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Posiedzenie Sejmu w d. 25 b. m. 
| Marszałek Rataj wybrany powtórnie. — Dyskusja nad prowizorjum 

` budżetowym. — Prowizorjum przyjęto bez zmian. 
__ Wybór Marszałka Sejmu. 

Na wezorajszem posiedzeniu Sej- 
Mu przewodniczący wicemarszałek 

й Daszyński zakomunikował Izbie, iż 
| Tąd wycofuje cały szereg uchwał 

wniesionych przez poprzednie rządy, 
(0 doczem Izba przystąpiła do 1-go 

pnktu porządku dziennego, to jest 
wyboru marszałka Sejmu. 

/, Przewodniczący wice - marsza 
aszyński polecił sekretarzowi 0d- 
 Qzytanie art. 8-go regulaminu obrad 
Sejmu w sprawie wyboru Marszałka, 

_._ Po odczytaniu tego artykułu, prze- 
_ Wodniczący wezwał zebranych posłów, 
Aby składali kartki z nazwiskami 
 fandydatów na marszałka. 
_._ Wobec nieotrzymania absolutnej 

| Większości przez Żadnego z kandy» 
| datów w 1em i 2-em głosowaniu, 

brzewodniczący zarządził ponowny 
Wybór między dwoma kandydatami, 

| Którzy otrzymali największą liczbę 
głosów to jest posłem Ratajem i po- 
łem Głąbińskim. 

Wynik 3-go głosowania był na- 
stępujący: oddano giosów 335, nie- 
Ważnych 31, ważnych 304, absolut- 
Ną większość 153. Otrzymali gło- 
Sów posłowie: Maciej Rataj— 176, 
Stanisław Głąbiński—128. Wobec 

4 go przewodni.zący wice-marsza- 
lek Daszyński zakomunikował Iz- 

bie, że marszałkiem Sejmu obrany 
| Został poseł Maciej Rataj, 

__._ Oelem zaproszenia nowo-obranego 
Marszałka do objęcia funkcyj, prze- 
Wodniczący zarządził przerwę 5-mi- 
 lutową. Po przerwie wice-marszałek 
 Jaszyński oznajmił, że pan poseł 
Maciej Rataj wybór przyjął, poczem 
ава przystąpiła do dalszych punktów 
porządku dziennego. 

(JJ W dalszym ciągu posiedzenia Sej- 
Ūju, odesłano w  1-em czytaniu do 

Komisji projekt noweli do ustawy o 
zkołach akademickich oraz projekt 
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon- 
urencji 

Następnie pos. Kościałkowski (KI, 
3  Bracy) przystąpił do referowania w 

| mieniu komisji budżetowej projektu 
stawy 0 uzupełnieniu prowizorjum 

| budżetowego na czas od 1-go maja 
"To 80 czerwca 1926 roku i o prowi- 
torjum budżetowem na czas od 1-go 

ipca do 30 września r.b. 

| Referat posła Kościałkow- 
! skiego. 

Pos. Kościałkowski, referując pro- 
Wizorjum budżetowe na trzeci kwar- 

3 roku bieżącego, zaznaczył, że w 
| odróżnieniu od dotychczasowych pro- 

izorjów, obecne zawiera postanowie- 
lie wymagające ścisłego przestrze- 
Kania granie budżetów. miesięcznych, 

z upoważnienie dla ministra skar- 
Ja do ustanowienia nadzwyczajnego 

owego dodatku do danin publiez- 
dych w celu zapewnienia równowagi 
Judżetowej. 

Prowizorjum stwierdza w ten 
śposób perspektywy osiągnięcia rów- 

|Rowągi budżetowej, już w trzecim 

` 

kwartale, pod warunkiem przeprowa- 
dzenia dalszych oszczędności, jakoteż 
spełnienia obowiązku obywatelskiego 
przez punktualne płacenie podatków. 

Komisja budżetowa wprowadziła 
do projektu rządowego tę zmianę, 
że w art. 5-ym ściślej określiła czas 
trwania upoważnienia ministra w 
sprawie owego dodatku do danin 

= „publicznych, aż do 381 grudnia 1926 
ro u oraz wykluczyła możność zasto- 
sowania tego dodatku do podatku 
majątkowego, daniny lasowej, opłat 
celnych i podatków samorządowych. 

Oświadczenie marszałka 
Rataja. 

W tej chwili przewodnictwo ob- 
jął marszałek Rataj, który oświadczył 
co następuje: 

Pragnę zaznaczyć, że zatrzymując 
nadal urząd marszałka będę uważał 
się za locum tenens, aż do chwili, 
kiedy stanie się to, co uważałem za 
niesłychanie pożądane w interesie 
parlamentarnym i w dziedzinie pań- 
stwa i miejsce to zajmie ktoś, kto bę- 
dzie wyrazicielem zaufania całej Izby. 
Uważałem, że rzecz ta bardziej jest 
konieczną dziś niż kiedykolwiek in- 
dziej, w okresie, kiedy panowie prze- 
staną funkcjonować, jako posłowie 
czy to wskutek zamknięcia sesji, czy 
wskutek rozwiązania się Sejmu, lub 
rozwiązania Sejmu, 

Dyskusja nad prowizorjum 
budżetowem. 

Po oświadczeniu Marszałka Rataja 
zabrał głos w dalszej dyskusji nad 
prowizorjum pos. Wiślicki (Koło Żyd.), 
Mówca analizując politykę skarbo- 

wą dotychczasowych rządów, zarzuca, 
iż była ona oparta na momentach na- 
tury politycznej, a nie gospodarczej, 
Mówca zapowiada, iż stronnictwo je- 
go głosować będzie za prowizorjum, 
jednakże odmówi dziesięcio- procen- 
towej podwyżki. 

Pos. Kwiatkowski (ChD) z najwięk- 
szym krytycyzmem odnosi się do ped- 
wyższenia podatków o 10 proc. 

Przyczynę złego stanu gospodar- 
czego w Polsce mówca widzi w tem, 
że dotychezas rząd postępował w ten 
sposób, że ochraniał wszelkiemi spo- 
sobami przemysł gotowych fabryka- 
tów, podczas gdy życie gospodarcze 
Polski opiera się w ogromnej więk- 
szości ma rolnictwie, kopalnietwie, 
przemyśle rolniczym i przemyśle pół 
fabrykatów. 

Skutkiem zbytkownpego ukształto- 
wania naszych ustaw podatkowych 
mamy tylko 833 tysiące płatników po- 
datku dochodowego. Równocześnie są 
oni obciążeni podatkiem majątkowym, 
gruntowym lub obrotowym. Wreszcie 
mówca oświadcza, iż stronnictwo je- 
go wprawdzie będzie głosować za 
prowizorjum jako koniecznością 
państwową, ale ma największe za- 
strzeżenia przeciwko tym zasadom, 
którym dał wyraz p. minister Skarbu. 

a tem obrady przerwano do godz, 
8 min, 80 pp. 

Dalszy ciąg dyskusji nad pro- 
wizorjum. i 

Po przerwie zabrał głos pos, Ro- 
guszczak (NPR). 

Mówca na wstępie oświadczył, że 
ponieważ rząd obecny nie przedsta- 
wił dotychczas programu, dlatego 
NPR nie może się ustosunkować do 
„rządu w sposób rzeczowy i zajmuje 
stanowisko wyczekujące, 

Dalej mówca domaga się zwięk- 
szenia kredytów na roboty publiczne 
oraz uruchomienia warsztatów pracy. 
Wreszcie stwierdza, że NPR będzie 
głosowało za prowizorjum uważając 
je za konieczność państwową. 

Następny mówca pos. Łypacewicz 
(Wyzw.) stwierdza, że Wyzwolenie za- 
jęło rzeczowe stanowisko wobec pro- 
wizorjum. 

Następnie pos. Łypacewicz, kryty- 
kuje projekt podwyżki mechanicznej 
wszystkich podatków o 10 proc. W 
końcu oświadcza, że Wyzwolenie bę- 
dzie głosowało za prowizorjum z pew- 
nemi poprawkami, zastrzega sobie je- 
dnak, że nie znaczy to, aby stronnie- 
two jego miało zupełne zaufanie do 
rządu, przyczem oświadcza, że mini- 
strom, którzy nie reprezentują dąże- 
nia do naprawy, klub mówey odmówi 
zaufania. 

Pos. Potoczek (Piast) podkreśla, 
że PSL. Piast zajęło już w komisji 
względem prowizorjum stanowisko 
rzeczowe, które i obecnie podtrzy- 
muje. PSL. Piast stanęło na gruncie 
faktów dokonanych, które uznało dla 
zapobieżenia wojnie domowej i dojś- 
ciu do głosu żywiołów wywrotowych. 

Co do stosunku do rządu pos. 
Potoczek imieniem klubu oświadeza, 
że PSL. Piast będzie głosowało za 
prowizorjum jako za koniecznością 
państwową. 

Następnie przemawiał pos. Woje- 
wodzki (Niez, Partja Chł.) Mówca ten 
ostro zaatakował Marszałka Piłsud- 
skiego zarzucając mu, że rzekomo 
zawiódł nadzieje pokładane w nim 
przez szerokie masy chłopskie. 

Z kolei dłuższe przemówienie wy- 
głosił pos. Moraczewski (PPS.) pod- 
kreślając na wstępie, że sytuacja wy- 
maga wypowiedzenia się ludności, na 
co niema innej konstytucyjnej drogi, 
jak rozwiązanie obecnego Sejmu i 
zarządzenie wyborów. PPS. domaga 
się tego energicznie i stanowczo. Z 
tego też względu, oświadcza mówca, 
stając przed ciałem, które powinno 
skończyć swój żywot, nie zamierzam 
prowadzić dyskusji politycznej, ani 
wypowiadać się со @0 stosunku do 
rządu, 

Przechodząc do omówienia prówi- 
zorjum budżetowego pos. Morśczew- 
ski zajmuje się głównie kwestją re- 
alności budżetu rozpatrując ją ze 
stanowiska stałości pieniądza. Mówca 
dowodzi kouieczności wydania wzo- 
rem czeskim zarządzeń, wykluczają- 
cych z obrotu wewnętrznego walut 
zagranicznych, przez nieuznawanie 
umów w tych walutach zawartych, 

oraz przywrócenie rozporządzenia o 
oddawaniu do dyspozycji Banku Pol- 
skiego wszystkich walut z eksportu. 
Omawia następnie sprawę oszczęd- 
ności i bezrobocia, wreszcie domaga 
się energicznego ściągania zaległych 
podatków, 

Pos. Rogula (Biał.) oświadcza, że 
klub Białoruski kierując się względa- 
mi klasowemi i narodowemi, głoso- 
wać będzie przeciwko prowizorjum. 

Pos. Dąbski (Str. Ch.) oświadcza 
na wstępie, że ponieważ tekę mini- 
stra wojny w obecnym rządzie pia- 
stuje Marszałek Piłsudski, klub mów- 
cy do rządu tego odnosi się z życz- 
liwością. 

Mówca uważa jednak, że rewo- 
lucja musi mieć swoje następstwa i 
wyraża z tego powodu zdumienie, że 
rząd premjera Bartla chce przedłużać 
istnienie tego Sejmu na półtora roku. 

Gdy mówca w dalszym ciągu swe- 
go przemówienia nazwał Sejm „zgni- 
łą instytucją*, Marszałek przerwał 
mu, oświadezając, że można dążyć do 
rozwiązania Sejmu, ale nie požwoli 
na obrażanie Sejmu. 

Pos. Dąbski przechodzi z kolei 
do omawiania prowizorjum budżeto- 
wego i kończąc oświadcza, że Stron- 
nietwo Chłopskie będzie głosowało 
za prowizorjum © ile budżet będzie 
zmniejszony do 400 miljonów złotych 
i o ile będzie skreślone upoważnie- 
nie dla Ministerjum Skarbu do 10 
proc. podwyżki podatków. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
przemawiali jeszcze pos.  Kozieki 
(Ukrain.), Taraszkiewicz (Grom. Biał.), 
Priłucki (Żyd. str. lud.), i Wojciuk 
(komun.). 

Wszyscy z wyjątkiem pos. Pri- 
łuckiego wypowiedzieli się przeciw 
prowizorjum. Ponadto pos. Wojciuk 
złożył wniosek o skreślenie pierwsze- 
go artykułu prowizorjum, 

Pos. Priłucki sprzeciwił się pod- 
niesieniu podatków o 10 proc. i 
wniósł o powiększenie budżetu oś- 
wiaty o 1.000.000 na szkolnictwo ży- 
dowskie. 

Na tem dyskusję ogólną zakończono. 
W dyskusji szczegółowej 4 zabierali 

głos pos. Wasyńczuk (Ukr.) i pos, 
Hartglas (Koło Zyd.). 

Prowizorjum uchwalono. 
Po końcowem przemówieniu re- 

ferenta pos. Kościałkowskiego przy- 
stąpiono do głosowania, w wyniku 
którego całe prowizorjium budże- 
towe w brzmieniu przedłożonem 
przez rząd bez żadnych zmian w 
drugiem i trzeciem czytaniu uchwa- 
lono olbrzymią większością głosów 
przez powstanie. 

Wszystkie poprawki, 
bądź w toku obrad w komisji, 
na plenum odrzucono. 

Przyjęto jedynie rezolucję zapro- 
ponowaną przez pos. Kwiatkowskie- 
go (ChD) a wzywającą rząd do nie- 
podwyższania w żadnej formie obo- 
wiązujących ebecnie stawek celnych. 

Natomiast w drugiem i trzeciem 
czytaniu uchwalono projekt ustawy, 
zreferowanej przez p. pos. Matakie- 
wicza (Kl. Kat.-Lud.), a przedłużają- 
cej moc obowiązującą rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o lich- 
wie pieniężnej. Ustawa przewiduje 
karalnošė za pobieranie odsetek, 
przewyższających 20 proc, od 100 
rocznie, a nie jak dotąd 24 proc. od 
sta rocznie, 
Na tem porządek dzienny wyczerpano. 

Marszałek zakomunikował, że wpły- 
nęły cztery wnioski dotyczące zmian 
Konstytucji, mianewicie PSL. Piasta, 
Związku Ludowo-Narodowego, Chrze- 
ścijańskiej Demokracji i Chrześcijań- 
sko - Narodowego Stronnictwa oras 
wniosek Klubu Piasta © upoważnie- 
nie Prezydenta do wydania nowej 
ordynacji wyborczej. 

Pos. Chrucki (Ukr.) interpelował 
w sprawie wniosku 0 rozwiązanie 
Sejmu. Marszałek odrzekł, iż nad tą 
kwestją obradować będzie w przy- 
szłym tygodniu Konwent Senjorów. 

Następne posiedzenie wyznaczono 
na dzień 1 lipca 0 godz. 8 po po- 
łudniu. (Pat). 

zgłoszone 
bądź 
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Do nabycia w pierwszorzędnych 
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Ad. Mickiewicza 22. 
Ch. FIN Wielki wybór zegarków, 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy ma- 

gazynie pracownia zegarków, jubiler- 

ska i grawerska. Kupuję BIŻUTERJĘ 

ladomości polityczne. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż na stańo- 
wisko wojewody nowogródzkiego 
jest.przewidziany p. Osmołowski, 
b. gen. komisarz Ziem Wschodnich. 

Dowiadujemy się, iż p. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej podpisał w - 
dniu wczorajszym na wniosek p. 
premjera Bartla nominację dotych- 
czasowego kierownika M. S. Z. p. 
Augusta Zaleskiego na ministra. 

  

Kasis kandis m 
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W kołach politycznych rozeszły 
się pogłoski, iż na miejsce ustępują- 
cego podsekretarza stanu w Minister- 
jum Skarbu p, Popławskiego prze- 
widziany jest b. minister przemysłu | 
i handlu p. Gliwic. 

© 

P. premjer Bartel, kontynuując swe 
narady z przedstawicielami stronnictw 
sejmowych przyjął wczoraj przedsta- 
wicieli klubu Ch. N. posłów Dubano- 
wicza i Strońskiego. 

Na konferencji poruszona była 
sprawa projektu rządowego, dotyczą- 
cego zmiany Konstytucji. 

Przedstawiciele Ch. N. zaznaczyli, 
że najwięcej trudności przedstawia 
sprawa wydawania rozporządzeń 
mocą ustaw. Zdaniem klubu Ch. N. 
najlepszą rzeczą wydaje się powo- 
łanie Rady Stanu, która pracą 
swą i uchwałami dawałaby oparcie 
dla tych rozporządzeń. 

P. premjer odparł, iż myśl tę, jako 
rzeczową w zasadzie, weźmie pod 
bardzo gruntowną rozwagę. 

Następnie przedstawiciele klubu 
Ch. N. wręczyli p. premjerowi wnio- 
sek klubu co doinnych jeszcze zmian 
Konstytucji. 

Gdy poruszono sprawę ordynacji 
wyborczej p. premjer zainteresował się 
wnioskiem by proporcjonalność ist- 
niała tylko w okręgach, gdzie jest 
to potrzebne ze względu na mie- 
szany narodowościowo skład lud- 
ności, oraz wspomniał © pożytku 
podniesienia wieku wyborców i 
wybieranych. 

W zakończeniu audjencji poruszo- 
no sprawy, dotyczące rolnictwa. 

© 
Z kolei p. premjer Bartel przyjął 

przedstawicieli klubu parlamentarnego 
Ch. D. w osobach prezesa Chaciń- 
skiego i w.-prezesa Holeksy i pos. 
Korfantego, którym przedstawił rzą- 
dowy projekt zmiany Konstytucji. 

W dyskusji przedstawiciele Ch. D. 
oświadczyli, że w piątek wnieśli do 
laski marszałkowskiej własny pro- 
jekt zmiany Konstytucji. 

P. premjer oświadczył przedstawi- 
cielom klubu Ch. D., że postara się 
zaznajomić z tym projektem. 

P. premjer Bartel przyjął wczoraj 
ambasadora Francji p. Laroche oraz 
wysokiego komisarza Ligi Narodów 
w Gdańsku p. van Hamela, z którym 
odbył dłuższą konferencją w spra” 
wie stosunków polsko-gdańskich. 

P. van Hamel podejmowany był 
wczoraj w godzinach wieczornych 
przez p. ministra Zaleskiego. 

SPSS? 
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Z wycieczki do Łotwy. 
(Telejonem od własnego korespondenta). 

V święto śpiewacze. — Wystawa rolniczo-przemysłowa. — Wystawy pom- 
niejsze. — Wizyta prezydenta Finlandji. 

Tydzień bieżący sprowadził do 
Rygi niezliczone rzesze przybyszów 
z całej Łotwy i krajów ościennych, 
pragnących wziąć udział w tradycyj- 
nem łotewskiem święcie pieśni lub 
też zwiedzić liczne w tym ezasie wy- 
stawy, mogące zainteresować specja- 
listów w rozmaitych dziedzinach 
życia, 

To też tłoczno i rojno było w 
Rydze ostatniemi dniami. Hotele, 
pensjcnaty a nawet szkoły i gmachy 
publiczne pozajmowane na lokale dla 
licznych wycieczek lub uczestników 
chórów z całej Łotwy; na ulicach i 
w muzeach spotyka się co krok grup- 
ki wycieczkowiczów, podziwiających w 
rozmaitych językach . osobliwości 
Rygi. KĘ 

Największe tłumy ściąga, rzecz 
prosta, obszerny plac Esplanady na 
którym zbudowano ad hoc specjalną 
estradę, dla pięciotysięcznego chóru 
śpiewaków płci obojga. Jasne stroje 
ludowe kobiet nadają chórom bardzo 
malowniczy charakter. 

Święto śpiewacze w Rydze czer- 
pie we tradycje z przed lat sześć- 
dziesięciu, t. j. od czasu skonsolido- 
wania się łotewskiego ruchu narodo- 
wego pod zaborem rosyjskim, Odby- 
wało się ono wówczas co 5 lat i no- 
siło charakter święta ludowego, ma- 
jącego niemały wpływ na rozwój 
uświadomienia narodowego - wśród 
Łotyszów. W niepodległej Łotwie 
tradycja ta została wzmożona i 
obecnie święto pieśni odbywa się rok 
rocznie, ściągając do Rygi tysiączne 
rzesze śpiewaków i nierównie licz- 
niejsze zastępy słuchaczów. 

Z naciskiem podkreślić należy do- 
niosłą rolę jaką poza dziedziną arty- 
styczną spełniają święta śpiewacze 
w zakresie zespolenia narodowego 

landji, Szwecji i Szwajcarji. ;Copraw- 
da u wejścia na wystawę rzuca się 
w oczy przechodnia pretensjonalny 
pawilon rosyjski, lecz dotąd jest on 
zamknięty. 

Bogaty jest na wystawie dział sa- 
mochodów, powierzchownie dość po- 
traktowany dział maszyn rolniczych i 
całkiem opłakany i ubogi w ekspona- 
ty dział hodowlany z wyjątkiem, mo- 
że, kilku ładnych gniazd kur. 

Dziwnem jest, że sąsiadujące z 
Łotwą państwa, a zwłaszcza Polska, 
która stanowi tak poważną pozycję w 
imporcie łotewskim, nie wzięła udzia- 
łu w wystawie. ' 

* * 
* 

Korzystając z licznego napływu 
gości urządzili Łotysze jednocześnie 
parę pomniejszych wystaw, jak wy- 
stawa książek obejmująca wszystkie 
książki wydane w Rydze w ciągu o- 
statnich trzech lat i z tego względu 
ciekawą jako odbicie łotewskiego ru- 
chu umysłowego i zwłaszcza ciekawą 
historycznie wystawę pamiątek rewo- 
lucji 1905 r. w której, jak wiemy, 
ówczesne gubernje Liflandzka i Kur- 
landzka odegrały dużą rolę, co z nie- 
małą chlubę przypominają Łotysze na 
swej wystawie. 

* 

Rewizyta finlandzkiego prezydenta 
Rolandera w Rydze dopelnila i po- 
większyła znacznie odświętny nastrój, 
który na ulicach Rygi temiczasy pa- 
nował, 

W hołdzie dla pierwszego oby- 
watela Finladji wzięło udział całe 
miasto i niezliczone masy  publicz- 
ności, eo dało wizycie charakter 
znacznie szerszy i głębszy niż akt 
kurtuazji pomiędzy dwoma zaprzy- 

tak wśród śpiewaków, przybywają- jaźnionemi rządami. 
cych ze wszystkich zakątków kraju, 
jsk również pomiędzy śpiewakami a 
publicznością, która żywo manifestu- 
je swe zadowolenie i wzajemnie o- 
trzymuje dowody sympatji ze strony . 
śpiewaków w postaci. oklasków chóru$ 
na cześć wchodzących popularnych 
przedstawicieli społeczeństwa, powie- 
wanie chustkami, obrzucania kwiata- 
mi prezydenta Czakszte'go, gości fiń- 
skich, dyrygentów chórów i t. p. 

Niezapomniane wrażenie pozosta- 
wił końcowy moment ostatuiego dnia 
Swięta śpiewaczego, gdy rozentuzjaz- 
mowane tłumy po zakończeniu pro- 
gramu domagały się bisów, a dyry- 
gent Jarnus zwróciwszy sią ze swe- 
go miejsca do publiczności zadyry- 
gował popularną łotewską piosnkę 
ludową, którą publiczność odśpiewała 
wspólnie z chórem. 

* * 
* 

Tegoroczna międzynarodowa wy- 
stawa rolniczo-przemysłowa w Rydze 
niedorównała wystawom z lat ubieg- 
łych. 

Przemysł zagraniczny okazał bar- 
dzo słabe zainteresowanie wystawą, 
urządzając na niej tylko trzy pawilo- 
ny państw obcych, mianowicie: Fin- - 

Wszystkie domy, sklepy i zakłady 
udekorowane były barwami finlandz- 
kiemi i portretami prez. Rolandera. 
Na spotkanie jachtu prezydenta wy- 
płynęła flotylla łotewska wioząca po- 
za przedstawicielami władz liczną 
publiczność. Na wszystkich ulicach 
któremi miał przejeżdżać dostojny 
gość, zbierały się ogromne tłumy 
manifestujące na jego cześć i obkrzu- 
cające samochód biało - niebieskiemi 
kwiatami. Uroczyście podejmował 
prezydenta Uniwersytet i teatry, a 
chór śpiewaków zgotował mu gorącą 
manifestację podczas jego bytności 
na święcie śpiewaczem. 

* 
* * 

Wogóle Ryga w tej chwili to 
wielkie oguisko propagandy narodo- 
wej, sciągające liezne -szeregi tury- 
stów. 

Z Polski uczestniczyła w święcie 
śpiewaczem tylko wycieczka Tow. 
Krajoznawczego z Wilna prowadzona 
sprężyście i starannie przez niestru- 
dzonego p. Leonarda Chociłowskiego. 

Oprócz korespondentów „Kurjera 
Wileńskiego* prasa polska w Rydze 
reprezentowana nie była. 

Gr. 

  

Wizyta króla Alfonsa XIII we Francji. 
PARYŻ 25-V|. (Pat). „Telegraphen Company*. Król Alfons hiszpański 

wyjeżdża jutro do Paryża, gdzie będzie konferować z prezydentem republiki 
Doumergueiem i premjerem Briandem. 

Kakta Nos 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Litewski premier o stosunku 

Litwy do Polski. 
Fragment expose litewskiego pre- 

mjera Sleżewicziusa, wygłoszonego 
w d.22 bm., a dotyczący sprawy sto- 
sunku do Polski brzmiał dosłownie 
jak następuje: 

„Współżycie państw opiera się dziś 

na zasadach międzynarodowego prawa 

i międzynarodowej moralności, oraz, 

chciałbym jeszcze dodać, międzynaro- 

dowego zaufania. Złamanie lub nie- 

uwzględnienie tych zasad, jak rów- 

nież wykorzystanie chwilowej prze- 

wagi, jest równoznacznem ze znisz- 

czeniem międzynarodowego porządku. 

Rząd nie może pominąć tej maksymy 

przy ustalaniu swojej polityki wobec 

Polski. Dopóki Wilno oraz cały 

podług traktatu moskiewskiego 

przynałeżny Litwie kraj nie jest 
zwrócony, dopóki szkody wyrzą- 

dzone Litwie przez złamanie trak- 
tatu Suwalskiego przez Polskę nie 
są wyrównane — dopóty normalne 

stosunki pomiędzy Litwą a Polską 
nie mogą być nawiązane. Rząd 

uważa za konieczne oświadczyć 

przy tej sposobności, że zwolnio- 

nym z pod polskiej okupacji litew- 

skim obszarom zostanie — zgodnie 

z wolą Sejmu ustawodawczego— 

przyznany autonomiczny wewnętrz- 

ny i lokalny samorząd w granicach 

niepodległej Republiki Litewskiej". 

Sejm akceptował program nowego 
rządu. 

RYGA 25-VI. (tel. wł.). Z Kowna 
donoszą. Wczoraj w Sejmie toczyła 
się długa dyskusja nad deklaracją pro- 
gramową gabinetu Sleżewicziusa, w 
której między innemi podkreślone 
zostało  nieprzejednane stanowisko 
rządu litewskiego do t. zw. kwestji 
wileńskiej i stosunków z Polską. 

Przedstawiciele opozycji z prawej 
strony, b. premjer Bystras, ks. Kru- 
kowicz, Smuksztys i Milszys wygło- 
sili przeszło 23 godzinne mowy ostro 
krytykując program rządu, zwłaszcza 
w dziedzinie spraw wewnętrznych. 

Posiedzenię przeciągnęło się do 
godziny 4 rano dnia dzisiejszego. 

W rezultacie odbyło się głosowa- 
nie w którem 47 głosów padło za 
programem rządu Sleżewicziusa przy 
21 głosie contra, oraz wstrzymaniu 
się od głosowania posłów z grupy 
p. Smetony. 

Rząd więc p. Sleżewicziusa otrzy- 
mał znaczną większość głosów za- 
ufania parlamentu. 

Niema dwuch zdań, że zaufanie 
to jest wysoce problematycznem w 
stosunku do nastrojów w społeczeń- 
stwie —taka przynajmniej opinja pa- 
dła ze strony opozycji w parlamencie. 

Nowa sesja maturzystów polskich. 
„Dzień Kowieński*  zamiesżcza 

korespondencję z Poniewierza, iż 
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formującą o przebiegu aktu wręcze- 
nia świadectw dojrzałości w  tutej- 
szem gimnazjum polskiem kilkudzie- 
sięciu maturzystom. 

Matury otrzymało 88 abiturjen- 
tów i abiturjentek, dopełniając ogól- 
nę liczbę 100 nowych polskich ma- 
turzystów w Litwie. 

Uroczystość zagaił p. Dyrektor 
Pereszczako serdecznem przemówie- 
niem do młodzieży, wskazując zna- 
czenie nauki. i pracy zadowolenie z 
zamiłowania tychże płynące ; t. p. i 
zakończył pięknym wierszem Asnyka: 
„Szukajcie prawdy jasnego promie- 
nia''... 

Następnie bardzo wzniośle, w du- 
chu patrjotycznym mówił Prezes Za- 
rządu Gimnazjum Polskiego p. Z. Sta- 
niewicz—dalej głos zabrał prezes po- 
niewieskiego Towarzystwa „Oświata” 
p. mecenas T. Ludkiewicz, jako przed- 
stawiciel społeczeństwa polskiego 
które wita swych nowych ezłonków i 
współpracowników w służbie narodo- 
wo-społecznej, W imieniu młodzieży 
żegnał p. Dyrektora i pedagogów ma- 
turzysta T. Romer i jako wyraz wdzię- 
czności i sympatji wręczył podniosły 
adres wychowawczyni klasy p. A. 
Zuhrównie. 

Charakterestyceznie - narodowo z 
wielkim gustem ozdobiona sala, liczne 
grono rodziców, krewnych i wogóle 
gości, ogólne rozrzewnienie wywołało 
podniosły nastrój, który dosięgnął 
punktu kulminacyjnego, gdy na za- 
kończenie uroczystości młodzież za- 
śpiewała „Rotę*, której wszyscy wy- 
słuchali z przyjęciem się doniosłością 
chwili. 

Potem w ścisłem kole młodzieży i 
nauczycieli odbyła się uczta pożegnal- 
na t. zw. „obiad maturalny" podczas 
którego panowała szczera wesołość, 
ożywienie podniecane licznemi prze- 
mówieniami i toastami, co wszystko 
podziałało pogodnie na młodzież, cze- 
go wyrazem były do późna trwające 
tańce. 

Dnia poprzedniego tj. 19 czerwca 
odbył się „bal maturalny", który 
ściągnął gości z rozmaitych bliższych 
i dalszych stron Litwy, co jest do- 
wodem pewnego zainteresowania się 
społeczeństwa naszego przeżyciami 
naszej młodzieży, zatem i sprawami 
Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu. 
Zabawa udała się w  zapelności, eo 
głównie stanowi zasługę niestrudzo- 
nych jej organizatorów, a w pierw- 
szym rzędzie p. J. Ciemnołońskiej 
ip. L. Wiszniewskiego, oni włożyłi 
tu tyle energji, tyle zapału, tyle do- 
brej woli i naturalnie umiejętności, 
że należy się im prawdziwa wdzięcz- 
ność i serdeczne podziękowanie. 

Korespondencja zakończona jest 
pięknym zdaniem, stwierdzającem nie- 
złomność uczuć patrjotycznych na- 
szych rodaków na Litwie: 

I rozproszyło się znowu grono 
naszej młodzieży, dopełniając sobą 
poprzednią jej ilość do stu, i nastała 
cisza wakacyjna w naszem miastecz- 
ku, a myśmy pochylili czoła zaduma- 
ne nad ich przyszłością. 

| ZN TACA 

Zamierzenia oszczędnościowe rządu 
francuskiego. 

PARYŻ 25-VI. (Pat). Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Gabinetowej 
minister skarbu Caillaux przedstawił w głównych linjach problematy finan- 
sowe, w obliczu których stoi kraj i rząd, 

Briand podkreślił konieczność natychmiastowego przystąpienia do akcji 
oszczędnościowej na wielką skalę w zakresie administracji publicznej. 

Rada Gabinetowa postanowiła, że rządowa komisja dla ograniczenia 
wydatków natychmiast wznowi swe prace. Między innemi Rada Gabinetowa 
zaakceptowała projekt skasowania 
radców prefektury. 

rozmaitych stanowisk, np. stanowisk 

_ Nr. 145 (598) 

Md. c. Wiadomości politycznych.) 

Prezes sejmowej komisji admini- 
stracyjnej pos. Putek odbył wczoraj 
dłuższą konferencję z ministrem spraw 
wewnętrznych p. Młodzianowskim, 
który zakomunikował pos, Putkowi, że 
zdecydował się na wycofanie wszy- 
stkich projektów ustaw samorządo- 
wych z Sejmu, jakie złożyły po- 
przednie rządy. 

Minister jest skłonny dotychcza- 
sowych organów samorządowych nie 
ruszać, natomiast przeprowadzić wy- 
bory, bo są one koniecznością ludową 

i państwową. Wybory te odbyłyby się 
na zasadach dotychczasowych ustaw, 
tam zaś, gdzie ustawy te są przesta- 
rzałe naprz. w Małopolsce, rząd zmie- 
niłby je po niejakim czasie na mocy 
dekretu. 

W odpowiedzi na to pos. Putek za- 
znaczył, że projekt ustawy organizo- 
wanych według postanowień komisji 
porozumiewawczej przekreślają daw- 
ne projekty rządowe. Nowe . projek- 
ty w opracowaniu komisji są elasty- 
czne i dają się wszędzie zastosować. 
W rezultacie postanowienia komisji 
porozumiewawczej zgadzają się w zu- 
pełności z poglądami p. ministra, 

Pos. Putek zaproponował aby ryą 
zrewidował swe stanowisko względem 
projektów ustaw samorządowych w tym 
kierunku, iżby wycofał z Sejmu tylko 
projektyustaw o ordynacji wyborczej 
wiejskiej i miejskiej, zostawił zaś w 
Sejmie projekty ustaw o ordynacji 
wyborczej oraz aby pomógł przez 
współpracę w komisji do sfinalizowa- 
nia wszystkich projektów ustaw sa- 
morządowych w Sejmie. 

P. minister przychylił się do tego 
Żądania i wydał odęowiednie za- 
żądzenie. 

Posiedzenie sejmowej komisji ad- 
ministracyjnej dla załatwienie pro- 
jektu ustawy o gminie wiejskiej wy- 
znaczono na środę 30-go b. m. 

© 
Klub parlamentarny Z.L.N. wniósł 

wczoraj do Sejmu własny projekt 
zmiany _ Konstytucji, zawierający 
zmiany 32 artykułów. 

Najważniejszy jest art. 11, zno- 
szący proporcjonalne wybory i 
pozostawiający je tylko w niektó- 
rych okręgach mieszanych. 

Inny artykuł określa wiek wybor - 
ców do Sejmu na lat 26, wiek wy- 
bieranych do Sejmu na lat 30. 
Wiek wyborców do Senatu na lat 
33, wiek wybieranych do Senatu na 
lat 40. 

Dalej projekt przewiduje, źe sesja 
zwyczajna Sejmu ma być zwoły- 
wana na 4 miesiące przed rozpo- 
częciem prowizorjum budżetowego, 
nadzwyczajna zaś — w każdym cza- 
sie wiedług uznania p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. lub w ciągu 
dwóch tygodni na żądanie 1/3 czę- 
ści po:łów. : 

Art. 26 nadaje p. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej prawo rozwiązywa- 
nia Sejmu na wniosek Rady Mi- 
nistrów po zasięgnięciu zdania Ra- 
dy Stanu. : 

Po raz drugi w tym samym roku 
p. Prezydent może rozwiązać lzby 
jdynie za zgodą jednej z nich. 

  

Dalsze aresztowania w Turcji. 
KONSTANTYNOPOL. 25.V1. Pat. 

Prócz deputowanych ze stronnictwa 
postępowego uwięziono również 6 
byłych deputowanych, należących do 
opozycji w poprzedniem zgromadze- 
niu narodowem. 

Wśród uwięzionych znajduje się 
między inaemi Dżawid-Bey, minister 
finansów za czasów monarchji oraz 
10 innych osób, a w tej liczbie jed- 
na kobieta, 

m ч нннч ч s 

Dr. Tadeusz Szeligowski. 

Łotewskie święto 
pieśni. 

I 

Dzięki inicjatywie Wileńskiego To- 
warzystwa Krajoznawczego — doszła 
do skutku wycieczka na Łotwę — a 
raczej ściśle biorąc do Rygi. Towa- 
rzystwo wycieczkowiczów składało się 
z szeregu osób udających się w po- 
dróż w najprzeróżniejszych celach. 
Jednych interesowała muzyka, dru- 
gich wystawa  rolniczo-przemysłowa, 
innych znów konieczności rodzime, 
majątkowe, wreszcie innych chęć włó- 
częgi po świecie. Tak skompletowany 
zespół wyruszył w drogę w piątek 18 
bm.— pod wodzą „męczennika* (kie- 
rownik wycieczki!) niestrudzonego p. 
Chociłowskiego — który zapewne jest 
zadowolonym — że siedzi już pod 
domową strzechą. 

Wilno żegnało nas deszczem — 
który do samej Rygi nas nie opuścił, 
Jednakowoż nadzieja na pogodę, 0cze- 
kiwanie wrażeń i wspólna niedola 
pozwoliły wszakże wszystkim na u- 
trzymanie wyśmienitych humorów i 
roześmianych twarzy. 

W Turmoncie poddano nasz wa- 
gon rewizji celnej — jednakowoż z 
uwagi na to, że jechaliśmy jako wy- 
cieczka — uniknęliśmy wysiadania z 
wagonu, co niemało oszczędziło nam 
fatygi i zachodu. Tuż za stacją Tur- 
mont przejechaliśmy polską granicę 
i po kilku minutach znaleźliśmy się 
już na Łotwie—w Zemgale, W pierw- 
szej linji udaliśmy się do .kantoru 
wymiany, gdzie z przerażeniem skon- 
statowaliśmy, że złoty nasz w sto- 
sunku do dolara musiał doznać dużej 
zniżki — skoro za złotego płacono 
tylko 46 centimów. Z konieczności 
zmieniliśmy drobne kwoty na dalszą 
podróż, W Zemgale odrazu poznaliś- 
my co to znaczy różnica kursu. Za 
bardzo marny obiad z 2 dań płaciliś- 
my około 1 łata 26 centimów, tj. przy 
kursie 50 za złoty wynosi 2,50 zł! 
Przecież w Wilnie za te pieniądze 
można doprawdy zjeść wyśmienity o- 
biad choćby u Georg'a. 

Koleje na Łotwie są jeszcze sze- 
rokotorowe — a wagony używane— 
pochodzenia rosyjskiego. Nie odzna- 
czają się zbytnią schludnością, ani 
też komfortem. Nasze pociągi — to 
cacka w porównaniu z łotewskimi, W 
Zemgale musieliśmy też przesunąć 
nasze zegarki o godzinę naprzód — 
gdyż na Łotwie obowiązuje czas sło- 
neczny, a nie środkowo-europejski, 

Pogodziliśmy się jednak z naszym 
losem dość szybko, Swobodnie i prze- 
stronnie dojechaliśmy do Dźwińska (po 
łotewsku Daugavpils). Tu dopiero po- 
znaliśmy, że jedziemy na zjazd do 
stolicy. Olbrzymie tłumy publiczności 
śpieszyły do pociągów, by zdążyć do 
Rygi na święto narodowe. W naszym 
przedziale zdołaliśmy utrzymać sta 
tus quo tylko dzięki gorliwej opiece 
p. Janisa Żirnisa sekretarza łotew- 
skiego przedstawicielstwa w Wiedniu 
— przypadkowo jadącego tym samym 
pociągiem na urlop do swojej ojczyz- 
ny. Nadzwyczajny towarzysz podróży 
walczył poprostu z nacierającą falan- 
gą podróżnych na każdej prawie sta- 
cji. 

Fizjonomia krajobrazu łotewskie- 
go nie odbiega zupełnie od krajobra- 
zu wileńszczyzny. Gdyby nie konduk- 
torzy, policja i wojsko łotewskie spo- 
tykane na stacjach — my w naszym 
odosobnionym przedziale — zupełnie 
nie odczuwalibyśmy tego, że znajdu- 
jemy się w obcem państwie. 

Podróż do Rygi upłynęła bez ja- 
kiegoś znaczniejszego _ wydarzenia. 
Zajechaliśmy do stolicy o g. 21-ej 
tj. o naszej 20-ej. 

Na dworcu oczekiwał nas radca 
prawny poselstwa polskiego w Rydze 
p. Neuman oraz członek łotewskiego 
towarzystwa krajoznawczego p. Dzir- 

kis, Z dworca udaliśmy się do przy- 
gotowanych dla nas pomieszczeń przy 
Valdemara iela (ulica)—w samem cent- 
rum miasta. Tu po spożyciu przygo- 
towanego dla nas skromnego posiłku 
— rozlokowaliśmy się w przygotowa- 
nych pomieszczeniach, oczekując nie- 
cierpliwie następnego dnia. 

II. 

W sobotę rano wyszliśmy na mia- 
sto — chcąc wymienić posiadane zło- 
te polskie na łaty łotewskie, Tu do- 
piero otrzymaliśmy nauczkę, by jadąc 
za granicę mieć przy sobie dolary. 
Pokazało się bowiem, że różnica w 
płaceniu przez banki łotewskie za zło- 
tego dochodzi do.12 złotych przy 
sumie 100 zł. Jeden z banków płacił 
39 łatów za 100 zł. — drugi 40, trze- 
ci 48, inny 48, wreszcie jeden kan- 
tor wymiany 51!!! Doprawdy oszaleć 
można było doświadczając na własnej 
skórze rozpasanej spekulacji, W do- 
datku polskich gazet ani śladu, nie 
znaliśmy więc kursu złotego w Pol- 
sce, jedyna polska księgarnia Butkie- 
wicza posiadała kilka numerów war- 
szawskich pism — sprowadzanych w 
przeważnej części dla przedstawi- 
cielstwa polskiego. Zdani więc byliś- 
my na informacje prasy rosyjskiej i 
niemieckiej — zawierającej wszakże 
b. mało wiadomości z krajn. Jedynem 

pismem polskim jest „Tygodnik polski* 
redagowany przez p. Neumana; sły- 
szeliśmy że pismo to ma zostać w 
najbliższym czasie zlikwidowane dla 
braku abonentów. O 12,000 Pola- 
ków mieszkających stale w Rydze —, 
zupełnie dobrze to nie świadczy. 

Tegoż dnia udałem się zred. Gru- 
żewskim do dyrektora departamentu 
prasowego p. Dr. Bilmansa, znanego 
działacza, doktoryzowanego na wi- 
leńskim uniwersytecie. Ułatwił nam 
poznanie go nieoceniony p. radca Ne- 
uman — świetnie zorjeutowany w 
łotewskich stosunkach. Otrzymaliśmy 
natychmiast odnośne legitymacje — 
dające nam uprawnienia do zajmywa- 
nia miejsc w pierwszych rzędach w 
czasie produkcji śpiewaczych. Mnie 
interesowały naturalnie sprawy mu- 
zyczne — w której to mierze otrzy- 
małem wiele cennych wskazówek od 
p. Bilmausa, 

Po zwiedzeniu miasta — oraz spo- 
życiu obiadu (przeraźliwie drogiego) 
— udałem się do naszej kwatery na 
krótki odpoczynek, by punktualnie o 
godzinie 17.30 znaleźć się w Exple: 
nadzie, olbrzymim jakby stadjonie e 
gdzie miały miejsce popisy chórów. 

(D. c. n.) 
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Zycie gospodarcze. 
Akcja meljoracyjna na Ziemiach 

Wschodnich. 
Jak „Nowy Kurjer Polski“ infor- 

muje dnia 24 kwietnia rb. w Brzešciu 
n-B. z inicjatywy wojewódzkiego wy- 
działu rolnego odbyło się posiedze- 
nie przedstawicieli sejmików trzech 
województw wschodnich, mianowicie 
Poleskiego, Wołyńskiego i Nowogródz- 
kiego w sprawie przeprowadzenia 
meljoracji w tych trzech wojewódz- 
twach. : 

Wojewoda Młodzianowski zagaił 
zebranie na którem była szeroko O- 
mawiana potrzeba stworzenia związku 
samorządów powiatowych wyżej wy- 
mienionych województw dla opraco- 
wania planu prac meljoracyjnych ziem 
wschodnich. Po szerokim omówie- 
niu tej sprawy wybrano od każdego 
województwa delegatów do komitetu 
organizacyjnego, posiedzenie którego 
miało się odbyć 10 maja rb. 

Dn. 10 maja w Brześciu n B., od- 
było się zebranie komitetu organi- 
zacyjnego na którem oprócz delega- 
tów od trzech województw byli obec- 
ni przedstawiciele ministerjum reform 
rolnych, rolnictwa i robót publicz- 

nych wosobach pp. inż. Trojanow- 
skiego, Tilingera i Turczynowicza. 
Przedstawiciele ministerjum  podkreš- 
lili, że przystąpienie do prac meljora- 
cyjnych województw wschodnich ma 
doniosłe znaczenie nie tylko dla tych 
województw, ale jest kwestją ogólno 
państwową. Komitet organizacyjny 
rozpatrzył i przyjął projekt statutu i 
postanowił niezwłocznie powołać do 
życia biuro meljoracyjne. Wojew. 
wschodnie wskutek zabagnienia po- 
siadają olbrzymie tereny nieużytków 
(koło 3 mil. ha). Stworzenie związku, 
któryby zajął się tą pracą ma donio- 
słe znaczenie dła całej Polski. Wy- 
darcie takiego olbrzymiego obszaru 
ziemi w czasie kiedy Polska posiada 
około 2 mil. bezrolnych, którzy siłą 
rzeczy zmuszeni są emigrować do 
Ameryki Północnej, do Brazylji, a na- 
wet dla których urząd emigracyjny 
napróżno szuka terenów nawet w 
Marokko, jest nadzwyczaj ważnym 
zagadnieniem, którem całe społeczeń- 
stwo Polskie powinno się żywo za- 
interesować. 

Kronika miejscowa. 

Nowy podatek inwestycyjny Ma- 
gistratu wileńskiego. 

Wojówoda wileński zatwierdził 
projekt statutu podatku inwestycyj- 
nego Magistratu uchwalonego na po- 
siedzeniu Rady Miejskiej w dniu 
10-VI b. r. W statucie tym przewi- 
dziane są specjalne opłaty, które 
mają dać w sumie 489,134 złotych. 

Suma ta ma być według wspomnia- 
nego statutu ściągnięta z mieszkań- 
ców przez dodanie 50 proc. do po- 
datków komunalnych, od gruntów na 
obszarze m. Wilna; 50 proe. podatku 
miejskiego do państwowego podatku 
od nieruchomości i 50 proc. dodatku 
miejskiego do ceny świadectw prze- 
mysłowych i kart rejestracyjnych. 

Podatek ten po zatwierdzeniu 
przez Ministerjum Spraw Wewn. 

„płatny będzie w 2 ratach, przyczem 
1 rata przypada w dniu 15 lipca a 
2-ga 30 września. (2) 

Zniżka cen. 
Jak nas informują ostatnio zau- 

_ ważyć się daje znaczna zniżka cen 
na mięso i wyroby masarskie. 

Tygodniowa pomoc dla bezrobot- 
nych. 

Zarząd Obwodowego Funduszu 
Bezrobocia wypłacił w ciągu ubiegłe- 
go tygodnia dla bezrobotnych 12,958 
złotych dla 1235 osób w formie do- 
ražnej i ustawowej pomocy z tytułu 
ustawy na wypadek bezrobocia, 

Nie pobrało należnych im zasił- 
ków około 40 osób. (z) 

Rekrutacja robotników rolnych do 
Francji. 

W dniu dzisiejszym rozpocznie się 
w Państwowym Urzędzie Pośredniet- 
wa Pracy rekrutacja robotników rol- 
nych do Francji. (z) 

Przemysł papierniczy, a 80 go- 
dzinny dzień pracy. 

W związku z tem, iż papiernia 
Kuczkuryska otrzymała ostatnio więk- 
sze zamówienia, zwróciła się ona do 
Ministerjum Pracy z prośbą o udzie- 
lenie jej zezwolenia na zatrudnienie 
części pracowników powyżej 8 godz. 
dziennie. 

W sprawie państwowego podatku 
przemysłowego. 

Centrala związku kupców komu- 
nikuje, że ministerjum skarbu w dn. 

"19 czerwca r. b. wydało zarządzenie, 
by tym płatnikom państw. podatku 
przem. (obrotowego) którzy do dnia 
29 czerwca r.b. zapłacą przypadającą 
sumę podatku za 1I półrocze 1925 r. 
odraczano na skutek indywidualnych 
podań terminy płatności zaliczek na 
rok 1926 z dnia 15 czerwca do 15 
lipca i z dnia 15 lipca do 15 sierp- 
nim r. b. 

Ponieważ ministerjum uprzednio 
wyjaśniło już podwładnym instancjom, 
że zaliczki na rok 1926 winny być 
prostowane przez urzędy stosownie 
do wysokości wniosków przy prowi- 
zorycznem rozpatrzeniu odwołań w 
myśl okólnika Nr 169, przeto jest 
rzeczą jasną, iż ci płatnicy, którym 
prowizorycznie ograniczono wymiar 
za II półrocze 1925 r., będą mogli 
korzystać z odroczenia terminów bę- 
dących w mowie zaliczek po uiszcze- 
niu ograniczonego przez komisje wy- 
miaru. 

Krótki termln (29 czerwca) uisz- 
czenia podatku obrotowego za II pół- 
rocze 1925 roku dla otrzymania od- 
roczenia terminów zaliczek tłómaczy 
się tem, że ministerjum skarbu w 
budżetach miesięcznych przyjęło pod 
uwagę wpłaty z zaliczek na rok bie- 

4367. 

Wreszcie wypada podkreślić, że 
zaliczki na podatek przemysłowy nie- 
uiszczone w terminie, mogą w indy- 
widualnych wypadkach również na 
skutek podań płatników podlegać roz- 
łożeniu na raty w trybie okólnika 
Nr 917, jako zaległości podatkowe. 

Eksport świń do Łotwy, a starost- 
wo łuninieckie. 

Jak dalece władze nasze często- 
kroć zdradzają brak zrozumienia dla 
najbardziej żywotnych spraw gospo- 
darezych niechaj posłuży fakt nastę- 
pujący: Kilka dni temu zostały na 
skutek polecenia telegraficznego sta- 
rostwa łuninieckiego zatrzymane dwa 

wagony świń przeznaczone na eks- 
port do Łotwy, a to z tego powodu, 
że świnie miały pochodzić z miejsco- 
wości zapowietrzonej przez różycę. 

Wyładowany transport świń po 
poddaniu go badaniom weterynaryj- 
nym okazał się zupełnie zdrowym, 
wobec czego transport skierowano do 
Łotwy. 

Władze wojewódzkie w tej spra- 
wie wdrożyły dochodzenie, 

Kronika krajowa. 

Kurs hodowlany w Liskowie. 

W dniu 15 lipca b. r. rozpocznie 
się w Liskowie pięciomiesięczny kurs 
hodowlany prowadzony przez Oentral- 
ne T-wo Rolnicze. Zadaniem kursu 
jest udzielenie słuchaczom wiadomości 
teoretycznych i praktycznych w ta- 
kim zakresie, żeby mogli zajmować 
"stanowiska kontrolerów obór i chle- 
wów, pomoeników, instruktorów ho- 
dowlanych i t. p. Od kandydata wy- 
maga się: 1) ukończenia co najmniej 
18 lat, 2) ukończenia szkoły rolniczej 
ludowej, lub posfadania wiadomości 
w zakresie 7-mio oddziałowej szkoły 
powszechnej, 3) świadectwa moral- 
ności, wydanego przez miejscową 
organizację społeczną, jak kółko rol- 
nicze, sejmik, koło młodzieży wiej- 
skiej, ks. proboszcza i t. p. 

Opłata za cały kurs wraz z cał- 
kowitem utrzymaniem wynosi oprócz 
10 zł. wpisowego, wartość 10 korcy 
żyta. Połowa winna być wniesiona 
po przyjęciu na kurs, reszta po 2-ch 
miesiącach. 

Uczeń winien wziąć ze sobą sien- 
nik, pościel i 4 zmiany bielizny. 
Kandydaci będą poddani egzaminowi 
wstępnemu z języka polskiego i aryt- 
metyki, niedostatecznie przygotowani 
nie będą przyjęci na kurs. Uczniowie, 
którzy nie będą robili dostatecznych 
postępów zostaną zwolnieni z kursów. 
Po ukończeniu wyżej wspomnianego 
kursu uczniowie muszą odbyć prak- 
tykę w dziale w jakim zamierzają 
pracować. Przy kursach są 2 stypen- 
dja im. ś.p. Grabskich, które będą 
przyznawane po miesięcznym pobycie 
na kursie i wykazaniu się dobremi 

postępami i wzorowem sprawowaniem. 
Zgłoszenie e przyjęcie należy nad- 
syłać do zarządu kursu hodowlanego 
w Liskowie. (j) 

Sytuacja w przemyśle i handlu 
drzewnym. 

Prezes Rady Naczelnej Związków 
Drzewnych w Polsce p. A. Dąbrowski 
udzielił prasie następujących informa- 
cji o położeniu naszego przemysłu 
drzewnego: 

„Zdawaćby się mogło, porównując 
ceny surowca do ceny gotowego pro- 
duktu przed wojną — ze stosunkiem 
obecnym, że dzisiaj właśnie są wa- 
runki nader pomyślne dla rozwoju 
przemysłu drzewnego. Stosunek ten 
„bowiem w okresie przedwojennym 
wynosił 1:2, niekiedy 1:3, obecnie zaś 
1:4, a nawet 1:5. 

Na anormalne położenie przemysłu 

REJ DSR Mt AN S 

Į Paistų Dalikė 
Estonja. 

Pierwsze posiedzenie nowego 
parlamentu. 

RYGA 25-VI. (tel. wł.). Z Rewla 
donoszą: Pierwsze posiedzenie no- 
wego parlamentu otworzył były prze- 
wodniczący poseł Reja, poczem urzę- 
dowanie objął nowoobrany przewod- 
niczący Ejnbund. 

Na temże zebraniu przewodniczący 
parlamentu zawiadomił o zgłoszonej 
przez Naczelnika Państwa Temantensa 
dymisji gabinetu. 

Wczoraj przewodniczący parlamen- 
tu Ejnbund zaproponował misję u- 
two:zenia rządu posłowi Sztrundma- 
nowi, który narazie nie dał zdecydo- 
wanej odpowiedzi, zastrzegłszy sobie 
24 godzinną zwłokę. 

+RENKN EPELSOWZ TE ZZTREOZECOSZZORZOZZOCZA 

drzewnego wpływają: 1) wady w or- 
gauizacji, spowodowane brakiem fun- 
duszów na inwestycje, które pozwoli- 
łyby zmodernizować zakłady fabrycz- 
ne i temsamem zmechanizować pracę; 
2) mała wydajność pracy, która zwięk- 
sza 11/2 raza koszty robocizny w sto- 
sunku do przedwojennych; 3) świad- 
czenia socjalne dziesięciokrotnie wyż- 
sze niż przed wojną, włącza się tu: 
Kasę chorych 7% od płac robotnika, 
ubezpieczenia 5% i fundusz na bezro- 
botnych 2%; 4) wysokość stopy pro- 
centowej przy kredytach. Stopa ta 
przy zwaloryzowanym kredycie do- 
chodzi nieraz do 4—5% miesięcznie— 
co przez okres 10-miesięczny normal- 
nej przeróbki drzewa, obciąża prze- 
mysłowca odsetkami w wysokości 40 
—50%; 5) niepomyślne konjunktury na 
rynku wewnętrznym, trudność konku- 
rencji wobec wielkich kosztów produk- 
cji. 

Jako środki zaradcze, które mo- 
głyby dźwignąć przemysł drzewny, 
wymienić należy: 1) wznowienie ru- 
chu budowlanego; 2) niskoprocentowe 
kredyty rządowe; 3) popieranie przez 
rząd przemysłu drzewnego, a temsa- 
mem zaniechanie sprzedaży drzewa % 
lasów państwowych w nieprzerobio- 
nym stanie kupcom zagranicznym*. 

Stan zasiewów w maju r. b. 

Miesiąc maj miał naogół temperaturę 
dość jednostajoą i był stosunkowo 
ciepły, chociaż średnia miesięczna, 
wahając się w granicach 11'5—13'50, 
wykazywała odchylenie poniżej prze- 
ciętnej wieloletniej około 1'09C. 

Ilość ciepła i słońca w ciągu mie- 
siąca była prawie wszędzie niedosta- 
teczną. Opadów otrzymała Polska zu- 
pełnie dostateczną ilość, w  niektó- 
rych rejonach nawet nadmiar, przy- 
czem mniej przypada na Małopolskę, 
niż na resztę kraju. Nie bacząc na 
to, że zapas wilgoci, pozostały z po- 
przedniego okresu, był wszędzie zu- 
pełnie dostateczny, to jednak nie- 
dostatek ciepła i słońca nie pozostał 
bez wpływu na rozwój zbóż. Wpraw- 
dzie oziminy w stosunku do ubiegłe- 
go miesiąca wykazują nieznaczną po-. 
prawę, jednakże kwalifikacja stanu 
nie dorównywa zeszłorocznej w tym 
samym okresie czasu. Jare zboża są 
nieeo gorsze, niż w tymże okresie 
roku zeszłego, tak samo koniczyny. 
Stan łąk i pastwisk, naogół średni 
lub powyżej średni, jest lepszy niż 
zeszłoroczny. 

Stan zasiewów w stopniach kwali- 
fikacyjnych dla całej Polski przedsta- 
wiał się następująco (5—stan wybo- 
rowy, 4—dobry, 8—średni, 2—mier- 
ny, 1—2ly): 

W końcu W końcu 
maja 1926 maja 1925 

roku. roku. 

Pszenica ozima . . 34 3.8 
Żyto ozime . . . -. .9 — 88 
Jęczmień ozimy . . 3.2 3.5 
Pszenica jara . - « 8.2 3.2 
Żyto jaro. . . « 29 80 
Jęczmień jary . . . 3.2 3.1 
OWI 203 08.8 3.2 
Koniczyna . . . . 8.1 3.5 
Łąki suche polne. . 8.0 2.6 

„ mokre nizinne „ 2.9 8.0 
„ meljorowane. . 3.5 3.4 

Pastwiska naturalne . 2.8 2.7 
» sztuczne:, 3.1 8.1 

Z poszczególnych rejonów najlep- 
sza kwalifikacja stanu zasiewów była 
w województwie poznańskiem i ślą- 
skiem, w kieleckiem, lubelskiem, wo- 
łyńskiem, oraz w Małopolsce. 

* 
* * 

Najniższa kwalifikacja stanu zasie- 
wów była w woj. wileńskiem, nowo- 
gródzkiem, a następnie poleskiem. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
25-VI r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż žo 

Dolary St. Zjedn. 10,00 10,02 9; 
Funty szterlingi 48,76 _ 48,88 48,64 

Ii. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srebrne 3.43 

Na cząrnej giełdzie w Wilnie dnia 25-.VI 
płacono za dolar 10,25 

BOJ 8 
  - L LL. LL 

2 о! Sowieckiej, 
Teror sowiecki na Ukrainie. 

LWOW 25-VI. (Pat). „Gazeta Po- 
ranna" podaje z pogranicza sowiec- 
kiego: r 

Jak donoszą z Żytomierza, uwię- 
ziono tam 200 duchownych różnych 
obrządków, aresztowanych przez cze- 
rezwyczajkę na Ukrainie Sowieckiej. 

Ponadto aresztowano w Žyto- 
mierzu kilku duchownych prawosław- 
nych, co wywołało krwawe demon- 
siracje i starcia z kawalerją. Jest wie- 
lu zabitych. 

Do krawych rozruchów doszło 
również w innych miejscowościach 
na Ukrainie. Wogóle w ostatnim cza- 
sie na terenie Ukrainy wzmogła się 
działalność oddziałów powstańczych, 
podjęta pod hasłem odrodzenia „het- 
maństwa ukraińskiego", niezależnego 
od Moskwy. 

Według wiadomości sowieckich, 
oddziały te mają rzekomo swą cen- 
tralę po za granicami kraju. 

  

Wystawa prac szkolnych. 
Państwowej szkoły przemysłowo-hand- 
lowej żeńskiej im. E. Dmochowskiej. 

Od trzech lat oglądamy z przy- 
jemnością wynik prac uczennie szkoły 
zawodowej, które pod kierunkiem pan- 
ny Anny Mohlówny i p. Klawerowej 
pracują w dziedzinie bieliźniarstwa, 
tkactwa, krawiecczyzny i haftów bia- 
łego i kolorowego. Zakład liczący kil- 
kadziesiąt uczennie, z których część 
znajduje rodzinną opiekę w interna- 
cie przy szkole, ma dawną tradycję 
roboty społecznej obok zawodowej, 
sięgającej czasów rosyjskich, kiedy 
to p. A. Mohl prowadziła obok tkac- 
twa tajną robotę oświatową. 

W kalku salkach szkoły przy ul. 
Botanicznej, widzimy urządzenie po- 
kojów: panieńskiego i dziecinnego, 
całe białe zapelnione haftowanemi 
muślinami, wualami, batystami i tp, 
Czepeczki, bielizna, kołdry, i sukien- 
ki wykonane z idealną precyzją, a 
gustowne! Tylko iść i zamawiać wy- 
prawy i wyprawki. Opodal suknie i 
bluzki, poduszki z aplikacjami, far- 
tuszki i różne damskie efekty, poku- 
są wabią zwiedzające panie. 

Tkacki dział pokazuje nam kilimy, 
większe i mniejsze, dobre w barwach, 
niezbyt wygórowane w cenie, tak że 
są przystępne dla każdej kieszeni; 

Wynik Konferencji w sprawach 

NA_ MARGINESIE. 
Anioł-stróż Tadeusza Wieniawy 

Długoszewskiego. 
Onegdaj, zwrócono się do' nas telefo- 

nicznie z redakcji jednego z miejscowych 
pism żydowskich z prośbą © wyjaśnienie: 
czy prawdą jest, że zapowiedziane dwa od- 

czyty znanego publicysty p. Tadeusza Wie- 
niawy Długoszewskiego organizowane są 
przez nas. Wiadomość tą podał niejaki 
Izydor Zylberman— podając się przytem za 
specjalnego wysłannika redakcji „Kurjera 
Wileńskiego*. 

Wiadomość ta ubawiła nas, gdyż o od- 
czytach p. Tadeusza Wieniawy Długosze- 
wskiego dowiedzieliśmy się dopiero z afi- 
szów, a przytem z owym niejakim p. Izy- 
dorem Zylbermanem—znanym zresztą kon- 
fidentem policji — i to podobno od spe- 
cjalnego „doglądani«* prasy nic nas istotnie 
nie łączy. 

Aż wiem, dochodzą nas nowe infor- 
macje — istota których zakrawa na nieby- 
wałą ironję w stosunku do osoby wybitne- 
go radykalnego publicysty p. Tadeusza 
Długoszewskiego, który zapowiedział dwa 
swoje odczyty w Wilnie. 

„Sprytny* p. Z. który Bóg go raczy 
wiedzieć jakich użył wpływów przy zawar- 
ciu stosunku z p. Długoszewskim, okazał 
się ad hoc organizatorem technicznym 
tychże odczytów. 

— Ciekawi jesteśmy—jak się do swego 
przygodnego impresarjo i Anioła-stróża w 
jednej osobie jutro po przeczytaniu tej 
wzmianki ustosunkuje głośny redaktor 
„Walki“, „Po wolnosci“ etc. Zyx. 

    

Klęska powodzi w Niemczech. 
BERLIN, 25.VI (Pat). Dzisiaj na- 

stąpiło zerwanie tamy w środkowym 
biegu Odry. Szkód wyrządzonych na- 
razie nie da się przewidzieć. 

W ciągu dnia wczorajszego z0- 
stały przerwaue wały w okolicy Ra- 
duhn i Nieder Saathen na szerokości 
100 metrów. Woda rozlała się na 
przestrzeni 5,000 morgów. 

Katastrofa powodzi dotknęła głów- 
nie okręgi Warty i Noteci, gdzie klę- 
ska powodzi szaleje w sposób dotych- 
czas nigdzie niewidziany, 

w 

wogóle tkackie, ludowe rzeczy, o 
motywach tutejszych: pasy, obrusy, 
serwety, firanki mają wielkie powo- 
dzenie i są chętnie kupowane. Bażar 
dla sprzedarzy tego rodzaju wyro- 
bów staje się coraz bardziej potrzeb- 
ną w Wilnie, gdzie przyjeżdżający 
chętnie kupują charakterystyczne „tu- 
tejsze* rzeczy. Hr. 

  

   

stosun- 
ków granicznych z Niemcami. 

: „BERLIN, 256-VI. Pat. Biuro Wolffa donosi: Prowadzone w bieżącym 
miesiącu w Berlinie rokowania w kwestjach dotyczących spraw pogranicza 
polsko-niemieckiego zostały zakończone podpisaniem dwóch artykułów po- 
rozumienia. 
: Osiągnięte porozumienie dotyczy kopalń rozdzielonych przez granicę, 
jako też kwestyj celnych i paszportowych i komunikacji kolejowej w Ku- 
rzebraku, kwestja używania przez mieszkańców miasta Gardei stacji Gar- 
deja została w ten sposób załatwiona, że porozumienie, zawarte w roku 
1921, zostało przedłużone do lipca 1927 roku. 

„Do tego terminu zostanie po stronie niemieckiej wybudowana nowa 
stacja. Inne sprawy dotychczas jeszcze nie załatwione, zostaną w sierpniu 
uregulowane, bądź przez wizję lokalną na Górnym Sląsku, bądź też będą 
stanowiły przedmiot obrad, które odbędą się we Wrocławiu. 

W szczególności będą się toczyły rokowania w sprawie rybołóstwa na 
rzekach pogranicznych, jako też w sprawie zarządu strefy pogranicznej nad 
Odrą i Wartą, 

    

е Dziś: Jana i Pawła M. M. 

26 Jutro: Władysława Kr. 

Wschód słońca---g. 2 m. 45 
Zachód щ g. 7 m. 57 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Letni. Dzisiejszy występ ar- 

tystów Teatru „Nowości*. Zapowiedziane 
występy operetki warszawskiej z uroczą El- 
ną Gisiedt i ulubieńcem Wilna Mieczysta- 
wem Dowmuntem na czele, wzbudziły zro- 
zumiałe zainteresowanie. Udział tych sił da- 
je bowiem gwarancję, iż przedstawienia te 
stać będą na właściwym poziomie artysty- 
cznym. Dotychczasowe występy Elny Gistedt 

cieszyły się nadzwyczajnem powodzeniem. 
Nie wątpimy, że E. Gistedt, jsk i jej zespół 
zyskają i u nas pełne uznanie, Występy za- 
początkuje znana rozgłośna nowość sezonu 
—oper-tka Ernesta Mariechki „Ortow“ z mu- 
zyką wybitnego kompozytora Bruno Gra- 
nichstaedtena, która przez szereg miesięcy 
wa: Warszawę, będąc clou sezonu. 
E. Gistedt w roli księżniczki Nadi olśniewa 
precyzyjną grą i czaruje swym prześlicznym 
głosem. Wdzięk, temperament i aparycja 
czynią z tej roli prawdziwą kreację. Królem 
wieczoru, którego humor i komizm zmusza 
publiczność do bezustannej wesołości, bę- 
dzie jak zwykle M. Dowmunt. Dalszą ob- 
sadę SODA: Wacław Zdanowicz, znako- 
mity wodewilista, Marjan  Domosławski, 
reżyser operetki warszawskiej. Gustaw Cy- 
bulski, Józef Winiaszkiewicz, Czesław Zbie- 
rzyński, młoda utalentowana wodewilistka— 
Pola Milewska i inni. Nad całością muzycz- 
ną czuwa Stanisław Nawrot, kapelmistrz 
teatru „Nowości*. Początek © godz. 8 m. 
15 w. Kasa czynną dziś od 11—1 w Teatrze 
Polskim (sala „Lutnia“), od g. 3-ciej zaś w 
ogrodzie po-Bernardynskim. 

— pożegnalny występ M. Erdenko w 
ogrodzie po-Bernardyńskim. Dziś o g. 8-ej 
wiecz. odbędzie się w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim Wielki Koncert Wil. Orkiestry 
Symfonicznej z udziałem znakomitego 
skrzypka-wirtuoza prof. Michała Erdenko, 
który niebawem opuszcza Wilno. 

  

czerwca       

W. programie: Wagner—Marsz z op- 
„ Tannhauser*, Vieuxtemps— „Reverie“, Ha- 
levy Fantazja z op. „Żydówka*, Saint- 
Saens — Duet z op. „Samson i Dalila“ i 
„Tańce egipskie", Rubinsztejn—„Toreador i 
Hiszpanka" Dobrowen—Melodje hebrajskie, 
Ejli-Ejli opracow. przez M. Helmana, Koł- 

drei opracow. przez M. Erdenko, według 
ZE śpiewu synagogalnego, Wie- 
niawski—Karnawał Aria 

„ Kapelmistrz — M. Salnicki. Przy forte- 
pianie—E. Gordziałkowska —Erdenko. 

Ceny biletów: wejście 1 — zł., miejsca 
rezerwowane—2 zł., ulgowe — 50 gr. 

OSOBISTE. 

— Urlop Inspektora Pracy XII 
Okr. Inspektor XII Okr. Inspektoratu 
Pracy w Wilnie wyjechał na 6 tygo- 
dniowy urlop. W czasie jego nieobec- 
ności zastępować go będzie p. Wrze- 
šniowski. (z) 

MIEJSKA. 

— Akcja pomocy dzieciom w 
roku ubiegłym. Z początkiem ubieg- 
łego roku sprawozdawczego  przeby- 
wało ogółem w instytucjach dobro- 
czynnych subsydjowanych przez Ma- 
gistrat 2,760 dzieci, Z tej liczby 
1,598 dzieci wyznania r.-kat., 120 pra- 
wosławnego, 1 starowier, 17 ewange- 
licko-augsburskiego i 371 mojżeszo- 
wego. Według narodowości: 1,242 
dzieci polskich, 80 rosyjskich, 349 li- 
tewskich, 48 białoruskich, 17 nie- 
mieckich i 871 żydowskich. 

Z tej liczby korzystało z kolonji 
letnich 177 dzieci, z półkolonji let- 
nich 7, z kuracyjnych miejscowości 12, 
z wyjazdu do rodziców 141, z wy- 
jazdu do domów prywatnych 153 i 
pozostawało w ciągu całego lata w 
zakładach opiekuńczych 1,560. 
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: > ё 5 į я i « i i obliżu domu Nr. 12—14 znalazła podrzutk. 
Z ogólnej liczby 2,760 dzieci SAMORZĄDOWA. pismo żydowskie „Grodner Moment* na rzecz oświaty wśród emigrantów Błci dai z Kiečiai mię oioBę uke 

które korzystały z opieki instytucyj 
dobroczynnych 208 dzieci było nie- 
ślubnych i 219 dzieci, co do których 
był brak dowodów. (2) 

— Ruch autobusowy zwiększa 
się. W dniu wczorajszym władze wo- 
jewódzkie zarejestrowały nowy auto- 
bus „Berliet* i wydały zezwolenie 
kategorji l-ej z prawem jazdy po 
ulicy Mickiewicza. (J) 

— Pozamiejska komunikacja 
autobusowa. Wilno obecnie posiada 
3 komunikację pozamiejscową. Wil- 
no — N.-Wilejka. Do Niemenczyna 
autobus odehodzi o godz. 7 rano i 
7 wiecz., do Mejszagoły o godz. 7 
min. 30 rano, do N.-Wilejki zaś co 
godzinę zaczynając od 7 rano. (J) 

Z UNIWERSYTETU. 
— Promocje. Dziś o godz 12'/e 

odbędzie się promocja na doktorów 
medycyny w sali kolumnowej U. S.B. 
p.p. Władysławy z Ksoków Januszew- 
skiej oraz Alberta Gotlieba. 

— Wykłady psychologji na Uni- 
wersytecie. Z Kół Uniwersyteckich 
dowiadujemy się, że od dn. 15 b. m. 
przebywa w Wilnie D-r. Stefan Bła- 
chowski, profesor zwyczajny psycho- 
logji na uniwersytecie poznańskim, po 
raz już drugi zaproszony przez Senat 
U. S$. B. do wygłoszenia cyklu wykła- 
dów z zakresu psychologii. 

Wykłady te mają na celu, choć w 
części zapełnić brak katedry psycholo- 
gji, szczególnie dotkliwie dający się 
odczuć słuchaczom, kształcącym się 
do zawodu nauczycielskiego. Cykl ze- 
szłoroczny objął zarys psychologji 
uczni, ostatni zaś zarys nauki o zdol- 
nościach. Wykłady odbywają się co- 

* dziennie i przesłuchanie ich ma być 
zaliczone za 1 godzinę trimestralnie. 

Oby wykłady te stały się zacząt- 
kiem stałej katedry psychologji, tak 
nieodzownej przy studjach Humanisty= 
cznych. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zakończenie roku szkolnego 
w Średniej Szkole Handlowej Mę- 
skiej Stowarzyszenia Kupców i Przem. 
Chrz. w Wilnie odbyło się uroczyście 
w czwartek dnia 24-go b. m. 

Do abiturjentów w serdecznych 
słowach zwrócił się dyrektor Szkoły 
p. Nestorowicz, życząc im powodze- 
nia i wytrwałości w życiu, 

Z kolei, po przemówieniach przed- 
stawiciela Kuratorjum oraz reprezen- 
tantów opieki szkolnej i nauczycieli, 
odbyło się. wręczenie świadectw u- 
kończenia 16 wychowankom szkoły. 

Następmie abiturjent Musiał w 
pięknem przemówieniu zwrócił się do 
tych, którzy wraz z nim opuszczają 
mury szkolne z apelem, by pamiętali 
zawsze, że są bojownikami 0 niepo- 
dleglość gospodarczą kraju, oraz po- 
żegnał nauczycieli i młodszych ko- 
legów. 

Odpowiedział mu w pełnem uczu- 
cia i młodzieńczego zapału przemó- 
wieniu ucz. kl. ll-ej Suchecki. 

W końcu odbyło się wręczenie 
sztandaru szkolnego nowemu  chorą- 
żemu. 

W ciągu uroczystości orkiestra 
uczniowska wykonała „Rotę* i sze- 
reg innych utworów. 

— Zjazd inspektorów samorządu 
gminnego w Wilnie. W dniu dzi- 
siejszym o godzinie 9-tej rano roz- 
poczynają się w sali Konferencyjnej 
województwa obrady zjazdu inspek- 
torów samorządu gminnego Woje- 
wództwa Wileńskiego. Od godziny 
9 do godziny 12-ej obradować będą 
poszczególne sekcje zjazdu. O go0- 
dzinie 12-ej odbędzie się plenarne 
posiedzenie zjazdu, które zagai wice- 
wojewoda wileński p. Malinowski. Po 
zagajeniu nastąpi sprawozdanie z do- 
tychczasowych prac zjazdu i referaty 
poszczególnych inspektorów z powia- 
tów i Magistratu. „Po południu w 
dalszym ciągu obradować będą sekcje. 

W niedzielę wyjeżdżają członkowie 
zjazdu do szkoły rolniczej w Bukisz- 
kach. W poniedziałek nastąpi zwie- 
dzanie przez członków zjazdu roz- 
maitych agend Magistratu m. Wilna 
jaki straży ogniowej, biura meldun- 
kowego, wodociągowych urządzeń, 
elektrowni, szpitala miejskiego i o- 
chronki dla dzieci. 

Tematem obrad zjazdu będą spra- 
wy: budżetów gminnych, oświatowe, 
techniczne, weterynaryjno-sanitarne i 
zadania inspekcji. 

Zjazd potrwa 4 dni. (z) 

ZABAWY. 
— Walka byków na boisku an- 

tokolskiem. Wileńskie Towarzystwo 
Przeciwgruźliczne organizuje w dniach 
od 27 czerwca do 3 lipca 1926 roku 
„Tydzień Białego Kwiatka*. 

Program między innemi zapowia- 
da na niedzielę 27 czerwca wielką za- 
bawą taneczną i koncert w Parku 
Sportowem im. Gen. Želigowskie- 
go o godz. 7-ej wieczorem, na wtorek 
zaś 29 czerwca „Walkę Byków* na 
boisku Antokolskiem, która to atrak- 
cja dotąd nie była znana Wilnu. Po- 
czątek „Walki Byków* o godz. 6-ej 
wieczór. 

Komitet Organizacyjny dokłada 
wszelkich starań aby Tydzień wypadł 
jaknajpomyślniej, przysparzając fun- 
duszu dla walki z gruźlicą i nie wątpi, 
iż społeczeństwo poprze jaknajszerzej 
zamierzenia Komitetu przez najlicz- 
niejszy udział w zapowiadanych im- 
prezach. (z) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Piłsudski contra Witos. W so- 
botę dn. 26 czerwca o godz. 8 wie- 
czorem w Sali Klubu Handl.-Przem. 
(Mickiewicza 33-a) wygłosi odczyt p. 
t Piłsudski contra Witos znany publi- 
cysta i redaktor tygodnika „Po wol- 
ność* p. Tadeusz Wieniawa Długo- 
szowski. 

Prelegent m. in. poruszy zagadnie- 
nie dni majowych, co spowodowało 
Rewolucję Moralną, jak marszałek Pił- 
sudski przeprowadził swą akcję, o o- 
becnym rządzie i jego zamiarach. 

Bilety nabywać można w księgarni 
Lektor (Mickiewicza 4) i u Czerwone- 
go Sztrala (Mickiewicza 22) codzien- 
nie, a w dzień odczytu przy kasie od 
godz. 6-ej. w cenie od 50 gr. do 1 zł. 
50 gr. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— „Grodner Moment“ o „Re- 
ducie“. Jak informuje  Grodzieūskie 

przedstawiciel zespołu „Reduty* w 
Wilnie odwiedził redakcję powyższe- 
go pisma i udzielił całego szeregu 
informacji, dotyczących przyszłego 
sezonu teatralnego. 

Otóż zgodnie z temi informacjami 
„Reduta* posiadać będzie dwa zespo- 
ły: jeden w Wilnie, a drugi w Grod- 
nie. Kierownictwo artystyczne obu 
zespołów spoczywać będzie w ręku 
p. Osterwy, przyczem od czasu do 
czasu zespoły zmienią się miejscami. 

„Reduta“, która grać będzie w 
Grodnie 3—4 razy tygodniowo wyra- 
ziła swą zgodę, ażeby przedstawienia 
teatru żydowskiego odbywały się w 
gmachu zajętym przez „Redutę”. 

Repertuar „Reduty* składać się 
będzie z najlepszych dzieł drama- 
tycznych polskich i europejskich, 
przyczem poczesne miejsce zajmą 
komedje i farsy. 

Dekoracje dostarczać będzie ze- 
spół „Reduty* w Wilnie i „Teatr 
Narodowy* w Warszawie. 

„Reduta“ spodziewa się, iż przy pe- 
wnem subsydjum ze strony Magistra- 
tu w Grodnie, będzie mogła spełnić 
swe zadanie w tem mieście. 

„Grodner Moment* podaje cały 
szereg szczegółów, dotyczących „Re- 
duty“, a znanych naszym czytelnikom, 
nacechowanych wielką życzliwością 

„ze strony pisma żydowskiego. 
— Uroczystość i konferencja 

„Oze* w Wilnie. W związku z uro- 
czystością dn. 27 bm. związaną Z roz- 
poczęciem budowy nowego domu 
przez Towarzystwo Ochrony Zdrowia 
Ludności Żydowskiej w Wilnie (0ze) 
przeznaczonego na kolonje letnie dla 
dzieci w wieku szkolnym przybywa 
do Wilna prezydjum centralnego za- 
rządu Towarzystwa Ochrony Zdrowia 
w Warszawie w składzie następują- 
cym: Dr. G. Lewin, sędzia Himelfarb, 
senator Kerner, inż. Lebenhaft i d-r 

Wolman, 
Po uroczystości odbędzie się te- 

goż dnia o godz. 4-ej pp. w sali 
Tow. Oze przy ul. W. Pohulance 18, 
z udziałem gości warszawskich kon- 
ferencja okręgu wileńskiego. 

W konferencji oprócz zarządu To- 
warzystwa w Wilnie biorą udział od- 
działy T-wa i poszczególni działacze 
sanitarni z Lidy, Nowogródka, Głę- 
bokiego, Swięcian, Oszmiany, Postaw, 
Smorgoń i Nowo-Swięcian, jako też 
pokrewne organizacje. 

Na konferencji powyższej zostaną 
odczytane sprawozdania delegatów z 
poszczególnych miejscowości, jako też 
odbędą się wybory do komitetu okrę- 
gowego. 

Na uroczystość jako też konfe- 
rencję zostali zaproszeni przedstawi- 
wiciele władz, instytucji społecznych 
oraz prasy. 

ROŻNE. 

— Z Syndykatu Dziennikarzy. 
Na ręce Prezesa p. Konstantego Bu- 
kowskiego nadeszło wczoraj (piątek) 
z Paryża podziękowanie od wdowy i 
córki ś. p. Wł. Mickiewicza za kon- 
dolencję, wyrażoną przez Syndykat 
Dziennikarzy Polskich w Wilnie. 

— Na oświatę wśród emigracji 
polskiej we Francji. Wojewoda wi- 
leński rozesłał do poszczególnych 
starostów i magistratu m. Wilna o- 
kólnik, wzywający do popierania przez 
samorządy akcji pomocy materjalnej 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 

Agentury ,„Kurjera Wileńskiego': 

polskich we Francji. (z) 
— Sprostowanie. Naczelny Lekarz 

Szkół Powszechnych p. D-r St. Bro- 
kowski rzeczywiście wyjechał z ra- 
mienia Wil. T-wa Przeciwgruźliczego 
dn. 19-g0 b. m. na 10-cio dniowy 
Kurs Sztucznej Leczniczej Odmy Pier- 
siowej w Warszawie, a nie jak mylnie 
podano w notatce, iż wyjeżdża na 
„Kurs Odmładzania Sztucznego*. 

Z PROWINCJI. 

— Osobiste. Proszeni jesteśmy 
o zaznaczenie. iż p. Aleksader Wa- 
reński zrezygnował ze stanowiska 
redaktora tygodnika „Życie Oszmiań- 
skie". 

— Plaga wścieklizny w pow. 
Wileńsko-Trockim. W ostatnich ty- 
godniach szerząca się wścieklizna 
psów w powiecie Wileńsko-Trockim 
jest istną plagą dla mieszkańców te- 
go powiatu. Stwierdzono cały sze- 
reg pokąsań przez wściekłe psy ludzi 
i bydła. Między innemi przed tygod- 
niem w gminie Rudomińskiej w ma- 
jątku Zarzeczany pokąsany został 
przez wściekłego psa robotnik tegoż 
majątku Zujew. Mimo zastosowania 
w kilka godzin potem zastrzyków 
przeciw wściekliźnie robotnik ten się 
wściekł i przywieziony do szpitala 
św. Jakóba w Wilnie zmarł. 

W dzień później pokąsana została 
krowa. którą musiano zabić, gdyż 
również się wśpiekła. Starostwo po- 
wiatu Wil.-Trockiego wypłaciło wła- 
Ścicielowi tej krowy odszkodowanie 
w wysokości 250 zł. 

Czy władze nie mogą znaleść ja- 
kichś środków na zatamowanie sze- 
rzącej się dowolnie wścieklizny psów? 

Z POGRANICZA. 

— Nawet w nocy Kopiści widzą' 
W dniu 21 b. m. o godz. 1,30 w re- 
jonie Rukont patrol Kop. zauważył 
2-ch przemytników niosących worki, 
na okrzyk „stój* wymienieni rzucili 
worki i poczęli uciekać, mimo odda- 
nych strzałów udało im się dzięki 
nocy zbiec W workach porzuconych 
znaleziono większą ilość tytoniu. (J) 

— Przytrzymanie przemytnika 
spirytusu. W dniu 21 b. m. o godz. 
14 został zatrzymany w rejonie Mie- 
rzan pow. Brasławskiego niejaki Ku- 
kien Paweł zawodowy przemytnik za 
usiłowanie nielegalnego przejścia gra- 
nicy z Polski do Łotwy. Po dokona- 
niu przez patrol K. O.P. rewizji zna- 
leziono przy Kukinie spirytus i wód- 
kę. (J) 

— Nielegalne przekroczenie gra- 
nicy. W dniu 21 b. m. o godz. 21 
w rejonie Wiżaj przytrzymano przez 
Kop. za nielegalne przekroczenie z 
Litwy do Polski Kechelówną B. i Szy- 
manowskiego Jana, Zatrzymanych od- 
mę do dyspozycji władz Policyj- 
nych, 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Nieszczęśliwy wypadek. W dn. 24 
bm. podczas przesuwania wagonu na stacji 
towarowej, został przez wagon uderzony 
Antoni Trubis, skutkiem czego doznał ogól- 
nego potłuczenia i wstrząśnienia mózgu. 
Poszkodowanego odwieziono do szpitala 
kolejowego na Wilczej Łapie. 

„— Podrzutek. W dn. 24 bm. Jadwiga 
Hajet (Końska 4) idąc ulicą Bobrujską wu 

z napisem, z prośbą o zaopiekowaniem się 
dzieckiem, oraz trzy złote. Podrzutka skie- 
rowano do przytułku Dzieciątka Jezus, 

— Ujawnienie rzeczy kradzionych. W 
dn. 23 bm. wyw. Ekspozytury Sledczej u 
znanych paserów. Dory Wersieckiej, (Pry- 
watna 22) i Bejli Lewinsonówny (zaułek 
Szkolny 2) znaleźli rzeczy pochodzące z 
kradzieży dokonanej w dniu 23 bm. u inż. 
Olszańskiego (Mickiewicza 37) i rzeczy po- 
chodzące z kradzieży u Lejby Szera (Po- 
pławska 25). 

| = .W dn. 24 bm. Bolesław Liminowicz, 
(Nieswieska 25) zatrzymał Szymona Ryszko 
(Potok 10), na którym poznał swe palto, 
skradzione w r. 1925. 

— Kradzieże. W dn. 24 bm. Rozalji 
Stolarskiej (Konarskiego 52) w nocy z dn. 
23 na 24 bm. skradziono z mieszkania gar- 
derobę męską i damską, wart, 1.500 zł. 

— W dn. 24 bm. Franciszkowi Woło- 
szewiczowi (Gedyminowska 61) skradziono 
ubranie, wart. 610 zł. 

„— W dn. 24 bm. Matyldzie Surowiczo- 
wej (Witoldowa 33) skradziono srebra sto- 
łowe, wart. 350 zł. 

Na prowincii. 

— Nagła śmierć. W dn. 21 bm. w Ka- 
sie Skarbowej w Wilejce podczas urzędo- 
wania zmarł nacle Ignacy Sielicki, Naczelnik 
Kasy Skarbowej. Smierć nastąpiła wskutek 
wady serca. 

— Zaginięcie. Antoni Cycan, lat 19, 
mieszkaniec kolonji Nowy-Biał, gm. Zabło- 
ciskiej pow. Swięciańskiego w dniu 15; bm. 
zaginął. Zachodzi przypuszczenie, że wy- 
mieniony utonął. 

„— Utonięcie. W dn. 20 bm. w rzece 
Wilji utonął Ignacy Szyszło, lat 15, mieszk. 
wsi Scieszyce, gm. Dołhinowskiej, pow. 
Wilejskiego. ($) 

, — Pożary. W dn. 14 bm. prawdopodo- 
bnie wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem wybuchł pożar w lesie Roma- 
na Kościałkowskiego w folw. Zwada, gm. 
Chociefczyckiej pow. Wilejskiego. Ogień 
zniszczył las na przestrzeni 20 ha. Straty 
wynoszą 3000 zł. 

— W dn. 17 bm. wskutek nieostrożne- 
go obchodzenia się z ogniem przez dzieci 
spalił się barak, czasowo służący za dom 
mieszkalny, Józefa Stefańskiego we wsi 
Dubatowo, gm. Żodziskiej pow. Wilejskiego. 
Straty wynoszą 200 zł. 

  

Sport. 
Mecz o mistrzostwo kl. A, 

W niedzielę 27 czerwca br. o godz. 16 
m. 45 na boisku sportowem na Pióromon- 
cie odbędą się zawody piłki nożnej o mi- 
strzostwo kl, A. pomiędzy klubem sporto- 
wym „Pogoń” i 42 p. p. z Białegostoku, 
Zawody powyższe zapowiadają się bardzo 
ciekawie z powodu ostatniego zwycięstwa 
42 p. p. nad doskonałą drużyną Grodzień- 
ską „Ćresowia* w stosunku 5:2. Naležy 0- 
czekiwać zaciętej walki powyższych drużyn, 
które posiadają jeszcze pewne szanse na 
zdobycie mistrzostwa okręgu Wileńskiego i 
dołożą zapewne wszelkich starań, ażeby 
uzyskać jaknajlepszy wynik. 

O godz. 15 spotkają się drużyny drugie 
„Pogon“ i „Wilja* celem rozegrania zawo- 
dów o mistrzostwo kl. B. (J) 

Przyjazd do Wilna Czeskiej druży- 
ny „Morawska Sławia*. 

„ „W dniu 4 lipca br. będzie Wilno miało 
nielada sensację. W dniu tym zjeżdża do 
Wilna po tourne, po Łotwiei tonji świetna 
drużyna czeska „Morawska Slawia” z Berną. 
Drużyną ta jest dziś najlepszą, świadczą O 
tem doskonałe wyniki osiągnięte przez nii 
w Hiszpanji, W Bernie uzyskała „Sląwia 
również cały szereg zaszczytnych wyników, 
jak naprzykład ze światowej sławy drużyną 
wiedeńską „Pirst-Wienną“ lil, z drużyną 
wiedeńską „Wacker” 1,0 oraz z drużynami 
Czeskimi w Bernie z „Zidenice* 5:1, z D. 
S. V. „Troppal“ 3:0 i Morawską „Ostrowią“ 
2:1, oraz ze słynną „Slawią* Praską 2:4. 
„Morawska Slawia* przyjeżdża do Wilna 
w swoim najlepszym składzie i rozegra je- 
den mecz z K. S. „Pogoń*. 

Sądzimy, że były mistrz Wilna dołoży 
starań, ażeby z pierwszego międzynarodo- 
wego spotkania wyjść z jaknajbardziej za- 
zczytnym wynikiem. (J) 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim” 

„R U C H" Księgarnie kolejowe. 
  

  

Budsław Duniłowicze Dzisna оо Głębokie Kowel Krasne nad Uszą 
Spółdzielnia „Zgoda* A. Szumski, sklep. sponieln Aa A. Adler, z ROZK. Kiosk czasopism „Polonja”, Łucka 7| Sawicki Antoni, sklep spożywczy 

Landwarów Lida Księgarnia Wojskowa | Mołodeczno Nowe-Troki Nowogródek Oszmiana 
Stanisław Gwiaździński, 

Koncesjowane Biuro Podań 

W. Puchaczewskiego, Suwalska 46 
Salomon Matecki, Biuro dzienni- 

ków, ul. Suwalska. 
Spółdzielnia wojskowa   Mikołaj Popławski, 

Kawiarnia „Troczanka“ 
Związek Kółek Rolnicz. 

Księgarnia Spółdzielcza Nauczy- 
cielstwa Polskiege Szkół Powsz. 

  

Pińsk 
Księgarnia St. Bednarskiego.   Postawy 

Bańkowski Olgierd, Wileńska 7. 

Stołpce   Marjan Ziontek, stacja kolejowa   
St. Święciany 

N. Tarasiejski, 
Drukarnia i Skład Apteczny.   Wilejka powiatowa 

ul._ Piłsudskiego 

    

Kino kameralne 

Polonja 
Dziś ceny miejsc zniżone od 50 gr. do 1 zł. 50gr. 

Mickiewicza 22 ar Doris Kenyon, piękna Anna Nilson Ais Lloyd Hughes 
w dramacie życiowo - sensacyjnym w 8 akt. 

Szantażystka. Nad pro 
gram : 

BACZNOŚĆ! Ze starych nowe!!! 

Przyjemny domek 

  

  

Czyszczenie i przerabianie według najnowszych fasonów szafę bibljoteczną, biurko, złote I srebtne wyroby: K . s stoły 2 biura, krzesła, Przy sklepie pracowni 

lamskici įfotele i t. d. APELUSZY filcowych i słomkowyc i męskich ARE, KE 
„Kurjera Wil.“Arsenalska 

Tylko w specjal- J L AMA ulica (Wielka Nr 52/54 — 4. 1004 nym zakładzie ° ©000000000000000 
obok kościoła św. Kazimierza (wejście z bramy), 591 

Mam zaszczyt zawiadomić Sz. Publi ŚĆ, Ż ja Fabryka i P! Ch Pi tn i i“ i ić Sz. Publiczność, że moja Fal a i Pralnia Chemiczna i i została na nowo odremontowana według ostatniej techniki gdańskiej. Przyjmuję strojenie Micklesicze ją do farbiarni rozmaite gatunki wełny, jedwabiu, batystu i t. d. na różne kolory, a m.9, ESTKO. 5 
także do rania chemicznego damskie, męskie i dziec. garderoby. By dać moż- 
ność Sz. Publiczności przekonać się o dobrem, sumiennem wykonaniu postanowiłem 

od d. 25-VI do d. 25-VII zniżyć ceny niżej normalnych. Proszę przekonać się. 
Zapamiętajcie adres. 

Kupię meble: 

  

3 ładne pokoje 

Dbajcie o swój żołądek! Syiscie 
kwas chlebny jysyioca. Żydowska 3 
  

arcywesoła ko- 
medja w 2 akt. ul. Niemiecka 24. 

Pracownia szyldów A. Ejzeryker 
L Wykonywa zamówienia rzetelnie 
i po cenach konkurencyjnych. 1009 

J. PAK Mickiewicza 24 Zegarki 

BAC 

„KA 

Ceny konkurencyjne. szek do 
a zegarmistrzowska i jubilerska 
  

  

OD 

radykalnie 

oryginalny japoński pro- 

ubrania zimowego, futer 
i materjałów 

wypróbowany środek 

prusaki, pluskwy, pchły, 

mrówki i inne robactwo. 

Przedstaw-stwo i Skład: 

Apteczny Dom Handlowy 

Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66 

Przyjechał $ klana“ Chiromantka - Wróżka „Yruczka 
która wróżyła Napoleonowi, przepowiada przyszłość, | 
sprawy sądowe, o miłości i t.d. Adr. ul. Młynowa 21, 
m. 12, naprzec. Krzyża, (w podwórzu na prawo) 478 

ZNOŚĆ! murowan 7 TO L“ Dom piętrowy, 
osobniak z ogrodem 
owocowo -kwiatowym. 
Składaj. z 2-ch miesz- 
kań, składów i in. ub, 
gospod. Miejscowość 
ładna, blisko rzeki w 
Wilnie do sprzedania. 
Szczegóły м Biurze 
Reklamowem — Gar» 
barska 1, 593 

przesypywania 

„MOLI. 
TOL* 
tępi: muchy, 

  

Do wynajęcia 
2 oddzielne pokoje z u- 
meblowaniem, elektrycz- Z poważaniem 597 [ i iemi Gdańska Chem. Farb. i Pralnia Egzyst. . zużywalnością kuchni do Przedstawicielstwo: W. CAMRTTOKONIC I ła gojcią, i zek vy: Tatarska 14 (róg Garbarskiep B. Portnow=Bi. wię Guin RUDNICKA 25, telefon 3-78, 5 TV Toba uk оче о 
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