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Demokratyzacja ustroju rolnego. 
Z żywym zadowoleniem wysłu- 

chaliśmy expose p. ministra Stanie- 

wicza na wczorajszej konferencji pra- 

sowej, w urzędzie wojewódzkim. P. 

Minister nie dawał żadnych obietnic, 

nie czynił żadnych nadzwyczajnych 

zapowiedzi, ale to co mówił było 
spokojne, realne, rzeczowe i śmiałe. 

Czuło się, że stoi się wobec człowie- 

ka, który wie czego chce, ma zupeł- 

nie konkretny program i jest prze- 

niknięty moeną wolą jego realizowania. 

Z tem większym zadowoleniem 

witamy wczorajsze oświadczenie m1- 

nistra Staniewicza,. iż będzie ono 

musiało w dużym stopniu przyczynić 

się do usunięcia pewnych obaw co 

do istotnego charakteru obecnego 

rządu, jakie w ostatnich czasach za- 

częły się szerzyć wśród szerokich 

warstw ludności naszego kraju, Lud- 

ność ta z entuzjazmem powitała 

zbrojną akcję marszałka Piłsudskie- 

go, widząc w nim obrońcę swoich 

interesów. Z najgłębszych kątów bia- 

łoruskiej wioski dochodziły ciągle 

wieści o uznaniu naszych włościan 

dla Marszałka. 

W ostatnich jednak tygodniach 

coraz bardziej zaczęły się rozpo- 

wszechniać przez różne czynniki kol- 

portowane wiadomości o rzekomej 

' uległości zarówno marsz. Piłsudskie- 

go i całego rządu prof. Bartla, wo- 

bec wpływów sfer konserwatywnych, 
a w szczególności niektórych sfer 

ziemiańskich. Wiadomości te wywołały 
zrozumiałe rozczarowanie wśród sze- 

rokich mas ludności, która zagadnie- 

nie odbudowy gospodarczej Polski 
łączy także z zagadnieniem podnie- 

sienia swego dobrobytu. 

Wczorajsze .przemówienie min. 

Staniewicza musi w dużym stopniu 

przyczynić się do rozwiania tych 

obaw. Min. Staniewicz jako jedno z 

czołowych zagadnień agrarnej polity- 

ki obecnego rządu wysunął zagad- 

nienie demokratyzacji naszego ustro- 

ju rolnego. Jest to jednocześnie za- 

gadnienie podniesienia dobrobytu na- 
szej ludności wiejskiej. 

Podniesienie dobrobytu wsi musi 

podnieść jej siłę nabywczą w sto- 

sunku do wytworu naszego przemy- 

słu, przyczyniając się w ten sposób do 

zmniejszenia zastępów bezrobotnych 

w mieście. Pod tym względem stano- 

wisko min. Staniewicza pozostaje w 
zupełnej zgodzie z wyrażonym przed 
„dwoma tygodniami w wywiadzie pra- 
sowym stanowiskiem min, Kwiatkow- 

skiego, oraz z programem min, Klar- 
nera. Ta zgodność jest dla nas do- 
wodem, iż rząd obecny posiada jed- 
nolity program gospodarczy. 

W życiu Ziem Wschodnich upeł- 

norolnienie i podniesienie dobrobytu 

wsi ma jeszcze specjalne znaczenie. 

Jest to najpewniejsza droga do u- 

państwowienia psychiki naszego nie- 

zdecydowanego pod względem  naro- 

dowościowym włościaństwa. Można 

być przekonanym, że gdyby Polska 

od samego początku więcej dbała o 

interes gospodarczy miejscowego 

chłopa, różne komunizujące grupki z 

pośród mniejszości narodowych nie 

miałyby na wsi tego powodzenia, 

które dzisiaj mają. Minister Stanie- 
wicz, jako człowiek tutejszy, bardzo 

dobrze te rzeczy rozumie, 

Szczerością tchnie także oświad- 
czenie p. Ministra, iż nie można 

liczyć na uzyskanie ze skarbu pań- 

stwa niezbędnych na reformę nasze- 

go ustroju rolnego kredytów. Min. 

Staniewicz ma nadzieję, iż uda się 

mu zdobyć pewne fundusze przez za- 

interesowanie zagranicy wypuszcza- 

nemi w tym celu listami zastawnemi 
Banku Rolnego. 

Nie wiemy w jakiej mierze te na- 

dzieje P. Ministra mają realną pod- 

stawę. Przypuszczamy, że spotka on 

tu bardzo znaczne przeszkody, Za- 

granica bowiem naogół niema zaufa- 

nia do trwałości stosunków socjal. 

nych i politycznych u nas. Ale gdy- 

by min. Staniewiczowi udało się pod 

tym względem zrealizować swoje 

projekty, okres jego ministerstwa 

mógłby się naprawdę stać okresem 

epokowym w historji agrarnej Polski. 

Wierzymy, iż min. Stuniewiezowi 

wiele rzeczy uda się zrobić, Znamy 
wszyscy jego niezmordowaną praco- 

witość, jego nadzwyczajną energję i 
sprężystość, które tak wiele razy 

wyraziły się w pracy dla dobra na- 

szego kraju. Szlemy mu serdeczne 
„Szczęść Bože“. 

* * 

Onegdaj p. Minister Reform Rol- 
nych prof. d-r Witold Staniewicz wy- 
głosił na konferencji prasowej, odby- 
tej w Urzędzie Wojewódzkim, prze- 
mówienie, będące zarysem programu 
Ministerjum Reform Rolnych, 

Prof. Staniewicz na wstępie za- 
znacza, iż niema zamiaru rozpocząć 
swej działalności jako Minister Re- 
form Rolnych od daleko idących o- 
bietnic co do wykonania reformy rol- 
nej, realizacja której w szybkim cza- 
sie nie może być zagwarantowana. 

Natomiast pragnie stwierdzić, iż 
uważa demokratyzację naszego u- 
stroju rolnego jako zagadnienie 
pierwszorzędnej doniosłości zarówno 
ze względów politycznych, jak socjal- 
nych i gospodarczych. Demokratyza- 
cja ustroju rolnego przywiąże na- 
prawdę do państwa Polskiego, zwła- 
szcza na kresach, szerokie rzesze 
włościańskie, których stosunek dzisiaj 
do państwa Polskiego można okre- 
ślić najwyżej jako bierny. 

(Program Ministra Staniewicza). 

Również i pod względem socjal- 
nym demokratyzacja i istotna napra- 
wa ustroju rolnego Polski, usunie te 
zrozumiałe podstawy, które posiada 
dzisiaj w niektórych zwłaszcza czę- 
ściach naszego kraju agitacja komu- 
nistyczna. 

Naprawa ustroju rolnego ma tak- 
że swoje głębokie uzasadnienie gos- 
podarcze. Drobne gospodarstwa wło- 
ściańskie w większej części Państwa, 
a przedewszystkiem na Wschodzie, 
są to jeszcze gospodarstwa naturalne, 
niczem lub tylko słabo z rynkiem 
związane. Przeciętne rodzinne gospo- 
darstwo włościańskie produkuje prze- 
ważnie tylko na zaspokojenio swych 
własnych, bardzo ograniczonych po- 
trzeb i tylko w bardzo nieznacznym 
stopniu zaspakaja je na rynku. Stąd 
słaba pojemność tego ostatniego, 
stąd b. niewielkie znaczenie, jakie 
dotąd posiadała dla eksportu płodów 
rolnych drobna własność. Okoliczność 
ta jest jedną z głównych przyczyn 
trudności w rozwoju naszego prze- 
mysłu, którego rozkwit ściągnąć mo- 
że jedynie do. miast część ludności 
wiejskiej i zapobiedz na przyszłość 
groźnemu zjawisku przeludnienia a- 
grarnego, które zawsze prowadzi do 
kataklizmów społecznych. 

Otóż demokratyzacja ustroju rol- 
nego połączona z naprawą struktury 
agrarnej i stworzeniem warunków, 
niezbędnych dla rozwoju elementów 
pieniężnych w drobnych gospodarst- 
wach — przez skłonienie ich do pro- 
dukcji na zbyt, podniesienie ich ogól- 
nej kultury i obudzenie potrzeb u 
drobnych rolników, któreby musieli 
oni zaspakajać na rynku — dopro- 
wadzi do prawdziwej sanacji gospo- 
darczej Polski, która dobrobyt swój 
i uprzemysłowienie tylko na rozkwi- 
cie rolnictwa opierać winna, gdyż 
tylko pojemny rynek wewnętrzny 
może uchronić przemysł od ciągłych 
wstrząsów i kryzysów. Pojemność 
tego rynku zapewni również Skarbowi 
Państwa taką zdolność płatniczą lud- 
ności, która pozwoli mu wykonywać 
ciążące na Państwie zadania bez 
pauperyzowania ludności lub ucieka- 
nia się do inflacji w tej lub innej 
formie, rozwiązując także w pewnej 
mierze kwestję bezrobocia, 

W myśl zasady, iž bis dat quid 
cito dat p. Minister Reform Rolnych 
wypowiada się za możliwie szybkim 
przeprowadzeniem reformy rolnej, 
która winna stać się naprawdę pro- 
blemem do którego realnego rozwią- 
zania dążyć należy, a przestać być 
tylko demagogicznem hasłem wybor- 
czem, mniejsza o to, dla kogo, lewicy 
czy też prawicy. Dalszy bowiem sa- 
botaż uchwalonych ustaw może do- 
prowadzić do reformy bezustawowej, 
do dzikiej socjalizacji ziemi, skutki 
której dla kultury, cywilizacji i życia 
gospodarczego jeszcze dzisiaj w 
Rosji Sowieckiej obserwować mo- 
żemy, 

'[roską moją największą, jako mi- 
nistra reform rolnych — oświadcza 
prof. Staniewicz — będzie dążenie 
do zapewnienia rolnictwu, zwłaszcza 
drobnemu, opłacalności pracy i kapi- 
tału, bez zapewnienia których uwa- 
żam przeprowadzenie reformy rolnej 

w drodze ewolucyjnej, a więc wy- 
właszczenie ziem % odpowiedniem 
odszkodowaniem za niemożliwe. 

Bez zapewnienia rolnikowi opła- 
calnošci ich pracy na roli, nie można 
od nich żądać świadczeń na rzecz 
państwa. 

Min. Staniewiez oświadczył, iż mu- 
si tutaj z całym naciskiem podkreślić, 
że pod tym względem w gabinecie 
prof. Bartla panuje zupełne zrozu- 
mienie doniosłości rozwoju rolnictwa 
dla życia gospodarczego Polski. 

Nie wkraczając w kompetencję 
Pana Ministra Rolnictwa minister 
Staniewicz sądząc, iż czcigodny jego 
kolega nie weźmie mu tego za złe, 
streszeza w paru słowach program w 
dziedzinie rolnictwa, realizację  któ- 
rego uważa za niezbędną dla szyb- 
kiego przeprowadzenia reformy rol- 
nej, a mianowicie: 

1. Dążenie do wzmożenia produk- 
cji rolnej, zwłaszcza w dziedzinie 
hodowli oraz zwiększenie naszego 
eksportu rolniczego bez uszczerbku 
jednak dla konsumcji wewnętrznej. 

2. Przywrócenie równowagi po- 
między interesami rolnictwa i prze- 
mysłu. Należy dążyć, by rolnictwo 
stało się fundamentem gospodarki o0- 
gólnej, gdyż handel i przemysł tylko 
wówczas dojdą do rozrostu, gdy znaj- 
dą oparcie w dobrobycie - rolników, 
odzyskiwanie rynków zbytu przez 
przemysł nie może się odbyć kosztem 
rolnictwa. Do tego potrzeba racjo- 
nalnej polityki finansowej — ma- 
jąc na myśli zagadnienia kredytu 
długoterminowego konwersji, ruj- 
nujących obecnie nasze rolnictwo, 
wysokoprocentowych  krėtkotermino- 
wych zobowiązań wekslowych, racjo- 
nalną politykę cen, która dążyć po- 
winna do zmniejszenia tego rozpię- 
cia jakie istnieje pomiędzy ceną, któ- 
rą producent rolny uzyskuje za swe 
płody, a tą którą płaci za nie konsu- 
ment w postaci produktu gotowego. 

Omawiając doniosłość zagadnienia 
organizacji handla zbożem i lombar- 
dowanie go przez rolników, jakotež 
organizacji handlu produktami zwie- 
rzęcemi, eksport których zagra- 
nicą coraz większą rolę odgrywa w 
naszym bilansie handlowym, Min. Sta- 
niewicz zaznacza iż eksport produk- 
tów hodowli winien być forsowany 
w jesieni, by zapobiedz eksporto- 
wi zboża po cenach niskich, jak to 
miało miejsce w latach ubiegłych. 

Jeżeli chodzi o najbliższe zamie- 
rzenia, to min. Staniewicz chciałby 
wysunąć na czoło prac Ministerjum 
sprawę komasącji, bez przeprowadze- 
nia której nie widzi możności praw- 
dziwej naprawy naszej struktury ag- 
rarnej i osiągnięcie tych celów, o 
których mówił powyżej. Ze sprawą 
tą ściśle wiążą się sprawa upełno- 
rolnienia gospodarstw karłowatych i 
małorolnych. Łączy się z tym sprawa 
kredytu i pomocy Banku Rolnego tym 
właśnie najuboższym rolnikom, któ- 
rzy ziemi najbardziej potrzebują, a 
którzy przy parcelacji _ prywatnej 
przeważnie jej dostać nie mogą. Tem- 
bardziej, że dla upełnorolnienia przy 
komasacji w niektórych częściach 
kraju nie jest potrzebny tak wielki 
zapas ziemi, jak się o tem powszech- 
nie mówi. 

Pan Minister uważa jednak, że 
do upełnorolnienia mających się ko- 
masować wsi należy przystąpić nie- 
zwłocznie, wymagając od nich tylko 
zgłoszenia do komasacji i przekazu- 
jąc niezwłocznie małorolnym nabyte 
przy pomocy, lub przez Bank Rolny, 
ziemie, a nie czekając samego mo- 
mentu przeprowadzenia komasacji, 
który ze względu na brak sił tech- 
nicznych i środków może nastąpić 
niekiedy za szereg lat, Celem ułat- 
wienia komasacji p. minister Stanie- 
wicz zamierza w dniach najbliższych 
w Małopolsce i na Ziemiach Wschod- 
nich znieść zupełnie wysokie opłaty 
komasacyjne. Łącznie z komasacją 
winny być przeprowadzane inne pra- 
ce regulacyjne, a w pierwszym rzę- 
dzie likwidacja serwitutów i meljo- 
racja nieużytków, posiadające niez- 
miernie doniosłe znaczenie dla prze- 
prowadzenia samej komasacji, 

Co się tyczy sprawy parcelacji 

prywatnej, p. Minister sądzi, że po 
wyjaśnieniu ilości ziemi potrzebnej 
w jakimś np. Okręgu lub powiecie 
na upełnorolnienie mających być sko- 
1iasowanemi wsi, eo może nastąpić 
jeszcze w ciągu bieżącego roku, i 
zarezerwowania jej dla celów po- 
wyższych, parcelacja prywatna, oczy- 
wiście racjonalnie wykonywana, nie 
powinna być hamowana, gdyż na niej 
została oparta cała ustawa z dnia 
28.XII 1925 r., traktująca przymuso- 
wy wykup tylko jako sankcji karnej 
wobee opornych właścicieli ziem- 
skich. 

P. Minister dodaje dalej, że zaj- 
mie się niezwłocznie sprawą wyda- 
nia przepisów wykonawczych do sa- 
mej ustawy, oraz zastanowi ezy u- 
stawa ta nie będzie musiała być zno- 
welizowaną, oczywiste bez zmiany 
jej zasadniczej treści. 

Przy parcelacji prywatnej po- 
wstają jednak pewne trudne i drażli- 
we zagadnienia, a mianowicie sprawa 
urządzenia pozbawionej pracy skut- 
kiem parcelacji służby folwarcznej. 
Ze względów socjalnych i gospodar- 
czych (obecne bezrobocie i zastój w 
przemyśle) ludzie ci powinni otrzy- 
mać ziemię jakkolwiek jest to zwią- 
zane z trudnościami natury finanso- 
wej. Z zagadnieniem tem wiąże się 
również sprawa parcelacji robotniczo- 
osadniczej, tak zwanych robotniczych 
ogrodów-miast, które powstać winny 
też przy miasteczkach i osadach. 

Przy parcelacji na Ziemiach Wschod- 
nich jeszcze jedna kategorja bezrol- 
nych winna być uwzględniona, a mia- 
nowicie ochotnicy z pośród ludności 
miejscowej, którzy w latach 1918 — 
1920 tworzyli w dywizjach lit. biało- 
ruskich prawie całe pułki. Część z 
nich pomimo, że oddawna przez wła- 
dze wojskowe zakwalifikowana zosta- 
ła, jako kandydaci na osadników, do- 
tąd ziemi nie otrzymali. Honor i in- 
teres polityczny Państwa Polskiego 
wymaga by ochotniey ci ziemię о- 
trzymali, zaś pochodząc z pośród 
miejscowej ludności potrafią oni łat- 
wo zagospodarować się na otrzymanej 
ziemi. 

Również p. Minister niezwłocznie 
przystąpi do załatwienia wszystkich 
dotąd nieuregulowanych spraw, któ- 
re budzą duże rozgoryczenie i pod- 
rywają autorytet Państwa Polskiego. 

Pomyślne rozstrzygnięcie tych 
wszystkich zagadnień zależy w pierw- 
szym rzędzie od możności zdobycia 
środków finansowych. Znając ciężką 
sytuację Skarbu Państwa i rozumie- 
jąc w całej pełni dążenie p. Min. 
Skarbu do zrównoważenia budżetu i 
bezwzględnej stabilizacji złotego 
prof. Staniewicz nie przypuszcza aże- 
by można było uzyskać z budżetu Mi- 
nisterjum Reform Rolnych większe 
sumy na cele wyżej wymienione, to 
też całą swą uwagę p. Minister 
zwróci na Bank Rolny, który uważa 
za najskuteczniejszy instrument w 
dziele ewolucyjnego przeprowadzenia 
reformy rolnej, 

Minister Staniewicz zastanawia się 
nad tem, czy nie należy zwrócić się 
do Międzynarodowego Instytutu Rol- 
niczego w Rzymie, który zajmował 
się ostatnio sprawą międzynarodo- 
wych kredytów rolniczych 0 pomoc 
w reorganizacji banku, tembardziej, 
iż przyszłość Banku widzi w zainte- 
resowaniu zagranicy w emitowanych 
przezeń listach zastawnych. Pod tym 
względem pokłada dużą nadzieję na 
pomoc prof. Kemmerera. 

W celu podniesienia sprężystości 
działalności Urzędów ziemskich min. 
Staniewicz zapowiedział, iż dążyć bę- 
dzie do zapewnienia większych kom- 
petencji zarówno Okręgowym Urzę- 
dom Ziemskim jak i Oddziałom Banku 
Rolnego, co znakomicie zdaniem jego 
wpłynie na szybkość załatwiania przez 
nich spraw. 

Min. Staniewicz stwierdza, że per- 
sonel Ministerjum Reform Rolnych i 
Urzędów Ziemskich w swej większo- 
ści składa się z uczciwych i oddanych 
pracy ludzi. Trzeba im tylko wskazać 
cel, do którego dążyć winni i ożywić 
zapałem do pracy. W pracy wymagać 
będzie od urzędników tylko sumien- 
ności, umiejętności i lojalności, pozo-
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stawiając przekonania polityczne ich 
własnemu sumieniu. ! 

Prof. Staniewicz wyraža swą nie- 
zmierną radość z tego powodu, iż 
pierwsze swe przemówienie - progra- 
mowe w charakterze Ministra Reform 
Rolnych wygłosił w swem, tak uko- 
chanem przezeń, mieście rodzinnem. 
Wreszcie * uprasza prasę 0 rzeczową 
krytykę odnośnie jego resortu, jako 
też o ułatwienie mu tępienia nadużyć 
i bezprawi podległych mu urzędów i 
urzędników, przeciwko którym w ra- 
zie stwierdzenia faktów podanych 
przez organy prasy wystąpi z całą 
bezwzględnością. M. G—n. 

Pobyt p. Ministra Staniewicza 
w Wilnie. 

Onegdaj wano pociągiem pośpie- 
sznym przybył z Warszawy do Wilna 
Minister Reform Rolnych. prof. dr. 
Witold Staniewicz, witany na dwor- 
cu przez p. Wice-Wojewodę Mali- 
nowskiego, Komisarza Wimbora, pre- 
zesa Izby Skarbowej p. Maleckiego, 
Prezesa Okręgowego Urzędu Ziem- 

„skiego p. "Tadeusza Šwietliūskiego, 
dyrektora Oddziału Wileńskiego Ban- 
ku Rolnego p. Ludwika Matulewicza, 
Naczelnika W-łu Rolvictwa p. Sza- 
niawskiego. i inn. P. Minister Sta- 
niewicz przed obiadem złożył wizytę 
tutejszym władzom poczem w towa- 
rzystwie sekretarza. p. . Edwarda 
Jasińskiego zast. Prezesa O. U. Z. 
p. Tadeusza Świetlińsiego, Dyrektora 
Państwowego Banku Rolnego Oddz, 
Wileńskiego p. Ludwika Mąculewicza 
i zast. Komisarza Ziemskiego na powiat 
Wileńsko-Trocki Włodzimierza Ma- 
twiejewa, dokonał lustracji na grun- 
cie „prac regulacyjnych, prowadzo- 
nych przez Urzędy Ziemskie na te- 
renie powiatu Wileńsko-Trockiego. 

Po drodze z Wilna na m-ko Rze- 
sza, m. Podbrzeź i majątek Okmia- 
na, oglądano teren zaprojektowany 
do parcelacji i urządzenia kolonji 
podmiejskiej 'w państwowym maj. 
'Trynopol, oraz parcelację zakończoną 
w państwowzm maj. Wanaginia, gmi- 
ny Rzeszańskiej. 

Następnie p. Minister udał się do 
gminy Podbrzeskiej dla zlustrowania 
komasujących się w tej gminie wsi. 

K U 

Z całego szeregu komasacji, za- 
łatwianych przez Urzędy Ziemskie od 
roku 1924 we wsiach Kołnota VII, 
Warniszki, Jakobańce, Makucie. Ża- 
'kiszki, Wybranciszki, Linkańce, Ba- 
ranele, Burkiła, Jodańce, Mamakal- 
nia, Podworyszki, Pustyłki, najbar- 
dziej interesowały p. Ministra prace 
scaleniowe, będące w toku, co do 
wykonania których p. Minister za- 
stanawiał się nad trudnościami tech- 
nicznemi, gospodarezemi i prawnemi, 
wyłaniającemi się na gruncie w trak- 
cie wykonania, i nad sposobami ich 
usunięcia, 

Zwiedzono skomasowane wsie: 
Baranele, Burkiła, Jodańce i Mama- 
kalnia. 

Skonstatowano w tych wsiach go- 
rączkowy ruch budowlany i reorga- 
nizację drobnych gospodarstw w 
związku ze skasowaniem miedz, sza- 
chownicy, regulacją dróg i osusza- 
niem błot — nieużytków. 

Meljoracje te i inwestycje gospo- 
darcze, przeprowadzane są przez u- 
czestników scalenia przy wydatnej i 
doraźnej pomocy kredytowej Państ- 
wowego Banku Rolnego. 

Nazajutrz p. Minister zapoznał się 
bliżej z działalnościę Wil. Okręgow. 
Urzędu Ziemskiego i tamże przyjmo- 
wał interesantów. Między innymi p. 
Minister przyjął pp. prezesów Izby 
Kontroli Państwa, Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów, Dyrekcji Kolejowej, In- 
spektora Ochrony Roślin U. 5. B. p. 
Strażewicza, delegację osadników w 
składzie pp. Feli, Jakowickiego i Ja- 
strzębskiego, prezesa Związku Kółek 
Rolnicz. p. Taurogińskiego, jako też 
delegację Zarządu Bratniej Pomocy i 
Koła Rolników składające swemu by- 
łemu profesorowi życzenia z okazji 
mianowania go Ministrem Reform 
Rolnych. 

Wieczorem tegoż dnia o g. 7-ej 
odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim 
konferencja prasowa, na której p. Mi- 
nister wygłosił dłuższe przemówienie, 
podane w dzisiejszym naszym nume- 
rze, 

Dziś rano p. Minister wyjechał do 
majątku rodzinnego, poczem wieczo- 
rem tegoż dnia wraca do Warszawy. 

  

L bltuy Rowieńskiej. 
Przyjęcie deklaracji rządowej. 

KOWNO, 28-VI, (Pat.), Deklara- 
cja rządowa została przyjęta 47-u 
głosami przeciwko 21. - 

Od głosowania wstrzymały się 
partja Smetony i Stronnictwo  włoś- 
ciańskie, co świadczy, że koalicja 
rządowa opiera się jedynie na 
mniejszościach. 

Podczas dyskusji poseł socjali- 
styczny Kairis oświadczył, że Wilno 
odzyskać należy nie z bronią w 
ręku lecz w drodze pokojowej, do 
czego potrzebna jest pomoc 
świata socjal-demokratycznego. 

P. Smetona przewodniczący Sejmu. 

RYGA 28-VI. (tel. wł.). Z Kowna 
donoszą, że proponowany na przė- 
wodniczącego Sejmu Dr. Stugajtis naj- 
prawdopodobniej zrzecze się swej 
kandydatury, wobec czego ludowcy do- 
magać się będą wyboru b. Prezydenta 
Państwa Smetony. Według ustawy 

wybór przewodniczącego parlamentu, 
winien się odbyć po upływie pierw- 
szego miesiąca istnienia nowego Sejmu. 

Nowy szef litewskiego sztabu 
generalnego. 

RYGA 28-VI. (tel. wł.). Stano- 
wisko szefa litewskiego sztabu gene- 
ralnego objął w miejsce dymisjo- 
nowanego gen. Ładygi, dotychczasowy 
naczelnik oddziału informacyjnego 
przy sztabie generalnym  pułkownik- 
Jeitenant Szkirpa. 

Ksiądz Tumas nawołuje do pogro- 
mów żydów. 

KŁAJPEDA, 28-VI. (Pat.). Urzę- 
dowa Lietuva ogłasza artykuł księd- 
za Tumasa jednego z przywódców 
chrześcjańskich demokratów © roii 
żydów na Litwie. 

Autor stwierdza, że żydzi są 
czynnikiem, który państwu za jego 
świadczenia, nic nie daje. 

Nie należy się więc dziwić, jeże- 
M przeciwko nim rozru- 

chy. 
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Wiadómości polityczne, 
(Telef. od włas. koresp. z Warszawy) 

Wobee tego, iż ukazały się w nie- 
których pismach wiadomości, że rząd 
zamierza zgodzić się na pewne 
ustępstwa w spawie zmiany Kon- 
stytucji, dowiadujemy się, że wia- 
domości te nie odpowiadaję praw- 
dzie. 

© 

Dowiadujemy się, iż minister 
skarbu zamierza umorzyć kary za 
zaległości podatkowe z roku 1924 
i 1925 tym wszystkim, którzy w 
1926 r. do sierpnia zapłacą zaległo- 
ści za rok bieżący. 

Pobyt p. ministra przem. i handlu 
na Górnym Sląsku wiąże się z po- 

stanowieniem rządu podjęcia walki 
z zamiarami podniesienia cen węgla 
przez tamtejszych producentów. 

Rząd jest zdecydowany w razie 
nieustępliwości producentów wystąpić 
z kartelu węglowego i podnieść 
znacznie taryfy kolejowe d!a węgla 
eksportowego. 

Rząd zamierza powołać wybitnego 
znawcę zagranicznego dla spraw ko- 
lejowych. Rzecz ta wiąże się z za- 
miarami zmiany Ministerjum Kolei 
na Ministerium Komunikacji. 

© 

P. premjer przyjął wczoraj przed- 
stawicieli „Ullen and Company“ w 
sprawie kredytu dla miast polskich. 

© 

P. premjer Bartel przyjął wczoraj 
ministra pełnomocnego i posła nadzwy- 
czajnego Turcji, który niedawno przy- 
był do Warszawy. 

© 
Rząd zajął się gruntownem zba- 

daniem niedomagań monopolu spiry- 
tusowego. Do tego celu ma być po- 
wołana komisja ekspertów, która po 
gruntownem zbadaniu tych niedoma- 
gań, przedstawi odpowiednie wnioski 
ministrowi skarbu. 

© 
Dziennik  „Morgen* donosi z 

Wiednia, że przed paru dniami wylą- 
dowało w Aspern 6 wielkich polskich 
samolotów wojskowych  przeznaczo- 
nych do rzucania bomb. 

Samoloty te wykonane są we 
Francji. Ponieważ Niemcy nie zgo- 
dziły się na przelot tych samolotów 
przez swoje terytorjum więc skiero- 
wano je przez Austrję. 

W najbliższych dniach oczekuje 
się przybycia dalszych 36 samolotów. 

© 
W niedzielę rozpoczęły się obrady 

rady naczelnej str. Chrz.-Nar. pod 
przewodnictwem sen. Szułdrzyńskiego. 

W naradach bierze udział około 
60 członków ze wszystkich stron 
kraju. Ostateczne uchwały jeszcze 
nie zapadły. į 

Wczoraj odbyła się w Warszawie 
demonstracja bezrobotnych. Tłum 
rozproszyła policja. 
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Dr. Tadeusz Szeligowski. 

Łotewskie święto 
pieśni. 

IV. 
Poprzednie wywody mają charak- 

ter czysto informacyjny, opisowy. Sta- 
rałem się w możliwie treściwej for- 
mie podać całokształt święta jakiego 
byłem świadkiem. Imponuje w tym 
fakcie rozmach narodu świeżo wy- 
zwolonego, który usilnie pracuje nad 
zjednoczeniem poszczególnych — рго- 
wineji; proszę zważyć bowiem, że 
Łotysz z Kurlandji trudno może się 
porozumieć z Łotyszem z Letgalji! 
Wieleż to pracy potrzeba włożyć w 
zjednoczenie w tego rodzaju stosun- 
kach! Niedarmo też prezydent Czak- 
szte w mowie swej podkreślał wyjątku- 
wą doniosłość organizacji chóralnej 
na Łotwie, jako czynnika par exce- 
llence społecznego i politycznego. 

W zjeździe brało udział około 
140 chórów z całej Łotwy, przyczem 
kobiety wystąpiły w strojach narodo- 
wych. Około trybuny ustawiony las 
sztandarów symbolizował niejako ideę 
zjednoczenia i zgody. 

W niniejszym rozdziale chcę za- 
stanowić się nad sprawą oryginalności 
muzyki łotewskiej oraz spróbować w 
krótkości ją scharakteryzować. Próbę 
tę przeprowadzam nietylko na pod- 
stawie śpiewków chóralnych, lecz 
również biorąc pod uwagę ogólną 
twórczość dzisiejszej Łotwy tak na 
polu muzyki wokalnej i instrumental- 
nej, jakoteż dramatycznej (opera, ora- 
torjum). 

Kultura Łotwy tj. dawnych Inflant 
królewskich, polskich oraz Kurlandji 
siłą rzeczy spoczywa na pierwiastku 
niemieckim. Niezapominajmy, że tam 
właśnie w dzisiejszej Łotwie osiedlił 
się przed wiekami zakon kawalerów 
Mieczowych, którzy za zadanie mieli 
tępić pogaństwo na obszarach im w 
zarząd oddanych. Rycerstwo to przy- 
niosło z sobą zdobycze kultury nie- 
mieckiej, to nie ulega żadnej wątpli- 
wości. ' 

Dzisiejsza Ryga daje na to zbyt 
jaskrawe dowody. Z drugiej strony 
istniały silne wpływy polskie a ra- 
czej polsko-litewskie, co uwidacznia 
się tak w języku zbliżonym do litew- 
skiego jakoteż i w melodyce — ży- 
wo przypominającej śpiewy. rozpo- 
wszechnione na wileńszczyźnie. Wy- 
pływem tych dwu kultur — musiała 
być kultura łotewska — uzależniona 
prawie na każdym kroku, do czego 
walnie przyczynił się fakt, że poli- 
tycznie Łotwa nie miała nigdy nie- 
podległości w tej mierze jak ją po- 
siada obecnie. Prądy XIX w. zbudzi- 
ły drzemiące poczucie narodowe, cze- 
go dowodem pierwsze święto w r. 
1873 odbyte. W czasie tej uroczy- 
stości dużą część programu zajmowa- 
ły pieśni pochodzące wprost od śpie- 
wów niemieckich. Jednakowoż prze- 
jawiła się już wówczas odrębność 
kulturalna Łotyszów, co uznali nawet 
sami Niemcy. Dalszy rozwój poszedł 
w kierunku pielęgnowania narodowych 
śpiewów. Przyczyniły się do tego 
pierwsi pionierzy tego ruchu. Jan 
Cimze (*18144-1881), Andrzej Jurjan 
(*1856) i Józef Vitols (*1868) jak 
również młodsi radykalni Alfred Kal- 

  

nins i Emil Melugailis (*1874), Mu- 
zycy ci wykształceni głównie w kon= 
serwatorjum w Petersburgu wnieśli 
do swej ojczyzny przedewszystkiem 
wysoko posuniętą wiedzę i fachowość. 
Muzycy ci są właściwie filarami dzi- 
siejszej muzyki łotewskiej, Na polu 
opery wybitnie twórczo pracuje Janis 
Medius (*1890) — właściwie jedyny 
„dostawca“ oper dla teatru ryskiego. 

O ile chodzi o.uchwycenie cech 
muzyki ludowej łotewskiej — to za- 
sadniczo posiada ona wszelkie wła- 
Ściwości ludowej muzyki — które 
spotykamy u innych narodów euro- 
pejskich. Pewną dozę oryginalności 
wnoszą często w zakończeniach uży- 
wane kwarty czyste, przynajmniej o 
ile chodzi o harmonizację dokonywa- 
ną przez muzyków łotewskich, zna- 
jących chyba dokładnie istotny fol- 
klor swojego ludu. Dla mego ucha 
melodje łotewskie nie sprawiły wra- 
żenia silniejszej indywidualności. Nie- 
wątpliwie naród liczący około 1.200.000 
„tubylców* nie jest prawdopodobnie 
w możności uwolnienia się od wpły- 
wów ościennych ludów, przez co od- 
nosi się wrażenie powyższego braku 
oryginalności, której de facto nie 
znalazłem. Rytmika również nie od- 
biega od przeciętnej rytmiki innych 
narodów, a nawet wyraźnie jest o 
wiele uboższy od rytmiki np. polskiej 
ludowej pieśni. Tej różnolitości i od- 
rębności w rytmie jaką spotykamy 
chociażby u mniejszego od polskiego 
narodu ezeskiego — ani śladu. Wy- 
rabia się przez to pewna monotonja 
odświeżana bardzo zręcznie przez 
kompozytorów opracowujących te pie- 
śni w ten sposów, że wykorzystują 
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Sprawa kolei Lipawa-Romny. 
Prezes Rady Banku Łotewskiego 

p. Ringold Kalning w wywiadzie z 
przedstawicielem „Rigas Zinas* wy- 
powiedział następujący ciekawy po- 
gląd na sprawę kolei Lipawa — 
Romny: 

„Sprawa otwarcia magistrali ko- 
lejowej Lipawa—Romny jest tak nad- 
zwyczajnie ważna i pilna, że jej roz- 
wiązanie staje się palącą konieezno- 
ścią. Ze swej strony brałem pod u- 
wagę każdą okazję, aby w tym wzglę- 
dzie cokolwiek osiągnąć, ale dotych- 
czas wszystkie moje wysiłki rozbija- 
ły się o upartą nieustępliwość Litwi- 
nów. Litewscy politycy wciąż powo- 
łują się na nieuregulowane stosunki 
z Polską, względnie na sprawę Wil- 
na i twierdzą, że w tych warunkach 
Litwa nie jest skłonna wznowtć po- 
łączenie kolejowe z Polską. Powyż- 
sza okoliczność jest uznawana za 
nieusuwalną przeszkodę, bowiem ko- 
lej Lipawa—Romny przecina terytor- 
jum Wilna. 

Taka argumentacja nie wytrzy- 
muje krytyki. Chodzi tu bowiem o 
linję kolejową  łotewsko-rosyjską, 
która przecina terytorjum Polski i 
Litwy. Litwini zapominają, że przy- 
znali Polsce tranzyt po  Niemnie, 
podczas kiedy Łotwie zamykają taką 
niezmiernie ważną linję tranzytową. 
Sytuacja jest tak nienormalna i nie 
do utrzymania, że nietylko najbar- 
dziej zainteresowana Lipawa, lecz 
również cała Łotwa przeciwko niej 
powstaje. 

Również z punktu widzenia pra- 
wa międzynarodowego stanowisko 
Litwy nie daje się uzasadnić. Konfe- 
rencja Barcelońska w sprawach tran- 
zytu wyraźnie zabrania zamykania 
lub przerywania dróg tranzytowych. 
Kolej Lipawa — Romny łączy Lipawę 
ze śpichrzem zbożowym Ukrainy, któ- 
ra jest idealnym  „Hinterlandem* 
Łotwy. Obecnie jest ten śpichlerz 
całkowicie odcięty i nieosiągalny, 

Muszę powtórzyć, że sprawa ta 
jest tak zaostrzona i aktualna, iż ci 
którzy tego nie rozumieją, postępują 
nierozsądnie i krótkowzrocznie. Mam 
nadzieję, że nowy rząd litewski to 
zrozumie i wyciągnie z tego nalo- 
żyte wnioski. Przy dobrej woli ure- 
gulowanie tej sprawy nie jest bynaj- 
mniej trudne. Jeżeli Litwa nie chce 
zezwolić na komunikację osobową 
przez swoje terytorjum — niech się 
tego trzyma. Jednak tranzyt towaro- 
wy pomiędzy Łotwą a Rosją i vice 
  

versa nie powinna przerywać ani je- 
mu przeszkadzać! 

Jakkolwiek wskutek zmiany wa- 
runków po wojnie rola kolei Lipawa- 
Romny nie będzie tak wielką, jak 
dawniej, to jednak może ta kolej 
znacznie przyczynić się do podnie- 
siena gospodarczego Lipawy i w ten 
sposób do wzmożenia życia gospodar- 
czego całej Łotwy*. 

* * 
* 

Podzielamy w zupełności powyż- 

sze słuszne wywody p. Kalninga i 

chętnie pragnęlibyśmy widzieć speł- 

nienie się jego nadziei co do zmiany 

stanowiska rządu litewskiego w spra- 

wie uruchomienia linji Lipawa—Rom- 

ny. Wydaje się nam jednak, że spra- 

wę tą p. Kalning traktuje cokolwiek 

jednostronnie, biorąc pod uwagę wy- 

łącznie interes gospodarczy Łotwy i 

Rosji i pomijając ten poważny czyn- 

nik, jakim jest Polska, która w wy- 

nurzeniach p. Kalninga staje się 

czemś w rodzaju biernego objektu. 

Trzeba więc stwierdzić dwie rzeczy: 

1) otwarcie Kolei Lipawa — Romny 

zależy w równej mierze od Litwy 

jak i od Polski 2) Polska oczy- 

wiście chętnie zgodzi się na 

tranzyt przez swoje  terytorjum 

towarów łotewskich do Rosji i od- 

wrotnie, ale tylko pod warunkiem 

sine qua non, że i sama będzie mo- 
gła z tej linji korzystać dla swego 

eksportu i importu do Lipawy i z Li- 

pawy. Wzajemność tych usług jest 

dla nas kwestją pierwszorzędnej wagi 

i żałować należy, że p. Kalning w swo- 

im ciekawym wywiadzie moment ten 

zupełnie pominął, wskutek czego je- 

go słowa mogą być zrozumiane, jako 

uznanie naszych Ziem Wschodnich 
za teren wyłącznie tranzytowy i zgó- 

ry dla wszystkich otwarty lecz nie 

posiadający żadnych własnych intere- 

sów i aspiracyj gospodarczych. 

Chcemy wierzyć, że podobnych 

intencyj p. Kalning nie miał i że 
analogja interesów Polski i Łotwy 

w danej sprawie jest dla niego rów- 

nie oczywistą jak dla nas. Testis. 

  

Zachwianie się dyktatora Hiszpanji. 
BERLIN 28-VI. (Pat). Pisma niemieckie na podstawie wiadomości 

z kół, jak twierdzą, dobrze znających stosunki hiszpańskie, donoszą o wzroś- 
cie żywiołu rewolucyjnego w Hiszpanii. 

Przywódca ruchu rewolucyjnego w Saragossie gen. Aguilera został 
aresztowany i przewieziony do więzienia wojskowego w Madrycie. 

Stanowisko rządu zagrożone. W garnizonie Waleneji wybuchł 
bunt. Wojska wysłane tam przez rząd odmówiły posłuszeństwa. 

W Parmie usiłowano aresztować 88-letniego gen. Voylera, który 
stawił zbrojny opór. 

Krążą pogłoski, że Unamuno przystąpił do ruchu przeciw-dekretow- 
skiego i przybył do Parmy. 

W kołach politycznych zarzucają królowi, że w tak ciężkiej sytuacji 
opuścił kraj pozostawiając gen. Primo de Riverze swobodę działania. 

Ad. Mickiewicza 22. 
Ch. FIN Wielki wybór zegarków, 

złota, srebra po cenach fabryczn. Przy ma- 
gazynie pracownia zegarków, jubiler- 

ska i grawerska. Kupuję BIŻUTERJĘ 

zwyczajną chwiejność rytmiczną pole- 
gającą na nierównomiernem rozumie- 
niu akcentów. Wskutek tego niejed- 
nokrotnie spotykamy takty 5/a i */4 
które właściwie nie są taktami me- 
trycznymi w ścisłem tego słowa zna- 
czeniu, lecz  nierównomiernościami 
rytmiki, będących cechą muzyki wo- 
kalnej. Problem ten artystycznie sta- 
rali się rozwiązać Debussy i Skriabin, 
każdy w różny sposób. 

Jak więc z powyższego się oka- 
zuje muzyka narodowa łotewska re- 
prezentowana na VI święcie pieśni 
nie wykazała silniejszych objawów 
oryginalności i odrębności. Jednako- 
wóż duży wysiłek małego narodu — 
który pozwolił na skoncentrowanie 
jądra kultury muzycznej w okazałej 
ilościowo liczbie Śpiewaków oraz w 
jakościowo doskonałem wykonaniu, 
zasługuje na szczere uznanie i słowa 
podziwu ze strony Polski, która zbroj- 
na w wiekowe tradycje i prastarą 
kulturę, z radością spogląda na są- 
siadujący naród łotewski organizają- 
cy doskonale swoje podstawy  kultu- 
ralne. Łotwa zrozumiała, że muzyka 
najbardziej ze sztuk do serca prze- 
mawiająca, potrafi stworzyć niespo- 
żytą podstawę dla wznoszonego usil- 
nie gmachu kultury narodowej. Dla- 
tego prezydent Czakszte tak silnio 
podkreślił doniasłość i znaczenie u- 
roczystości ryskich. 

vi 
Wkońcu należałoby słówko po- 

święcić naszej propagandzie. W roz- 
mowach z muzykami ryskimi przeko- 
nałem się, że muzyka polska poza 
fachowymi muzykami—w Rydze jest 

  

ZŁ. KOSZTUJĘ ZOJĘCIE, 
Portret po 4 zł. wykonywa fot. 

Rekord « _ Wilno, Szopena 5. 
” 

’ 
Wytnijcie adres. 

  

nieznaną. Nasze śpiewy dotąd do 
Łotwy nie dotarły. Dużą winę ponosi 
bardzo niski stan organizacji chóral- 
nej na Wileńszczyźnie. Niema bliskie- 
go ośrodka, skądby mogła pieśń pol- 
ska promieniować w kierunku na Ry- 
'gą. Wydałoby mi się bardzo wskaza- 
ną rzeczą zaproszenie chórów łotew- 
skich do Polski—i na odwrót wyjazd 
naszych do miast łotewskich. Nastą- 
piłoby wówczas pewne zbliżenie mię- 
dzy obu narodami -na polu muzycz- 
nem oraz wymiaga myśli. To samo 
odniósłbym w stosunku do repertuaru 
opery ryskiejj w którym spotykamy 
chociażby „Salome* R. Straussa czy 
„Monę Lizę* Schillingsa—przy braku 
uwzględnienia jakichkolwiek dzieł z 
zakresu naszej twórczości operowej. 
Czyżby opery Szymanowskiego lub 
Różyckiego nie mogły się—przy od- 
powiedniem zakrzątnięciu się z na- 
szej strony — znaleźć w programie 
opery ryskiej? Sądzę, że tu odgrywa 
rolę pewne niedbalstwo z naszej stro- 
ny. Błąd ten należałoby naprawić, 
zwłaszcza że o ile wiem, świetny 
kapelmistrz polski p. Fitelberg ma 
zdaje się bardzo wybitne stosunki w 
Rydze, gdzie każdego sezonu prawie 
bywa, dyrygując koncertami symfo- 
nieznemi. ‘ 

Silniejszy kontakt z Łotwą na 
polu muzyki wydaje mi się bardzo 
pożądanym. W stworzeniu go Wilno 
musi odegrać decydującą rolę, ze 
względu na swoją bliskość do stolicy 
Łotwy, równej mniej-więcej odległo- 
ści do Warszawy. Nowopowstałe To- 
warzystwo Filharmoniczne zapewne 
na tę sprawę skieruje swoją uwagą. 

A doprawdy warto,



Nr. 147 (595) RU R-J.E R WE LE KN S KI 
  

  

2 Państw Bałtyckich. 
Łotwa. 

Żądania zjazdu socjal-demokratów 
bałtyckich. 

RYGA. 28-VI. (Tel. wł.) Z rezo- 
lucyj jakie wyniósł zjazd socjal-de- 

mokratów państw bałtyckich zasługu- 
je na uwagę postulat walki z komu- 
nizmem, który się da zrealizować nie 

represjami policyjnemi, a jaknajszer- 

szemi socjalnemi reformami. 
Zjazd potępił szofinizm nacjona- 

listycznych  organizacyj zwrócony 

przeciwko mniejszościom narodowym 
i domaga się wprowadzenie w życie 
autonomji dla wszystkich mniejszości 
narodowych w państwach bałtyckich. 

W rezolucjach z dziedziny ekono- 
micznej zjazd domaga się nawiązania 
ścisłego kontaktu z Rosją sowiecką, 
niezależnie od taktyki politycznej, 
która zwłaszcza ze strony Rosji dużo 
pozostawia do życzenia. 

Aresztowanie organizacji młodzie- 
ży komunistycznej. 

RYGA. 28-VI. (Teł. wł.) Organy 
miejscowej policji politycznej wpadły 

na Ślady istnienia kursów komuni- 
stycznych dla młodzieży robotniczej. 
Na kursach tych wykładali absolwen- 

ci akademji komunistycznej w Lenin- 
gradzie, którzy na Łotwę przybyli 

nielegalnie. : 
Charakterystycznem jest, że wszyscy 

aresztowani komuniści — okazali się 
oficjalnemi członkami towarzystwa 

, sportowego „Energja". 
W związku z ujawnieniem  istnie- 

nia powyższych kursów aresztowano 
około 30 osób. 

Niezależnie od tego aresztowano 

9 członków t. zw. ryskiego Komso- 

mołu, którego sztab mieścił się na 

przedmieściu Łatgalskiem. 

Estonia. 

Trudności przy tworzeniu nowego 

rządu. 

RYGA. 28-VI. (Tel. wł.) Z Rewla 
donoszą: Po nieudanej misji tworze- 
nia nowego rządu przez posła O. 
Sztraudniana, z powodu nieprzyjęcia 
tek przez dwuch b. premjerów-na- 
czelnikow państwa z partji rolników 

r 

t 

pp. Piatse i Temanta,przewodniczący 
Sejmu Eybund, misję tworzenia po- 

wierzył leaderowi partji narodowej 
Teunisonowi. 

Wczoraj wieczorem Tennison mi- 
sji tej zrzekł się, wobec czego prze- 

wodniczący Sejmu postanowił odbyć 

wspólną konferencję z Jleaderemi wię- 

kszych partji, dla rozstrzygnięcia za” 
gadnienia jaki rząd należy powołać— 
by wreszcię kres położyć przedłuża 
jącemu się na niekorzyść państwa 
przesiłeniu. 

Wyjaśnienia rządu ©0 działalności 
b. posła w Moskwie A. Birka. 

RYGA. 28.VI. (Tel. wł.) Z Rewla 
donoszą: P. 0. minister spraw zagra- 
nicznych prof. Piip, zapowiedział na 
wtorek złożenie w sejmowej Komisji 
dla spraw zagranicznych, szczegóło- 
wych wyjaśnień o działalności posła- 
renegata w Moskwie A. Birka. Obe- 
cnie minister Piip bawi w Aren- 
sburgu z okazji uroczystości jubile- 
uszowych, jakie obchodzi w 40 lecie 
swego istnienia tamtejsz. Tow. Estoń- 
skie. 

- Delegacja szkolnictwa żydowskiego 
u Ministra Oświaty. 

Onegdaj przyjęta została przez 
kierownika Ministerjum W. R.iO.P. 
"prof. Mikulowskiego-Pomorskiego de- 
legacja świeckiego szkolnictwa ży- 
dowskiego, w skład której wszedł rów- 
nież dr. Shabad z Wilna. 

W imieniu delegacji p. Mendelsohn 
przedstawił obecne położenie materjal- 
nei prawne żydowskiego szkolnictwa 
świeckiego oraz wyłuszczał postulaty 
delegacji, domagając się przyznania 
subsydjów takich, jakie otrzymuje 
szkolnictwo polskie. Dalej domagał 
się p. Mendelsohn przyznania praw 

publiczności szkołom w języku wy- 
kładowym żydowskim, oraz wprowa- 
dzenia w państwowych szkołach dla 
dzieci żydowskich, języka wykładowe- 
go żydowskiego. 

Dr. Szabad omówił specjalnie po- 
łożenie szkolnictwa żydowskiego w 
Wileńszczyźnie, utrzymywanego do 
niedawna przez państwo. Leader de- 
mokracji żydowskiej podkreślił, iż 
sytuacja szkół znacznie się pogorszy- 
ła po-.przyłączeniu Wilna do Polski, 
gdy za czasów Litwy brodkowej rząd 
utrzymywał szkolnictwo żydowskie. 
Pozatem dr. Szabad domagał się 
przeprowadzenia egzaminów w języ- 
ku macierzystym w gimnazjach ży- 
dowskich w Wilnie, cieszących się 
dobrą opinją Ww Kuratorjum Wileń- 
skiem. 7 5 

© Kierownik Ministerjum 

  

oświad- 

rę 

Pożegnanie pierwszych abiturjentów 
wileńskiej państwowej średniej szkoły 

ogrodniczej. 
Uroczystem nabożeństwem w ko- 

ściele Niepokalanego Poczęcia na Soł- 
taniszkach żegnała szkoła w sobotę 
swych wychowanków, pierwszych fa- 
chowo wykształconych ogrodników w 
Polsce, poczem w pięknie przystrojo- 
nej kwiatami sali zakładu, wręczono 
im świadectwa dojrzałości. Serdecz- 
nością, a wielką powagą nacechowa- 
ne przemówienie dyrektora szkoły, 
p. Krauza, zalecające przestrzeganie 
trzech głównych zasad, w jakich wy- 
rośli wychowankowie zakładu, a więc 
dążenia do zdobywania jaknajwiększej 
umiejętności w swym zawodzie, umi- 
łowanie pracy i zrozumienie, że 
oszczędnością najlepiej budować pod- 
stawy swego i państwa dobrobytu, 
wzruszyło nie tylko lieznie zgroma- 
dzoną młodzież, ale i starszych, któ- 
rzy uczestniezyli w poważnej uro- 
czystości. 

W imieniu rady opiekuńczej szko- 
ły dziękował za trud i poświęcenie 
zasłużonemu dyrektorowi i gronu 
nauczycielskiemu, prezes jej, p. Sien- 
kiewicz, przyczem podniósł wielki 
postęp, jaki daje się zauważyć w 
przeciągu dwuch ostatnich lat w 
rozwoju drugiej w Polsce po War- 
szawie, a tak pożytecznej i wzorowo 
prowadzonej instytucji, 

Z, przemówienia wychowanka szko- 
ły, abiturjenta p. Eugenjusza Sien- 
kiewicza, tchnącego zapałem i zrozu- 
mieniem roli, jaką odegrać winni 
młodzi polscy ogrodnicy, wnioskować 
można, że zasady zalecane i pielęgno- 
wane w szkole, nie ograniczały się 
tylko na poznawaniu metod i rozbu- 
dzaniu zamiłowania do nauki facho- 
wej, ale zaprawiały także młode du- 
sze do pracy społecznej, dla dobra 
ludu polskiego, który w znacznym 
procencie żyje na roli i z którym 
wychowankowie szkoły ogrodniczej 
spotkać się muszą często bezpośred- 
nio w swej pracy wawodowej. 

Gratulować należy zakładowi ta- 
kich moralnych sukcesów wychowania, 
a młodym ogrodnikom życzyć, aby 
wytrwale i wiernie pracowali dla 
idei, jaką w nich szlachetnie roz- 
budzono. 

Zakład sam przedstawia się obec- 
nie imponująco i po europejsku. Dy- 
rektor Krauz energją swą, przy po- 
mocy doskonałych pedagogów i pra- 
cowników, zdziałał bardzo wiele; wy- 
starczy spojrzeć na stan ogrodu, któ- 
ry zastosowano do potrzeb szkoly, 
na nowo wybudowaną szklanicę, u- 
rządzenia szkolne, zwłaszcza ambula- 
torjum chemiczne i pracownię bota- 
niczną (inicjatywa niestrudzonego 
prof. Trzebińskiego), aby dla kierow- 
nika zakładu, który głęboką swą wie- 
dzę i zagranicą nabyte doświadcze- 
nie przenosi na grunt dotąd jałowy, 
najżywszy odczuwać szacunek. 

Nie widzieliśmy jednak na uro- 
czystości w państwowej szkole ogrod- 
niczej, uroczystości tak ważnej — bo 
na terenie pracy w Polsce zaniedba- 
nym, ani przedstawiciela kuratorjum, 
ani rządu. Widocznie troskę o dobro 
tej instytucji, złożono wyłącznie na 
barki samych pracowników zakładu, 
jak zwykle zresztą w Polsce... Tem 
więcej wdzięcznem powinno być spo- 
łeczeństwo pionierom postępu i bo- 
gactwa Ojczyzny! (I). 
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czył, że w chwili obecnej, gdy bud- 
żet już jest przedłożony, nie może 
być mowy o subsydjowaniu szkolnict- 
wa, zaznaczając że wielką przeszko- 
dą w uznaniu szkół żydowskich jest 
sprawa dwujęzyczności. Rząd, zazna- 
czył p. Mikułowski - Pomorski, sprawę 
tę rozważy i zajmie stanowisko co 
do przedłożonych żądań. 

Co zaś tyczy się udzielania upraw- 
nień, dużą przeszkodą jest brak ludzi 
wykwalifikowanych, władających języ- 
kiem żydowskim, do którychby mógł 
mieć zaufanie że będą roztaczali nad- 
zór nad szkołami ze stanowiska pań- 
stwowego pod względem administra- 
cyjnym i pedagogicznym. Jednak 
przyrzekł sprawę tę traktować przy- 
chylnie i wedle możności załatwić 
korzystnie. 

Ponadto przyrzekł wydać zarzą- 
dzenie unieważniające okólnik p, Sta- 
nisława Grabskiego co do nauczania 
geografji i historji w szkołach mniej- 
szości narodowych w języku polskim. 

° ” e ® : 

Wieści z kraju. 
Z Oszmiany. 

(Koresp. własna). 

21 b.m. odbyło się w Oszmianie 
uroczyste zakończenie roku szkolne- 
go Siedmioklasowej szkoły powszech- 
nej. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele miejscowych władz: 
P. Starosta Kowalewski, p. Staroś- 
ciak Stanisław, Inspektor Szkolny, 
p. Silewicz Burmistrz m. Oszmiany, 
grono miejgcowej szkoły, 400 dzieci 
i około 100 osób z grona rodziców 
nezęszczających do szkoły dzieci. 

Uroczystość rozpoczęto 0 godzi- 
nie 9-ej rano mszą św. w miejsco- 
wjm kościele. Mszę celebrował Pre- 
fekt szkoły ks. Władysław Rusznicki. 
Szkoda tylko, że ks. Rusznicki pra- 
cując cały rok wśród tej dziatwy i 
znając ją nie udzielił jej po skoń- 
czonem nabożeństwie, ewentualnie 
na dziedzińcu szkolnym wskazówek, 
jak należy spędzić wakacje, a tym 
zaś, którzy opuszczali mury szkolne 
nie wytknął linji przewodniej życia 
pozaszkolnego. 

Po powrocie z kościoła uroczy- 
stość odbyła się pomimo niedopisują- 
cej pogody na dziedzińcu szkolnym 
z powodu braku odpowiedniej sali. 
Na wstępie Chór szkolny wykonał 
pod kierownictwem Kierownika szko- 
ły P. Fryderyka Koziarza repertuar 
pięknych ludowych piosenek, następ- 
nie dzieci wygłosiły kilka aktual- 
nych deklamacji, największe zainte- 
resowanie i burzę oklasków wzbudzi- 
ła deklamacja ucznia klasy Vl-tej 
Władysława Kasperowicza, który z 
właściwą sobie werwą i uczuciem 
wygłosił „Pogrzeb Kościuszki Kor- 
nela Ujejskiego. 

Po deklamacjach przemawiali p. 
Starosta Kowalewski, p. Starościak 
Stanisław Inspektor Szkolny, p. Do- 
bosz Stanisław wychowawca kl. VII, 
żegnając swoich kilkuletnich wycho- 
wanków i zachęcając ich, aby zapał 
do pracy w nich nie gasł, lecz coraz 
bardziej potęgował się, gdyż tego od 
nich wymaga i czeka nasza Najjaś- 
niejsza Rzeczpospolita. \ 

Następnie kierownik szkoły roz- 
dał uczniom i uczenicom klasy VII 
świadectwa ukończenia szkoły. Szko- 
łę ukończyło 9 dziewczynek i 7-iu 
chłopców. P. Starosta rozdał nagrody 
pilnym uezniom i uczenicom na któ- 
re Sejmik wyasygnował 100 zł. Po 
rozdaniu nagród odbyła się dekoracja 
zastępu harcerzy. Druh Szuliniewicz 
Bronisław uczeń klasy VII-ej prowa- 
dził drużynę harcerską pod opieką 
kierownika szkoły i za tą piękną a 
ciężką pracę został wynagrodzony 
sznurkiem i różyczką harcerką, oraz 
otrzymał książkę „Krzyżacy* Sien- 
kiewicza, reszta harcerzy otrzymała 
sznurki i różyczki harcerskie. 

Uroczystość w szkole. rozpoczęto 
odśpiewaniem „Roty*, a zakończona 
„Jeszcze Polska nie zginęła”, Po za- 
kończeniu nastąpiło otwarcie powia- 
towej wystawy robót ręcznych wszyst- 
kich szkół na terenie powiatu. 

Obecny. 

  

Z całej Polski 
Krwawe zajście w Inowrocławiu. 

WARSZAWA 28-VI. (Pat). Dnia 
27 bm: w Inowrocławiu zebrał się 
około godz 12-tej i pół, wiec urzą- 
dzony przez miejscowych człon- 
ków PPS. : 

Po wiecu uczestnicy w liczbie 
około 800 postanowili urządzić po- 

chód przez ulice miasta, aczkolwiek 
wbrew obowiązującym przepisom za- 
miar urządzenia tego pochodu nie był 
przez organizatorów tego wiecu zgło- 
szony właściwej władzy admlnistra- 
cyjnej. 

Kiedy więc część demonstrujących 
ruszyła ulicami w kierunku „rynku, 
przy ul. Solankowej zastąpiła jej dro- 
gę policja z komendantem policji m. 
Inowrocławia asp. Biczysko na czele. 
Aspirant Biczysko wezwał tłum do 
rozejścia się, tłómacząc, że nie można 
pozwolić na pochód urządzony po 
wiecu bez zezwolenia właściwej władzy. 

Tłum jednak nie usłuchał wezwa- 
nia a przeciwnie rzucił się na najbli- 
żej stojących policjantów i rozpoczął 
bójkę. 

W rezultacie post. Kwiatkowski 
został rozbrojony i ciężko ranny, 
post. Nowak lżej ranny, czterej zaś 
inni policjanci poturbowani i odcięci 
od oddziału. 

Widząc taką sytuację, asp. Bi- 
czysko odsunął się z pozostałymi po- 
licjantami na kilkanaście kroków od 
Jłumu i rozstawił oddział w poprzek 
ulicy zagradzając tłumowi dalszą 
drogę. : 

Wtedy jednak z tłumu padły strza- 
ły rewolwerowe i kiedy tłum z okrzy- 
kami „Rozbroić policję* ruszył na- 
przód, policja wobec grożby rozbro- 
jenia dała salwę wskutek której jeden 
z demonstrujących został zabity, 9 u 
ciężko rannych (z ktorych jeden 

zmarł popołudniu w szpitalu) i 9-u 
Iżej rannych. 

Po salwie tłum rozbiegł się i dal- 
szych zajść nie było. 

Wieczorem w całem mieście pa- 
nował już zupełny spokój. 

Z pośród policjantów post. Kwiat- 
kowski jest ciężko ranny, 5-u innych 
odniosło lżejsze rany, przyczem nie- 
którzy zostali poranieni nożami. 

W sprawie p. yltermana. 
Wobec listów p. Izydora Zylbermana, . 

które ukazały się onegdaj w „Stowie“ i 
„Dzienniku Wileńskim* (w tym ostatnim & 
dopiskiem p. Jana Obsta), zamieszczamy 
poniżej wyiaśnienie co do osoby p. Zylber- 
mana oraz roli jego w „Kurjerze Wileń- 
skim*. > 

W rzeczy samej poprzednia redakcja 
„K. W.* miała nieostrożność powierzać p. 
Żylbermanowi niektóre czynności redakcyj- 
ne, jak nprz. pisywanie przeglądów prasy, 
oraz drukować jego artykuły, nie podejrze- 
wając, oczywiście, o jego równoczesnej 
współpracy z policją polityczną. Przy na- 
szym systemie „ochranki* na podobne nie- 
spodzianki może być narażona każda insty- 
tucja i każdy człowiek, wzbudzający swą 
działalnością polityczną zainteresowanie or- 
ganów bezpieczeństwa. 

Pewnego wieczoru w _ styczniu w dru- 
karni ujawniło się, że p. Zylberman korzy- 
stał ze swej .przygodnej pracy w redakcji 
(stałym współpracownikiem przestał być już 
w kwietniu 1925 r.) aby śledzić z ramienia 
policji politycznej wewnętrzne stosunki 
miejscowego organu prasy obozu demokra- 
tycznego. występując jednocześnie wewnątrz 
redakcji w roli niezmiernie radykalnego le- 
wicowca, którego wybuchy temperamentu 
(na papierze) musiała redakcja nieraz powś- 
ciągać. Trzeba zaznaczyć, że działo się to 
w Okresie bacznego śledzenia przez organy 
policji politycznej z polecenia jej szetów, 
pp. Šwolkienia i Snarskiego, działalności 
obozu demokratycznego z Marsz. Piłsud- 
skim na czele. Tego rodzaju podwójna ro- 
la jaką pełnił p. Z. w redakcji „Kur. Wil.“ 
nosi w słowniku wszystkich języków znaną 
ogólnie nazwę. Że „Kurjer Wileński” nie 
stawiał tych zarzutów p. Z. poprzednio, to 
rzecz oczywista, tylko dlatego, że o powyż- 

jest wydajną i eko- 
nomiczną w użyciu „Purus” 

  

zerwał wszelkie stosunki z p. Z., który 
zresztą, ani w owej chwili, ani potem prze- 
ciwko przypisywaniu mu funkcyj koniidenta 
policji politycznej nie protestował, ograni- 
czając się jedynie po incydencie do po- 
śpiesznego opuszczenia lokalu drukarni, 
a następnie do podniesienia z kasy „Kur 
Wil.* należnego mu honorarjum. 

Postępowanie p. Z. potwierdzało wymow- 
nie charakter jego roli w „Kur. Wil." oraz 
świadczyło o wyznawawaniu przezeń poglą- 

„du, że rola konfidenta policji politycznej 
nie jest dla niego ubliżającą. 

Przekonanie o jakimś istniejącym dotąd 
stosunku pomiędzy p. Z. a „Kur. Wil*., roz- 
powszechniane wśród kół dziennikarskich 
miejscowych, którego wyrazem było poszu- 
kiwanie przez telefon p. Z. w redakcji na- 
szego pisma przez redakcję „Di Cajt“, zmu- 
sza nas do zabezpieczenia się raz na zaw- 
sze przed nim i do stwierdzenia rzeczywis- 
tego stanu rzeczy. 

Posługiwanie się dotychczas przez p. Z. 
legitymacją redakcyjną „Kur. Wil.*, wydaną 
przez poprzednią redakcją na r. 1925, zwła- 
szcza po przejściu pisma w ręce Tow. Wy- 
dawn. „Pogof“ i reorganizacji redakcji, co 
nastąpiło 1 lutego r. b. jest zwyczajnym na- 
dużyciem, na żądanie bowiem red. Batoro- 
wicza przy rozstawaniu się z p. Z. zwrotu 
legitymacji, p. Z. odpowiedział, że jej przy 
sobie nie posiada. 

„ Co się tyczy dopisku p. Jana Obsta do 
listu p. Z. w „Dzienniku Wileńskim*, to 
nie chcąc upodobniać się w tonie i wyraże- 
niach do p. Jana Obsta, z. którym, jako z 
osobnikiem niejednokrotnie etycznie i ho- 
norowo zdyskwalifikowanym, w żadne pole- 
miki ani w tej, ani w _ jakiejkolwiek innej 
sprawie nie wchodzimy, „pozostawiamy go 
bez odpowiedzi. Również na dalsze jakie- 
kolwiek listy p. Z. lub jego obrońców rea- 
gować na szpajtach „Kur. Wil.” nie bę- 
dziemy. 

J. PAK Mickiewicza 24 
Wielki wybór ZEGARKÓW, złotych 

srebrnych wyrobów oraz platerów i 
—) Ceny fabryczne (— 

Przy sklepie PRACOWNIA ZEGAR- 
KÓW jubilerska i grawerska 

    

  

  

szej roli p. Z. мйс nie wiedział. Niezwłocz- KUPNO: złota, srebrna i drogich 
nie po jej ujawnieuiu redaktor Batorowicz kamieni. 1011 

KRONIKA. 
Dziś: Piotra i Pawła Ap. 

Wtorek Jutro: Li M : SD 
907, MAD — Ostatnie Posiedzenie Teraz- 

czerwca | Wschód słońca---g. 2 m. 47 niejszej Rady Miejskiej... We czwar- 
Zachód | g. 7 m. 56 tek dnia 8 lipca b. r. odbędzie się       

Teatr i muzyka. 
— Teatr Letni. „Paryżanka* z E. Gis- 

tedt. Dziś w Teatrze Letnim wystawioną 
zostanie poraz pierwszy w Wilnie znakomi- 
ta operetka J. Gilberta „Paryżanka* z Elną 
Gistedt w roli tytułowćj. Rola ta należy do 
najlepszych kreacji, w której Elna Gistedt 
przez szereg wieczorów czarowała Warsza- 
wę. Dotychczasowe występy w Wilnie od- 
bywały się przy szczelnie zapełnionej wi- 
downi, świadcząc o niezwykłej sympatji, ja- 
ką obdarza Wilno artystkę tej miary co El- 
na Gistedt. Zaznaczyć należy iź będą to 
ostatnie dwa występy przed wyjazdem Е. 
Gistedt do Finlandji. Dalszą obsadę tej 
ciekawej nowości stanowią: ulubieniec Wil- 
na— niezrównany w rolach komicznych M. 
Dowmunt; świetny aktor i reżyser M. Do- 
mosławski i Wacław Zdanowicz, który wraz 
z E. Gistedt odtańczą „Charlestona“, „Tan- 
go Apache* i „Walc wiedeński*, niezwykle 
miły obrazek Biedermajerowski, stale biso- 
wany po kilkakrotnie. Kasa czynna dziś od 
godz. 11—1 w Teatrze Polskim („Lutnia), 
od g. 3-ej w Teatrze Letnim. 

— Dzisiejszy koncert symfoniczny z 
udziałem M Erdenko. Dziś odbędzie się 
w ogrodzie po-Bernardyńskim Wielki Kon- 
cert Wil. Orkiestry symfonicznej pod dyr. 
M. Salnickiego. Atrakcję wielką stanowić 
będzie udział znakomitego skrzypka: wirtuo- 
za M. Erdenko, który czarować będzie słu- 
chaczy wykonaniem najulubieńszych utwo- 
rów: Wagner—marsz z op. „Tanhauser*, 
Vieuxtemps—„Reverie“, Halevy — Fantazja 
Zz op. „Žydėwka“, Saint-Saens—duet z op. 
„Samson i Dalilla" i „Tańce egipskie", Ru- 
binsztejn—,„Toreodor i Aa Dobro- 
wen —Melodje hebrajskie, Ejli-Ejli (opracow. 
przez M. Helmana) Kot-Nidrei (oprac. przez 
M. Erdenko) i Wieniawski—Karnawał ro- 
syjski. Przy fortepianie E. Gordziałkowska- 
Erdenko. Początek o godz. 8-ej wiecz. Ce- 
ny biletów: wejście—1-zł., miejsca rezerwo- 
wane—2 zł., ulgowe—50 gr. 

Kwiatki magistrackie. 

Kiedy to się skończy? 

Sławetny nasz Magistrat poraz już X-ty 
przystąpił w ostatnich dniach do przekopy- 
wania ulicy Niemieckiej. Tym razem Magi- 
strat ma zamiar przeprowadzać instalację 
gazową. Raz kable, drugi raz kanalizacja, 

źniej prąd zmienny, no i wreszcie gaz. 
tak w ciągu półtora roku przez 16 (do- 

słownie) miesięcy ruch na ulicy Niemieckiej 
powodem ciągłego dłubania magistrackiego 
był zatamowany. W najbliższych znowu 

dniach, sławetny magistrat, przystępuje do. 
reparacji chodników na tej nieszczęsnej 
ulicy. Złośliwi jednak nazywają to magi- 
stracką OPO I na ten temat opowiadają 
sobie obywatele m. Wilna złośliwą bajeczkę. 
Był sobie żyd, który musiał poddać się 
operacji. Nieopatrzni jednak lekarze po za- 
szyciu rany spostrzegli, iż pozostawili w 
środku jakiś przyrząd operacyjny. Znowu 
więc sA wyjmowanie zostawionego 
narzędzia. ywanie rany. Na nieszczęście 
jednak i tym razem zostawiono w ranie ja- 
kiś przedmiot. я 

Cierpliwy żydek z filozoficznym spoko- 
jem zwraca się wówczas do lekarzy: „po co 
macie ciągle rozcinać i zszywać ranę, lepiej 
załóżcie guziki i kiedy tylko zajdzie potrze- 
ba dostania się do wnętrza rany—odepnie- 
cie guziki i wszystko będzie w porządku.* 

My ze swej strony radzilibyśmy rów- 
nież Magistratowi, by miast ciągłego grze- 
bania na tej nieszczęsnej ulicy — spreparo- 
wał sobie również jakiś aparat guzikowy, 
a wówczas będzie móg: sobie bez kosztów 
grzebać chociażby do nieskończoności. (z) 

posiedzenie Rady Miejskiej. Jak się 
dowiadujemy w związku z pogłoska- 
mi jakoby w najbliższych tygodniach 
miała być Rada Miejska rozwiązana, 
kilku radnych ma postawić na tem 
posiedzeniu wniosek 'o rozwiązanie 
Rady Miejskiej i rozpisanie nowych 
wyborów i bardzo jest możliwe, że 
wniosek ten uzyska większość głosów 
radnych. Widocznie więc rajce miasta 

chcą uprzedzić fakt przymusowego 
rozwiązania Rady Miejskiej i tą dro- 
gą ratują swój nadwątlony honor. (z) 

— Rozwiązanie rady miejskiej 
i wybory do wyznaniowej gminy 
żydowskiej. Jak się dowiadujemy ze 
źródeł miarodajnych najdalej w ciągu 
3-ch miesięcy zostanie obecna wileń- 
ska rada miejska rozwiązana i rozpi- 
sane zostaną nowe wybory. Pozatem 
mają się w tym terminie odbyć wy- 
bory do wyznaniowej gminy żydow- 
skiej w Wilnie. (z) 

— Posiedzenie Komisji Tech- 
nicznej Magistratu. We czwartek, 
dnia 1 lipca b. r. odbędzie się w Ma- 
gistracie posiedzenie Komisji Tech- 
nicznej podobno po raz już drugi. 
Ostatnie posiedzenie tej Komisji nie 
odbyło się z powodu braku quorum 
—tej stałej choroby wszystkich posie- 
dzeń magistrackich. (z) 

— Święto Wileńskiej Straży 
Ogniowej. W dniu dzisiejszym od- 
będzie się doroczne święto wileńskiej 
straży ogniowej. Program tego święta 
zapowiada się jak następuje: o go- 
dzinie 8-mej rano—hejnał z czatowni 
straży, o godzinie 9-tej zbiórka gości 
w Magistracie, o 9 m. 20 powitanie 
gości i wymarsz na nabożeństwo do 
kościoła św. Ducha, o godzinie 10 
in. 30 po nabożeństwie uroczyste po- 
święcenie samochodów straży pożar- 
nej i okolicznościowe przemówienie 
ze strony przedstawicieli magistratu 
i duchowieństwa, o godzinie 11-ej de- 
koracje strażaków i o godz. 11 m. 
30—ćwiczenie straży. W Święcie stra- 
żaków wezmie udział tylko część stra- 
żaków, gdyż druga część ze względu 
na bezpieczeństwo pełnić będzie nor- 
malnie służbę. (z) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja na doktora. W śro- 
dę dnia 30-go b. m. o godzinie 12-ej 
w południe w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędzie się promocja p. 
Henryka Niewodniczańskiego na dok- 
tora filozofji. Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zapisy do Koedukacyjnego 
Gimnazjum im. Tad. Czackiego w 
Wilnie przyjmuje kancelarja od dn. 
30. VI. włącznie w lokalu gimn. im. 
kr. Zygmunta Augusta (Mała Pohu- 
lanka 11, II piętro) od g. 10 do 12 i 
od 4 — 6 po poł., od dnia 1 lipca
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w lokalu własnym przy ul. Wiwul- 
skiego Nr. 11 codziennie w tychże 
godzinach. 

Egzaminy wstępne rozpoczną się 
po wakacjach dn. 25 sierpnia 1926 r. 

Poświęcenie 2 gmachów 
szkolnych. Wczoraj o godzinie 11-tej 
przed południem przy ul. Kalwaryj- 
skiej Nr. 76 na dawniejszej posesji 
cerkiewnej odbyło się poświęcenie 
2-ch domów, które po odremontowa- 
niu przez Magistrat m. Wilna zostały 
przystosowane do użytku szkół po- 
wszechnych. W gmachach tych mieścić 
się będą szkoły powszechne Nr. 27i22. 

Przemówienia okolicznościowe wy- 
głosili przedstawiciele Kuratorium i 
Magistratu m. Wilna. (z) 

WOJSKOWA 

— Połączenie telefoniczne Wilna 
z K.O. C. Pohułanka. Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów w Wilnie zgo- 
dziła się w drodze wyjątkowej na 
przydzielenie z dniem 1 lipca b. r. 
wojskowych abonentów stacji pomoc- 
ńiczych w Podbrodziu t. j. d two o- 
bozu ćwiczeń Pohulanka 1 tak samo 
d-two 4 p. uł. do stacji telefonicznej 
głównej w Wilnie z dodatkową 0- 
płatą przez wyżej wymienionę d-twa 
za odległość. Od dnia 1 lipca zatem 
wszyscy wojskowi abonenci centr. 
telefon. w Wilnie mogą prowadzić 
rozmowę z d-twem obozu ćwiczebne- 
go w Pohulance i d-twem 4 p. uł, w 
Podbrodziu bez specjalnej opłaty. W 
razie potrzeby porozumienia telefo- 
nicznego z jakimkolwiek oddziałem 
w obozie ćwiczeń należy żądać na 
centrali telefonicznej miejskiej w Wil- 
nie połączenia z d-twem obozu ćwi- 
czebnego Pohulanka, którego centra- 
la dopiero będzie łączyć z żądanym 
d-twem. W razie podania nazwy in- 
nego d-wa na Pohulance, połączenie 
uskutecznione nie będzie. (5). 

— święto amerykańskie w Woj- 
sku. Dnia 4 lipca b. r. Wojsko Pol- 
skie wraz z całym Narodem będzie 
obchodziło uroczystość 150-lecia rocz- 
nicy niepodległości Stanów Zjedno- 
czonych Ameryki Północnej. W związ- 
ku z powyższem D-wo Obszaru Wa- 
rownego zarządziło przygotować w 
oddziałach wewnętrzne uroczystości, 
a mianowicie pogadanki i koncerty. 

— Żołnierzowi rano i wieczo- 
rem nie wolno śpiewać. W celu za- 
pewnienia mieszkańcom spokoju w go- 
dzinach wypoczynku D-two Obszaru 
Warownego zabroniło oddziałom śpie- 
wać na ulicach miasta w czasie od 
22-iej do 7-ej; w tych godzinach or- 
kiestry wojskowe również grać nie 
mogą, chyba w wyjątkowych wypad- 
kach i za uprzedniem zezwoleniem 
komendy miasta. (3). 

WYCHOWANIE FIZYCZNE. 

— Konkurs strzelecki. W dniu 
25 czerwca r. b. odbył się na strzel- 
nicy garnizonowej na Zakrecie kon- 
kurs strzelecki dla grupy strzelców 
okr. wileńskiego. Na podstawie osią- 
gniętych wyników zakwalifikowani 
zostali do ogólno poskich zawodów 
strzeleckich, strzelcy: Mroczkiewiez, 
Grodzicki i Snarski z Wilna, oraz 

Michniewicz i Subocz ze Święcian. 

Strzelcy ci stają w Warszawie do 

konkursu strzeleckiego na 200 metr., 

do konkursu zespołów strzeleckich o 

nagrodę przechodnię Zarządu Głów- 

nego Związku Strzeleckiego, oraz 

konkursu z broni małokalibrowej. (x) 

SAMORZĄDOWA. 

— Ze zjazdu inspektorów sa- 
morządu śminnego w Wilnie. Trwa- 
jące od 2-ch dni obrady zjazdu in- 

spektorów samorządu gminnego do- 

biegają końca. W niedzielę inspektorzy 
samorządu gminnego z p. Chmielew- 
skim na czele zwiedzili szkołę  rolni- 

czą w Bukiszkach, zaznajamiając się 
z systemem nauczania we wspomnia- 
nej szkole i z rezultatem osiągniętych 
przez nią prac. Wczoraj członkowie 
zjazdu zwiedzili poszczególne insty- 
tucje miejskie, jak elektrownia, biuro 
meldunkowe itd. 

W dniu dzisiejszym do godziny 
12-ej trwać będą obrady w poszcze- 
gólnych sekcjach. O godzinie 12-tej 
nastąpi otwarcie plenarnego posie- 
dzenia zjazdu, w którem « weźmie u- 
dział wice-wojewoda p. Malinowski. 
O godzinie 1-szej zakończone zostaną 
obrady zjazdu. Uchwały wspomnia- 
nego zjazdu podamy w najbliższym 
numerze. (z) 

SPRAWY R OBOTNICZE. 

— Tygodniowa pomoc dla bez- 
robotnych. Zarząd Obwodowy Fun- 
duszu Bezrobocia w ciągu ubiegłego 
miesiąca wypłacił dla bezrobotnych 
w Wilnie z tytułu pomocy doraźnej i 
ustawowej 13,273 złotych dla 1,227 
bezrobotnych. Nie podjęło zasiłków 
32 bezrobotnych. (z) 

ZJAZDY. 

— Zjazd polskich geologów w 
Wilnie. Za parę dni przyjmie Wilno 

w swoich murach polskich geologów, 
to jest wszystkich badaczy przeszłości 

naszej ziemi. Górnicy ze Śląska—ge- 
ografowie ze Lwowa — profesorowie 
geologii z Poznania i Krakowa—człon- 
kowie instytutu geologicznego w War- 
szawie gościć tu będą przez kilka dni 
poczynając od najbliższej niedzieli. 
Wileńszczyzna pociąga wszystkich tych 
uczonych i badaczy problemami swe- 
go krajobrazu i zagadnieniem epoki 
lodowcowej, kiedy to zamiast dzisiej- 
szych jezior, lasów i wód kipiących 
panował tu klimat zimny, Jak dzisiej- 
sza Grenlandja tak ówczesna Wileń- 
szczyzna pokryta była grubym  cału- 
nem lodów, pod którym wody żłobi- 
ły dzisiejsze koryta i jamy wypełnio- 
ne obecną wodą jezior. Wycieczki 
do jezior Trockich i Zielonych będą 
szczytowemi punktami Zjazdu, będą 
to niejako dyskusje gromadne, żywe 
na miejscu dotyczące powstania i hi- 
storji przeobrażenia tych jezior. Zjazd 
zakończy prace w Grodnie, gdzie w 
wysokich brzegach Niemna mieści się 
na obszarze Żydowszczyzny zwęglona 
jlora dawnej epoki ciepłej, która 
przegradzała epoki zimne. 

Możemy być radzi, że problemy 
ogólno naukowe, wysuwają Wilno na 
pierwsze miejsce i pociągają naszych 
badaczy w takiej liczbie. Przeszłe zjaz- 
dy co do liczby uczestników były 

znacznie skromniejsze. Pokazuje się, 
że nietylko bogactwa mineralne, wę- 
giel, sól, rudy pociągają naszych ge- 
ologów, ale i szerokie, ogólne proble- 
my bardziej bezinteresowne. Najszer- 
sze warstwy naszego miasta powinny 
się zainteresować tym zjazdem które- 
go rezultatem będzie zapewne obfity 
plon pochodzący z obserwacji 
jak i dyskusji. 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Zarząd Syndykatu Dzienni- 
karzy Polskich przypomina Kolo- 
gom, że w myśl uchwały Walnego 
Zgromadzenia każdy członek Syndy- 
katu ma w dn. 3 (trzecim) lipca r. b. 
wnieść a conto składek dziesięć zło- 
tych na najpilniejsze potrzeby Syn- 
dykatu. Przyjmować rzeczoną kwotę 
i kwitować z jej odbioru w imieniu 
Zarządu Syndykatu podjęła się u- 
przejmie p. Antonina Bilińska w filji 
„Kurjera Warszawskiego* przy ulicy 
Mickiewicza. 

— Towarzystwo Przyjaciół Fran- 
cji. Na zebraniu tygodniowem Towa- 
rzystwa w letnim lokalu Klubu Szla- 
checkiego (Góra Trzykrzyska) we 
środę 30 b. m. o godz. 8.30 wiecz. 
p. Werner Thormagne wygłosi dal- 
szy ciąg swego odczytu o książce 
p. Georges Bernanos'a „Sous le s0- 
leil de Satan“. 

Gošcie mile widziani. 

SPRAWY ŽYDOWSKIE. 

— „Hajnt“ 0 ministrze Stanie- 
wiczu. W  „Hajncie* warszawskim 
zamieszczona została obszerna cha- 
rakterystyka Ministra Reform Rolnych 
prof. d-ra Witolda Staniewicza, 

Autor artykułu, podając wyczer- 
pujący życiorys ministra, charaktery- 
zuje go jako wybitnego ekonomistę 
o niezwykłych zdolnościach organiza- 
cyjnych i autora prace naukowych, 
m. in. o Kłajpedzie, oraz działacza 
obozu demokratycznego w  Wileń- 
szczyźnie. 

Omawia bliżej działalność profes. 
Staniewicza podczas piastowania prze- 
zeń urzędu starosty w Trokach, pod- 
kreślając, Że dzięki swemu wysoce 
tolerancyjnemu stosunkowi do zagad- 
nień narodowościowych zaskarbił s0- 
bie uznanie i sympatję wszystkich 
narodowości zamieszkujących powiat 
Trocki. 

Dłuższy ustęp poświęcony jest po- 
glądom Ministra Reform Rolnych na 
sprawę monopoli państwowych i osa- 
dnietwa wojskowego na Ziemiach 
Wschodnich. Wreszcie autor artykułu 
zaznacza, iż wiadomość o nominacji 
profesora Staniewicza na Ministra 
Reform Rolnych przyjęta została z 
wielkiem zadowoleniem wśród tutej- 
szych sfer gospodarczych, ceniących 
już od szeregu lat jego owocną i 
wybitną współpracę w najprzeróżniej- 
szych instytucjach gospodarczych w 
Wileńszczyźnie. 

RÓŻNE. 

— Międzynarodowy Zjazd Bi- 
bljotekarzy i Bibljofilów w Pradze. 
Międzynarodowy Zjazd Bibljotekarzy 
i Bibljofilów odbywa się w roku bie- 
żącym w Pradze w okresie od 28-g0 

czerwca do 3-go lipca. 
ski w tym kongresie jest dość liczny 
— z prezesem Rady Bibljofilskiej p. 
Stefanem Dembym na czele, który 
jako Naczelnik Wydziału Bibljotek re- 
prezentuje również Ministerjam W. 
R. OSB: 

Z Wilna wyjechał do Pragi p. Dr. 
Stefan Rygiel, Dyrektor Bibljoteki Pu- 
blicznej i Uniwersyteckiej, oraz Bibljo- 
teki im. Wróblewskich, który repre- 
zentuje zarazem Wileńskie Koło Związ- 
ku Bibljotekarzy Polskich, jako jego 
prezes, i Towarzystwo  Bibljofilow 
Polskich w Wilnie. 

Dr. Rygiel wygłosi na Zjeździe re- 
ferat o „Międzynarodowem znaczeniu 
bibljotek polskich*, drugi referat z 
Wilna zgłosił Dr. A. Łysakowski na 
temat: „Prace katalogowe w  bibljo- 
tekach polskich. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersy- 
tecka uczestniczy również w urządza- 
nej podczas Zjazdu wystawie bibljo- 
tekarskiej, przedstawiając tam  arty- 
styczne pokazy gmachu bibljotecznego 
i wnętrz swoich, oraz schematy, ilu- 
strujące obieg książki w _ bibljotece, 
jej nabywanie, katalogowanie itp. 

— Przejście na katolicyzm. Wczo- 
raj strażak ogniowy, wyznania moj- 
żeszowego Rudnicki Abram w koście- 
le św. Jakóba przeszedł na łono ko- 
šciola katolickiego przyjmując imię 
chrzestne Jana. Rodzicami chrzest- 
nymi byli p. wiceprezydentowa Ło- 
kucijewska i komendant Straży Ognio- 
wej p. Waligóra. Po dokonaniu cere- 
monji chrztu Rudnicki przystąpił do 
spowiedzi i komunji świętej, poczem 
stanął na kobiercu ślubnym z p. Ka- 
zimierą Chmielewską. 

Aktu chrztu, jak i ślubu dokonał 
probosz tej parafji ks. Zamorski. 

W czasie ceremonji ślubnej przy- 
grywała orkiestra Wileńskiej straży 
ogniowej pod batutą kapelmistrza 
Telmaszewskiego. 

NADESŁANE. 

— Wypłata w ciągu 10 miesięcy. 
Ceny ściśle fabryczne. 
Gwarancja 10-cio letnia. 
Kto chce podwoić dochód z mle- 

ka powinien nabyć wirówkę (centy- 

fugę). 
Najlepszą, to jest najlepiej oddzie- 

lającą šmietankę, najłatwiejszą do 
obsługi i najtrwalszą jest oryginalna 
szwedzka wirówka „Diabolo — па]- 
większej w świecie fabryki maszyn 
tego rodzaju „Pumpseparator* w 
Sztokholmie. 

Jako jeneralny przedstawiciel po- 
wyższej fabryki na kraj nasz sprze- 
daję wirówki „Diaboło*, po cenie 
ściśle fabrycznej z bezprocento- 
wym kredytem do 10 miesięcy. 

Zwracający się o nabycie a do- 
tychczas nie znani mi, raczą przywo- 
zić lub nadsyłać poświadczenie Urzę- 
du Gminnego o swoim stanie mająt- 
kowym. 

Żygmunt Nagrodzki 
Wilno Zawalna 11-a. 
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Z PROWINCJI. 

— Straż ogniowa w Graużysz- 
kach pów. Oszmiańskiego i straż 
ogniowa w Pronkach pow. Postaw- 

Udział Ро!-` skiego została zalegalizowana przez 
urzęd wojewódzki. (2). 

— Burza. W dniu 25-go b. m. w 
rejonie Słobódki pow. Brasławskiego, 
przeszła silna burza, która powyrzą- 
dzała wielkie miejscowej ludności 
szkody, oraz pozrywała połączenie te- 
lefoniczne i telegraficzne. Naprawy 
tel. i telegr. dokonano natychmiast. 

©. 

Z POGRANICZA. 

— Nie wolno bez zezwolenia 
przebywać w strefie nadgraniezną. 
W dniu 22-go b. m. został zatrzyma- 
ny w rejonie Chołma — Welmera p. 
Przeszkiewicz Aleksander za niele- 
galne przebywanie w strefie nadgra- 
nicznej. Przeszkiewieza przekazano 
władzom administracyjnym celem u- 
karania. (X). 

— Litewskie samoloty stałe nad 
naszą granicą, W dniu 22-go b. m. 
w rejonie Wizajn zauważono samo- 
lot litewski, który po kilkuminuto- 
wej obserwacji naszego terenu wró- 
cił do Litwy. W tym samym czasie 
w rejonie Rykonty spostrzeżono dru- 
gi aeroplan litewski; lecący wzdłuż 
granicy i między miejscowościami Ko- 
tysz i Tataryszki, zawrócił w głąb 
Litwy. (3). ; 

— Patrole litewskie strzelają do 
swoich oddziałów. W dniu 24 bm.o 
godzinie 16-tej około Drawczy pa- 
trole litewskie ostrzeliwały własny 
patrol (Kop), który ustawiał wywró- 
cone przez litwinów tyczki granicz- 
ne. Tym razem obeszło się bez zabi- 
tych i rannych. (x). 

— Cwiczenie w ostrym strzela- 
niu litewskiej artylerji. W dniu 23 
bm. naprzeciw Oran litewska artyle- 
rja przeprowadziła ćwiczenia w 0- 
strym strzelaniu na poligonie w od- 
ległości 9 klm. od Oran litewskich. 
W czasie strzelania ukazywał się ae- 
roplan, kierujący ogniem. (x). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Kradzieże. W dniu 27 b. m. Florja- 
nowi Niecielowi, ($w. Anny 10) skradziono 
bieliznę i zegarek na ogólną sumę 680 zł. 
Kradzieży dokonano przez otwarte okno. 

— W dniu 26 bm. dokonano kradzieży 
45 klg. masła Szymonowi Tobolskiemu. 
Straty wynoszą 200 zł. 

Na prowincji. 

— Samobójstwo. W dniu 23 b. m. usi- 
łowała otruć się esencją octową Marja Uso- 
wicz, lat 21, kaleka, zam. w Wilejce. 

Desperatkę umieszczono w szpitalu: 
w stanie nie budzącym obaw. Przyczyna 
usiłowania samobójstwa—niechęć do życia. 

— Pożary. W dniu 23 b. m. wskutek 
uderzenia piorunu zapalił się garaż, znajdu- 
jący się na podwórzu magistratu m. Wilejki. 
Pożar w zarodku stłumiono. Strat żadnych 
niema. 

-- W nocy z 21 па 22 b. m. wskutek 
niewyjaśnionej na razie przyczyny spaliły 
się zabudowania Gicewicza w leśniczówce 
Ruda, gm. Wiazyńskiej pow. Wilejskiego. 
W leśniczówce tej nikt nie zamieszkiwał. 

— W nocy z 20 na 21 bm. wskutek nie- 
wyjaśnionej narazie przyczyny spaliła się 
s odoła Emilji Kmity, zam. we wsi Szolezo- 
wo, gm. Łużeckiej, pow. Dzisieńskiego. 
Straty wynoszą 500 zł. 

— Kradzież. W nocy z 16 na 17 bm. 
za pomocą włamania skradziono Gierasi- 
mowi Kozłowi, zam. w folw. Limanowce, 
gm.  Stefanpolskiej, pow. Dzisieńskiego 
163 klg. wędlin, wartości 600 zł. (s) 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 

Agentury „Kurjera Wileńskiego'': 
na ogłoszenia w „idurjerze Wileńskim* 

” R U Cc H" Księgarnie kolejowe. 

  

Budsław 
Spółdzielnia „Zgoda” 

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

Dzisna 
Spółdzielnia „Kotwica” 

Głębokie 

ul. Zamkowa 
A. Adler, 2 „Kultura“ 

ul. Ża 

Kowel 

mkowa. 
Kiosk czasopism „Polonja*, Łucka 7 

Krasne nad Uszą 
Sawicki Antoni, sklep spożywczy 

  

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński, 

Koncesjowane Biuro Podań 

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

Księgarnia Wojskowa 

ków, ul. Suwalska. 

Mołodeczno 
Spółdzielnia wojskowa 

Nowe-Troki 
Mikołaj Popławski, 

Kawiarnia „Troczanka* 

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. 

Oszmiana 
Księgarnia Spółdzielcza Nauczy- 
cielstwa Pols| Z Szkół Powsz., 

ul. Piłsudskiego 20 
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UROCZA LEE PARRY wnmoli głównej. 
luxusowych kobiet, tego najnowocześniejszego wytworu hulaszczego życia wielkiego miasta. 

Film ten demonstruje życie 9—1i od 4—8. 
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Instruktor kroju 
udziela lekcje kroju rozmait. ubrań 

Każdy człowiek, jak facho- 
wiec tak i niefachowiec jest w stanie nauczyć się 
z gwarancją kroju za cenę dostępną dla każdego. 

maszynowego haftu. Sprzedaję różne formy wykrojów z objaśnien. szycia 

cywiln., wojskow., damskich, 
dziecinnych i duchownych. 

R. GISIN, Wilno, 
Ś-to-Jańska Nr. 2, 

Przyjmuję także na kursy 

  

„A. SZUR S-wie” 
poleca najlep- 
szego gatunku 

  

Skład farb, artykułów elektrotechniczn. i budowlanych 

Róg Niemieckiej Nr. 11 
i zaułka Mikołajewskiego Nr 1. 

PAPĘ DACHOWĄ (tol) oniotrwałą i 

TEKTUR Ę SUROW А ao obicia ścian i sufitów po cenach fa- 
brycznych, oraz inne malarskie, elektrotechniczne i budowlane materjaty. 1014   
  

Pracownia szylłów A. Ejzeryker Popierajcie Ligę Żeglugi 
Morskiej i Rzecznej! ul. Niemiecka 24. 

1 po cenach konkurencyjnych. 
Wykonywa zamówienia rzetelnie 

1006 

Kupię meble: 
szatę bibljoteczną, biurko, 
stoły do biura, krzesła, 

Adresować do administr. 
„Kurjera Wil.“Arsenalska 

4. 1004 

00000606000606056405 

DOM 
wocowym do sprzeda- 

nia. Pióromont 18. 

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11. 

skórne. Przyjmuje od 

Wileńska 3, tel. 567 

m. 12, naprzec. Krzyża, (w podwórzu na prawo) 478 
  m. 9, ESTKO. 565 

0000000000000060 

  

fotele i t. d. 

% ogro- 

dem ©- 
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RUDNICKA 

  

Przedstawicielstwo: 

Stare na nowe 

B. Portnowa 

damskie, męskie i 
dziecinne kostjumy 

przerabia tylko pierwszorzędna farbiarnia i pralnia 
Tatarska 14 (róg Garbar- 
skiej), |-sza od „aa. 

  

25, telefon 3-78. só1 

  

  

  

Rrtystyczna pracownia szyldów 
Szymanowicz, ul. Niemiecka 15. 

Wykonuje zamówienia punktualnie po tanich a. 

wyd. 

JĄ dn. 18—VI Skradziono ksjążkę woj 
skową, kartę powołania, 

rzez P.KU. Wilno, 
metrykę ur. 

na im. Lachowicza St. 
1019 

3 ładne pokoje 
z używalnością kuchni do 
wynajęcia. Cena ustawo- 
wa. Sierakowskiego 10--4 

ar. trockiej, 
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