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aty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 
rnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papieru 

W. Borrowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklaniowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Gatbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą.     

Redakcja i Admiaistracja ARSĘNALSKA 4, Те!. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750.   

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 
30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio lamowy. 
Terminy druku mogą byč przez administrację dowolnie zmieniane     

  

Gabinet Briand— Caillaux. 
W ubiegły wtorek 29 czerwca sta- 

nął przed parlamentem francuskim 

ze swym programem dziesiąty już 

gabinet Arystydesa Brianda. 

Przesilenie rządowe miało tym 

razem przebieg bardzo ciężki i ciąg- 

nęło' się aż 10 dni. 

Z chwilą upadku poprzedniego ga- 
binetu Brianda, opartego na radykal- 

nej większości parlamentarnej, zaczęli 

się domagać nacjonaliści francuscy 

utworzenia rządu na szerszych pod- 

stawach, któryby nosił cechy rządu 

jedności narodowej. Żądanie to mo- 
tywowała prawica wyjątkowo  trud- 

nem położeniem finansowem, w ja- 

kiem znalazła się obecnie Francja. 

Tu właśnie wykazał Briand swój 

niepospolity talent polityczny, pod- 

porządkowując się jako twórca no- 

wego gabinetu woli znacznej części 

"parlamentu poto, by w rezultacie wy- 

А 

kazać nierealność żądań nacjonalistów 
i utworzyć rząd według własnych za- 

mierzeń skonsolidowany wewnętrznie 

i zdolny do twórczej i pełnej inicja- 

tywy pracy w ciężkiem dla państwa 

okresie. Tworzenie nowego gabinetu 

rozpoczął Briand 0d zaproponowania 

najważniejszej teki finansów Poinca- 

re'mu., W ten «sposób spróbował on 
pociągnąć opozycję uu 0apuwicuziai- 

ności za stan skarbu „państwa 1 то7- 

szerzyć podstawy gabinetu. 

Lecz'tu się okazało, że wobec 

tych trudnych zadań, jakie przed no- 

wym rządem leżą, a któremi są w 

pierwszym rzędzie: realizacja układu 

,% dn. 29 kwietnia eo do pożyczki a- 

| 
| | 

merykańskiej: silna redukcja wydat- 

ków państwowych, p. Poincare wyra- 

ził odrazu swe ceterum censeo na te 
sprawy i udziału w gabinecie odmó- 

wił, rozerwując dla siebie głos opo- 

zycji. 

Po odmowie Poincare'go tekę fi- 

nansów objął dawny współpracownik 
Brianda w tym resorcie p, Caillaux, 
któremu powierzono jednocześnie dru- 
gą odpowiedzialną funkcję  wice- 

premjera. W tej drugiej swojej roli 

wykazał też p. Caillaux odrazu nie- 
mały wpływ przy obsadzaniu pozo- 

stałych tek w nowym gabinecie, prze- 
prowadzając na stanowiska ministrów 
spraw wewnętrznych i wojny dwuch 
swoich kandydatów pp. Durand'a i 
gen. Guillaumat. Te dwie nominacje, 
które postawił p. Caillaux jako con- 
ditio sine qua non swego udziału w 
rządzie, zapowiadają, że nowy mini- 
ster finansów zamierza przystąpić 
z całą energją do redukcji budżetu, 
przyczem przewiduje możność rozru- 
chów na tym tle ze strony społe- 
czeństwa, a zwłaszcza urzędników i 
wobec tego pragnie mieć policję i 
wojsko w ręku zaufanych sobie ludzi. 

Przewlekły kryzys ministerjalny 
odbił się ujemnie na sprawie długu 
francuskiego w Stanach Zjednoczo- 
nych, gdyż parlament franeuski nie 
przystąpił jeszcze do ratyfikacji u- 
kładu z dnia 29 kwietnia, i wobec 
tego senat amerykański, który nie 
zamierza ratyfikować układu wcześ- 
niej, niż to uczyni Francja, nie zdą- 
ŻY nrzanrawadziń ratnfil-- ** ю 

będzie musiał ją edłożyć do swej na- 

stępnej sesji t. j. aż do grudnia. 

Życząc powodzenia nowemu rzą- 

dowi francuskiemu w trudnej pracy, 

która go czeka, musimy zauważyć, 

że jego silnie skonsolidawany cha- 

rakter wewnętrzny, zdecydowana po- 

stawa wobec konieczności państwo- 

wych i pewne uniezależnienie się od 

stronnictw parlamentarnych świad- 

czą o tem, że w tym okresie trud- 

ności finansowych Francja wchodzi 

na drogę podobnego kryzysu w swym 

ustroju państwowym, jaki niedawno 

przeszła Polska, Gr. 
ow   

  a ьн жа pa 

  

Minister ' Zaleski o polskiej polityce za- 
granicznej. 

BERLIN, 30.VI. Pat. 
Ztg* zamieszcza w dzisiejszym nu- 
merze wywiąd z polskim ministrem 
spraw zagranicznych p. Augustem 
Zaleskim. 

Na pytanie, jakie są ogólne wy- 
tyezne polskiej polityki zagranicznej 
brzmiała odpowiedź: 

Naród polski, jak i cała — Еогора 
domaga się pokoju. Dla Polski pokój 
ten jest konieczny celem odrodzenia 
wewnętrznego przez wytrwałą pracę, 

Wkraczamy obecnie w nowy. etap 
naszych dziejów, w którym nasza na- 
rodowa praca bezwątpienia wzmoże 
się znacznie, a mianowicie produkcja, 
wymiana i zbyt towarów, oszczęd- 
ności i zaufanie, a więc to eo stano- 
wi zasadnicze podstawy współżycia 
narodów i kredytu. 

Na pytanie co 
Polski do Rzeszy 
wiedział: 

To co poprzednio powiedziałem o 
polityce pokojowej Polski dotyczy 
naturalnie w pierwszym rzędzie па- 
szych sąsiadów. W stosunku do 
państwa niemieckiego będą zmierzał 
do utrwalenia normalnych stosunków 
sąsiedzkich i stworzenia prawdziwej 
atmosfery pokojowej, która umożliwi 
wzajemne zrozumienie się i szącunek, 

Takie umocnienie stosunków 
między Polską a Niemcami uwa- 
żam za najważniejszą gwarancję 
pokojowę w Europie. 

Rokowania hardlowe. prowadzone 
przez obie strony zupełnie rzeczowo 
mają normalny przebieg i pierwsza 
ich faza jest już: zakończona, 

sądzi o stosunku 
p. minister odpo- 

140 {39 r 

„Vossische * Na pytanie w sprawie stanowiska 
Polski w Genewie, minister odpowie- 
dzial: 

Nasze stanowisko w sprawie re- 
konstrukcji Rady Ligi Narodów i na- 
szego udziału w tejże pozostanie 
niewzruszoną. Nie jest to w żadnym 
wypadku podyktowane egoizmem 
państwowym, ale koniecznością ogól- 
nie pojętą i prowadzącą do stworze 
nia możliwości rzetelnej współpracy 
Polski ze wszystkiemi innemi naro- 
dami na gruncie Ligi Narodów. Tego 
rodzaju współpraca nie mogłaby mieć 
miejsca, jeśliby Polska nie brała 
czynnego udziału w postanowieniach 
i przedsięwzięciach Ligi Narodów. 
Osiągnięcie takiego stałego miejsca 
dla Polski w Radzie Ligi Narodów 
jest problemem pierwszorzędnym nie 
tylko dla nas, ale dla wszystkich 
tych, którym zależy na normalizacji 
stosunków Europy. 

W sprawie traktatów locarneń- 
skich minister podkroślił, że trakta- 
ty te zostały przez Polskę podpisane 
i ratyfikowane. Nie może być mowy 
o tem, aby po ich wejściu w życie 
nie zostały przeprowadzone: 

J. PAK Mickiewicza 24 
Wielki wybór ZEGARKÓW, złotych 

i srebrnych wyrobów oraz platerów 

—) Ceny fabryczne (— 
Przy sklepie PRACOWNIA ZEGAR- 

KÓW jubilerska i grawerska 
KUPNO: złota, srebra i drogich 
kamieni,; 1011 
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Jakie zadania leżą przed rządem prof. Barila? 
Ankieta specjalna „Kurjera Wileńskiego". 

Poglądy posła 
Korzystając z pobytu posła Lud- 

wika Chomińskiego (Klub Pracy) w 
Wilnie, zwróciliśmy się z kolei do 
niego z naszem zasadniczem pyta- 
niem: 

— Jakie zadania leżą w pierwszej 
mierze przed rządem prof. Bartla? 

— Ależ przedewszystkiem odbu- 
dowa Polski—odparł nam poseł—od- 
budowa autorytetu w Polsce, odbudo- 
wa straconego zaufania we własne 
siły młodego naszego Państwa, odbu- 
dowa moralna jak i administracyjna, 
jak i rzeczywista odbudowa systemu 
rządzenia. W ciągu 7 lat budowano 
u nas mozolnie jak to się mówi „zrę- 
by państwowości*. Zbudowano wiele 
— nie przeczę. Ale nie zawsze to i 
tam, gdzie trzeba. A przedewszystkiem 
zbudowano ciężką, przedwojennego 
typu, ale zato w powojennym stylu 
z nadbudówkami, machinę biurokra- 
tyczną, pod ciężarem której ugina się 
obywatel państwa nie mogąc zaczerp- 
nąć tchu. Opętano go tysiącem for- 
malności i przepisów, stworzono ma- 
chinę żyjącą własnem życiem i dla 
siebie wyłącznie, czy klik rozpano- 
szonych—zapominając, że nie nos dla 
tabakiery... 

— Więc i pan poseł uważa, że 
tu w pewnej mierze Sejm zawinił? 
nien Sejm, jak wińina "cała Polska. 
Ale przedewszystkiem winne rządy 
w Polsce. Nie sejm stwarzał wszyst- 
kie „kawałki*, przepisy wykonawcze, 
„rekursa*, „rozporządzenia obowią- 
zujące* i jak tam jeszcze nazywają 
się te zmory papierowe. Nie Sejm 
stwarzał papierowych ludzi. Mam 
śmiałość twierdzić, że gdyby stwo- 
rzoną na papierze przez Sejm Kon- 
stytucję i inne ustawy, następujące 
po sobie rządy wcielały w źycie—le- 
piej by Polska dziś wyglądała. Głów- 
ną winą Sejmu jest odwrotnie: zbyt 
bierne przyglądanie się Sejmu co z 
Polską wyprawiają rządy. 

Do kryzysu gospodarczego nie 
Sejm doprowadził przecie, a zbyt za- 
dufany w sobie rząd pczaparlamen- 
tarny (Grabskiego), któremu Sejm 
dał był tak szerokie pełnomocnictwa 
i cierpliwie 2 lata czekał na ich u- 
rzeczywistnienie... 

Naszem nieszczęściem stało się, 
że Sejm obecny, jak zresztą i Usta- 
wodawczy, nie miał wyraźnej więk- 
szości, któraby chciała i mogła wziąć 
na siebie odpowiedzialność za losy 
Państwa, a Prezydent nie miał prawa 
Sejmu ruszać... 

— Więc pan uważa, że projekty 
konstytucyjne p. ministra Makowskie- 
go są konieczne? 

— Prawo rozwiązywania Izb dla 
Prezydenta—tak. Musimy za wszelką 
cenę wzmocnić władzę wykonawczą— 
inne jednak projekty uważam za nie- 
szczęśliwie sformułowano—i, powiedz- 
my, nie wszystkie potrzebne. Z pra- 
wa veta Prezydent korzystać nie bę- 
dzie, można to było odłożyć do na- 
stępnego Sejmu, który ma wedle Kon- 
stytucji ją poprawić, jak i termina 
kalendarzowe: 15 dni czy 30, 90 czy 
120. połowa Sejmu czy jedna trzecia. 
Terminy roku budżetowego i załat- 
wiania budżetu w lzbach należałoby 
przesunąć. Co zaś do kwestji art. 88a, 
do prawa dekretowania — to. sposób 
sformułowania grozi wpadnięciem z 
jednej ostateczności w drugą. Za- 
miast podziału władz, tak pięknie u- 
zasadnionego już 150 lat temu przez 
„Pana Monteskiusza* (jak wówczas 
w Polsce pisano) na ustawodawczą, 
wykonawczą i sądową— mieliśmy usta- 
wodawców, którzy zajmowali się wtrą- 
caniem się do władzy wykonawczej. 
Obecnie grozi nam stan odwrotny, 
wykonawcy mają przejąć na siebie 
ustawodawstwo... 

— Cóż więc ma czynić rząd w 
okresie rozwiązania Sejmu? — zapy- 
taliśmy. 

Chomińskiego. 
— Mówiłem już raz, że sformu- 

łowanie tych artykułów : uważam ста 
nieszczęśliwe. Jasne jest, że w okre- 
sie nieistnienia Sejmu musi rząd z 
Prezydentem mieć swoje uprawnie- 
nia, przedewszystkiem w dziedzinie 
regulowania życia gospodarczego — a 
na czas istnienia Sejmu „wynależliś- 
my“ juž inną formę dającą rządowi 
szerokie prawa — pełnomocnictwa. 
Takie pełnomocnictwa miał już rząd 
Grabskiego—w o wiele szerszym z4- 
kresie winien je dostać rząd profes. 
Bartla, musi jednak opracować pro- 
gram i w myśl tego programu zażą- 
dać upełoomocnień. Otrzyma je na- 
pewno, , 

— Czy jednak odpowiednia zmia- 
na Konstytucji... 

— Konstytucja— Konstytucją, ko- 
chany redaktorze, ale ładniebyśmy 
wyglądali z taką zmianą Konstytucji, 
jak ją proponuje p. min. Makowski 
przy rządach spółki „z nieograniczo- 
ną nieodpowiedzialnością* Witos, Ku- 
charski, Sejda (rok 1923)... 

— Ale ta spółka już pogrzebana... 
— Oby na zawsze! Ale strzeżone- 

go Pan Bóg strzeże. Czy Pan chciał- 
by, choćby za 5 lat znowu Polskę na- 
razić na takie przejścia? Sejm ma ty- 
siące wad, szezególniej i- 
tego szczerze próznie,” RER” „dai: 
mieć po załatwieniu najważniejszej 
zmiany Konstytucji co do rozkazy- 
walności przez Prezydenta i dania 
pełnomocnictw rządowi. 

A następnie, zarówno teraz, jak i 
na przyszłość niech się pamięta o 
jednem: Parlamentaryzm — to klapa 
bezpieczeństwa, to ten contract social 
(umowa społeczna) mocą której załat- 
wia się pokojowo to, co w innych 
wypadkach wymaga siły zbrojnej pro- 
wadząc do walk wewnętrznych. 

Brak możności rozwiązywania Sej- 
mów — konsekwentnie doprowadzić 
musiał do wybuchów, jak zamach 
majowy — przerośnięta zaś wszech- 
władza każdego rządu prowadzić bę- 
dzie do takichże wybuchów w przy- 
szłości.. A nie zawsze znajduje się 
na zawołanie człowiek o takim auto- 
rytecie jak Marszałek Piłsudski, któ- 
ryby sytuację tak prędko i moeno 
opanował. 

Na zakończenie tej ciekawej roz- 
mowy — tak odbijającej od tego co 
się mówi i pisze w ostatnich czasach, 
zapytaliśmy jeszcze. 

—A w stosunku do „Kresów 
> co zamierza rząd uczy- 

nić 
— Przedewszystkiem opracować 

program i zaprzestać patrzenia na na- 
sze ziemie jako na „Kresy*, dodatek, 
kolonję, Honolulu, włącznie z wy- 
kreśleniem tego niesczęsnego termi- 
nu ze słownietwa polskiego. Miano- 
wanie ministra Staniewicza jest pew- 
ną gwarancją, że głos naszych ziem 
w rządzie będzie słyszany i że w 
dziedzinie gospodarczej może się za- 
przestać traktować nas po macosze- 
mu. '[o co mówiłem o zmianie syste- 
mu rządów w Polsce wogóle ma 
dziesięciokrotną siłę w stosunku do 
naszych Ziem. To co mówiłem 0 „ta- 
bakierze dla nosa*, o rządach dla 
obywateli państwa — mieści pojęcie, 
że Białorusin, Litwin, Żyd u Das, 
czy Ukrainiec na południu jest także 
obywatelem państwa — więc dla nie- 
go jak i dla Polaków winny istnieć 
rządy. Jego potrzeby, jego język w 
szkole i urzędzie winny wejść w uży- 
cie narówni z polskim — winien być 
on tak samo przed kratkami urzędu, 
jako objekt rządów, jak i za temi 
kratkami, jako urzędnik, jako samo- 
rządowiec,jako współtwórca wspólnego 
samorządnego życia naszych prowincji. 

Jeszcze przed wprowadzeniem ko- 
niecznej autonomji może to, i powi- 
nien rząd p. Bartla uczynić, ale trze- 
ba zerwać z dotychczasowym syste- 

mem, no i z ludźmi, będącymi tego 
systemu wyrazicielami,. To trudno... 
Gdzie drwa rąbią—trzaski muszą le- 
cieć. Więc niech lecą... byle prędzej... 
przecie chodzi o wielką budowę Pol- 
ski w Polsce i w duszach jej miesz- 
kańców... 

Nie chcę czasu przeciągać, nie 
będę: więc wchodził w szczegóły 
chociaż tak pasjonujące, jak sprawa 
skasowania województwa Nowogródz- 
kiego czy Podsekretarjatu Stanu dla 
spraw mniejszości... O tem kiedyin- - 
dziej... 
„P. posel špieszyl się na pociąg— 

więc pożegnaliśmy naszego rozmówcę 
dziękując za te cenne, 'a przytem tak 
szczere informacje. 

Opinja mec. M.Racz- 
kiewicza, 

członka Głównego Zarządu 
Р. 5. L. „Wyzwolenie*. 

Na pierwsze pytanie odpowiem 
krótko—rozpoczął swe wywody przed- 
stawiciel P. S. L. „Wyzwolenia“ P- 
mec. M. Raczkiewicz—stoję  całkowi- 
cie na stanowisku mej partji. 

— Jak się p. mecenas zapatruje 
na projekt rządowy w sprawie wzmoc- 
nienia władzy Prezydenta? 

— Pierwszą część tego projektu, 
a wiar nnnbtw ой шф $н вна я n 
wiązywania ciał "uštawodawcžyci — 
uważamy za konieczne, natomiast eo 
do możliwości prawa wydawania u- 
staw w czasie nieczynności Sejmu — 
sprzeciwiamy się, tak samo sprzeci- 
wiamy się ewentualnym próbom zmia- 
ny ordynacji wyborczej, chyba 

— Chyba? 
— Gdyby zmiana ta pos mia- 

ła na pewnych poprawkach czysto 
technicznych, a więc na kwestji гот- 
szerzenia okręgów wyborczych, czy 
też zniesieniu list państwowych. 

— Zadania w stosunku do Ziem 
Wschodnich? 

— Zarządzenie wyborów do ciał 
samorządowych — po rozwiązaniu do- 
tychczasowych, zmiana polityki naro- 
dowościowej, trzeba sobie bowiem 
uprzytomnić—dodaje w tem miejseu 
p. R.—że nie da się wszystkich Bia- 
łorusinów zmienić na Polaków. 

(Przy omówieniu tej myśli roz- 
mówca nasz przytacza przykład, że 
w pewnej miejscowości powiatu dzi- 
snieńskiego, na terenie 10 kilomet- 
rów, zamieszkałym wyłącznie przez 
Białorusinów, rząd powołał do życia 
jedną szkołę i to w dodatku polską, 
nie pytając się o opinję tamtejszych 
obywateli). 

— W dziale administracji? 
— Nieodzownym warunkiem jest 

obsadzenie stanowisk przez ludzi zna- 
jących miejscowe warunki. 

— Zaufanie do rządu prof. Bartla? 
— Rząd ten bezwzględnie posiada 

wielkie zaufanie mas ludowych u nas, 
a to dzięki osobie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Nadzieje — jakie pokładają w tym 
rzędzie masy ludowe — kończy swe 
wywody przedstawiciel „Wyzwolenia* 
są często nieuzasadnione i przecho- 
dzące możliwość realizacji wszyst- 
kich zakrojonych zadań, jakie auto- 
matycznie wysunęły się po uprzed- 
nich rządach prawicy. Do tych zadań 
zaliczam np. sprawę reformy rolnej, 
która w ramach obecnej ustawy — 
jest prawie, że niewykonalna, 

M Watław Nakarewi(? weóca 
Choroby skórne i weneryczne. 

oh od 10—1i4—7. Wileńska 6 m.7. 
Ww. Z. P. 36 1024 

Ch.FIN 
  

Ad. Mickiewicza 22. 
Wielki wybór zegarków, 

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

IŻUTERJĘ Ska i grawerska. Kupuję B 
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niżej zamieszczamy wywiad na- 

Szego współpracownika z Ministrem 

Reform Rolnych prof. Staniewiczem. 

Wywiad ten jest pewnym uzupelnie- 

niem znanego już naszy m czytelnikom 

expose p. Ministra. Stosunek swój 

do tego expose wyraziliśmy we wtor- 

kowym numerze. 

Obecnie ze szczególnym uznaniem 

musimy podkreślić stosunek prof. 

Staniewicza do mniejszości narodo- 

wych w związku z zagadnieniem prze- 

budowy naszego ustroju rolnego. 

Jest rzeczą powszechnie znaną, 

że nasze urzędy, obsadzone w Ogrom- 

nytn stopniu przez ludzi „przeniknię- 

tych zoologicznym nacjonalizmem, 

usiłują nieraz szykanować obywateli 

narodowości niepolskiej. Stosuje się 

kwestja narodo- 
wościowa. 

to i do urzędów ziemskich. Wiemy 

naprzykład, o wypadkach, gdy przy 

przeprowadzaniu komasacji lub likwi- 

dacji serwitutów urzędy ziemskie kie- 

rowały temi sprawami w ten sposób, 

że w rezultacie chłop miejscowy 

otrzymywał same nieużytki, lepsze 

zaś grunta  przeznaczano na cele 

osadnicze. в 
P. min. Staniewicz oświadczył, że 

wszelkie takie szykany będzie bez- 

względnie tępił; znając prof. Stanie- 

wicza i znając jego uczuciowy Sto- 

sunek do Ziem Wschodnich wiemy, 

iż podobne oświadczenie w jego 

ustach nie jest tylko frazesem, ale 

jesteśmy przekonani, że pociągnie ono 

za sobą i konkretny czyn życiowy. 

Bor. 

Minister Reform Rolnych prof. Witold 

Staniewicz o zagadnieniach chwili. 

(Wywiad specjalny „Kurjera Wileńskiego”). 

Korzystając z pobytu p. ministra 

Reform Rolnych prof. d-ra Witolda 

Staniewieza w naszym grodzie, zwró- 

ciliśmy się doń % prośbą 0 wywiad. 

Pan Minister przyjął naszego 

współpracownika w gabinecie p. Wo- 

jewody zauważając na wstępie, że 

nie na wszystkie zapewne pytania bę- 

dzie mógł dać wyczerpującą odpo- 

wiedź, gdyż w ciągu kilku dni swego 

urzędowania nie zdołał jeszcze we 

wszystkich bieżących sprawach do- 

statecznie się zorjentować. 

— Jak się Pań Minister zapatruje 

na sanację . skarbowo - gospodarczą 

państwa i uruchomienia życia gospo- 
darczego kraju? ‚ 

— Jestem optymistą, Muszę stwier- 

dzić, że jest dość znaczne ożywienie 

w życiu. gospodarczem państwa. Dla 

całego szeregu gałęzi” wytarórczości 
tworzą się bardzo pomyślne. konjun- 

który, Również zwyżka. złotego jest 
pomyślnym pod tym względem symp- 

tomatem. * Zazńaczę jednak, że sana- 

cja skarbowo-gospodarcza w znacznej 

mierze załeżeć będzie od wyników 

urodzaju. 

— Jakież są widoki, na urodzaje? 

— Rozpowszechnianym pogłoskom 

o złych widokach nie -naležy tak bar- 

dzo wierzyć, Jest w nich bardzo wie- 

le przesady. 4 + 

— Jak Panie Ministrze, przedsta- 
wia się sprawa pożyczki zagranicznej? 

ustabilizowania stosunków politycz- 
nych w państwie. 

W tem miejscu p. Minister Re- 
form Rolnych zaznacza, że” wielką 
wagę przywiązuje do przyjazdu prof. 
Kemmerera. г 

— Jakie jest stanowisko p. Mini- 
„stra w sprawie osadnictwa na Zie- 
miach Wschodnich? 

— Jestem przeciwnikiem prowa- 
dzenia akcji osadzania na Ziemiach 
Wschodnich osadników z innych dziel- 
nic Polski, dopóki głód ziemi miejsco- 
wej ludności nie zostanie zaspoko- 
jony. * 

Po chwili p. Minister dodaje: 
— Uważam jedbak za ' wskazane 

okazywać poparcie wszystkim tym 
osadnikom, którzy się już osiedlili 
i rozpoczęli gospodarkę. Wśród nich 

  

List z wakacji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Człowiek, jako zwierzę dwunożne 
tem się różni od ptaków również dwu- 
nożnych, że te ostatnie odlatują co 
rok do ciepłych krajów, człowiek zaś 
wyjeżdża na letnisko... Ten zdumie- 
wający głębią myśli aforyzm skompo- 
nowałem siedząc w autobusie na ro- 
gu Trockiej i Zawalnej, skąd dorocz- 
nym zwyczajem wyruszyć miałem na 
zamiejskie wywczasy. Uzbrojony w 
butelkę atramentu, pióro i plikę pa- 
pieru, nie mówiąc już o zapasowych 
skarpetkach i proszku do zębów, cier- 
pliwie oezekiwałem na . wyruszenie 
maszyny, powagą swego oblicza dając 
do zrozumienia innym pasażerom, że 
oto przez miesięcy jedenaście speł- 
niając obowiązki obywatela kraju, 
głowy rodziny, męża, ojea, brata, sy- 
na i wnuka, w miesiącu dwunastym 
„próżen rozkoszy i dosytu“ odježdžam, 
ach! odježdžam na zasłużony wypo- 
czynek. Kochany Panie Redaktorze! 
Długo rozmyślałem i zastanawiałem 
się nad-tem, gdzie spędzić ów błogos 
sławiony miegiąc: czy „„wyjechać. w 
obce kraje, obce ludy, obyczaje” jak“ 
powiada jeden z naszych poetów 
mniej znany z nazwiska, niż z dzieł 
swoich, ezy-też pozostać w kraju w 
myśl starodawnej zasady wzmiańko- 

go nie“ znacie”; który to“ Wwicrai 
czytałem na odykieco równieżtwcii.: 
tej ze sobą butelki krajowego likieru. 
Dopiero przytowna myśl, przypomi- 

nająca mi o skromnej zaliczce, jaką 

  

jest wiele elementów energicznych 

i twórczych. 
— Qzy nie zechciałby p. Minister 

podzielić się z czytelnikami „Kurjera 

Wileńskiego*, wrażeniami z lustracji 

dokonanej przezeń na gruncie prac 

regulacyjnych i komasacyjnych pro- 

wadzonych przez urzędy ziemskie na 

terenie powiatu Wileńsko- Trockiego? 
— Ruch komasacyjny—oswiadcza 

prof. Staniewicz—nieustannie się roz- 

wija. Skonstatowałem  gorączkowy 

ruch budowlany ireorganizację drob- 

nych gospodarstw w związku ze ska- 
sowaniem szachownicy. Dodam, że 

meljoracje te i inwestycje gospodar- 

cze, przeprowadzane są przy wydat- 

nej pomocy kredytowej Oddziału Wi- 
leńskiego Banku Rclnego. 

— (zy pozwoli p. Minister. że 
zapytam: jaki jest stosunek obecne- 
go rządu do zagadnień mniejszości 
narodowych? 

— W rządzie obecnym istnieje 
tendencja załatwienia w pierwszym 
rzędzie spraw, związanych z napra- 
wą naszych stosunków  gospodar- 
czych. 

Panuje jednak przeświadczenie 
o konieczności realizacji przepisów 
konstytucyjnych i rozwiązanie zagad- 
nień narodowościowych, zgodnie z 
zasadami równouprawnienia i tole- 
rancji. 

— Jaki jest stosunek p. Ministra 
do zagadnień narodowościowych w 

<uę uqgzyt uu tego, ażeby w 

drodze naprawy naszego ustroju rol- 
nego, interesy włościan danego tere- 
nu bez różnicy narodowości i wyzna- 
nia były wysunięte na pierwszy plan. 

Wreszcie ostatnie pytanie: 
— P, Ministrowi zapewne wiado- 

mo jest, że wiele urzędów. ziemskich 
w województwach wschodnich szyka- 
nuje ludność niepolską przy likwido- 
waniu serwitutów, . oraz przeprowa- 
dzaniu prac komasacyjnych i parce- 
lacyjnych. 

— Wszelkie podobne szykany bę- 
46 uważał za nadużycie. Na końcn 
swego oświadczenia wobec prasy 
zwróciłem się do wszystkich panów 
z prośbą o informowanie mnie o 
wszelkich nadużyciach w podległych 
mi urzędach. Mogę teraz tylko ро- 
nowić swą prośbę, M G—n. 
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2 Państw Baltyckieh _ Z Litwy Kowieńskiej. 
Łotwa. Wstrzymanie parcelacji majątków. Pijacy zaatakowali óficerów wy- 

Układ handlowy z Niemcami. 
RYGA 30-VI. (tel. wł.). Wczoraj 

wieczorem w sejmowej komisji spraw 
zagranicznych, minister spraw zagra- 
nicznych Ulmanis przedłożył redakcję , 
traktatu handlowego z Niemcami, 
który komisja postanowiła przekazać 
bez żadnych poprawek do ratyfiko- 
wania Sejmowi. Według opinii kół 
parlamentarnych—ratyfikowanie trak- 
tatu nie napotka na sesji jesiennej 
Sejmu żadnych trudności. 

Prasa łotewska z tej okazji pod- 
nosi w szeregu artykułów, sukces po- 
lityki zagranicznej rządu łotewskiego, 
której zasadnicze linje wytknął zmarły 
tragicznie minister Mejerowicz. Traktat 
handlowy pomiędzy Łotwą a Niemca- 
mi, uważany jest za doniosły krok 
naprzód w stosunkach gospodarczych 
na północnym wschodzie Europy. 

Estonia. 

Przesilenie rządowe trwa dalej. 

RYGA. 30-VI. (Tel. wł.) Wczo- 
raj prawie cały dzień przewodniczący 
sejmu estońskiego Ejnbund konfero- 
wał z przedstawicielami Klubów w 
sprawie zakończenia przesilenia rzą- 
dowego. Rozmowy te, jak donoszą z 
Rewla, nie doprowadziły do skutku, 
wobec czego Ejnbund postanowił po- 
wierzyć misję tworzenia rządu leadero- 
wi chrześcijańskich demokratów do- 
ktorowi Ackelowi. 

W związku z tem partją chrze- 
ścjańsko-demokratyczna wysuwa pro- 
jekt powołania rządu koalicyjnego 
opartego na stronnictwach prawicy 
i centrum. Na wypadek powstania 
takiego rządu partja robotnicza zapo- 
wiada neutralność. 

Rząd dr. Ackela prawdopodobnie 
dojdzie do skutku. 

Sprawa ex-posła w Moskwie A. 
Birka w sejmowej komisji spraw 

zagranicznych. 
RYGA, 30-VI, (tel. wł.). Z Rewla 

donoszą: stosownie do zapowiedzi, 
minister spraw zagranicznych prof. 
Piip złożył na komisji dla spraw za- 
granicznych Sejmu obszerne wyjaś- 
nienia w sensacyjnej sprawie dymi- 
sjonowanego posła Republiki Kstoń- 
skiej A. Birka, który jak wiadomo 
przeszedł do służby sowieckiej. 

Obrady komisji toczyły się przez 
kilka godzin i zachowane są narazie 
w ścisłej tajemnicy. Wobec nieusta- 

ing zywe nwdytąntutsict-titp ZupowIE- 
dział konferencję prasową, na której 
powiadomi, gdzie się ostatecznie о- 
becnie b. poseł Birk znajduje. 

Żona b. posła Birka, mieszkająca 
wraz z czworgiem dzieci w Rewlu 
ostatnią wiadomość od męża miała w 
dniu 17-go czerwca. 

Związek nauczycieli Łotwy, Estonii 
i Litwy. 

RYGA, 80-VI, (tel. wł,). Wczoraj 
w Rewlu, odbyła się piąta doroczna 
konferencja delegatów nauczycieli 
Łotwy, Kstonji i Litwy. 

Na konferencji tej postanowiono 
powołać do życia związek nauczycie- 
li wyżej wymienionych państw  bał- 
tyckich, który będzie miał głównie 
na cełu wzajemne informowanie się 
organizacyj nauczycielskich o pracach 
w dziedzinie oświaty. 

  

przed odjazdem z administracji otrzy- 
małem, ułatwiła mi wybór. Niech bę. 
dzie błogosławiona ta nasza admini- 
stracja! „Kurjer* otrzymuję na piąty 
dzień, ale ogłoszenia i po miesiącu 
są aktualne, więc nie mam pretensji. 
Więc, jako się rzekło, musiałem zre- 
zygnować z Paryża, Wenecji, Nicei, 
o choćby głupiego Monaco — i wy- 
brać miejsce wilegjatury w gram- 
cach Rzeczypospolitej. Po dokładniej- 
szem obliczeniu kasy przyszedłem do 
wniosku, że gratice te muszę zwę- 
zić do granie ziemi Wileńskiej. Nie- 
spodziewany wydatek natury odżyw- 
czej zmusił mnie ograniczyć się do 
powatu wileńskiego. Wtedy już w 
obawie by granice wytknięłe sobie 
nie zwęziły się jeszcze bardziej, 
czemprędzej udałem się na stację 
autokarową, skąd zwykle, ludzie o 
mocnych kościach i nerwach udają 
się na podmiejskie wycieczki, Nie bę- 
dę ci, drogi Redaktorze, opisywał w 
jaki sposób odbyłem tę drogę, wyno- 
szącą zgórą 25 kilometrów, nie bę- 
dę się chwalił, że jechałem zamiast 
40 minut — 8 godziny, ponieważ co 
dwa kilometry pękała opona, co trzy 
— brakowało benzyny, co cztery—wo- 
dy, co pięć — wypadała jakaś śrub- 
ka, co sześć — psuł się hamulec, 
4086 że wyruszywszy z Wilna na dłu- 
go przed zachodem słońca, na krótko 
"przed wschodem b iej 

wanego poety: „cudze chwalicie, swe- 2 лАЬ да аера I oto od kilku dni jest - ваораом . jestem na wa 

Miejscowość jak miejscowość! Ro- 
sną tu drzewa, dużo trawy, dużo po- 
wietrza, komarów, naprzemian pada 
deszcz i świeci słońce, Nie ciekawe- 

"аг аян 

go. I już po paru dniach, rozejżawszy 
się w tej monotonnej okolicy byłem 
w rozpaczy, iż nie dotrzymam, dane- 
go ci na odjezdnem, Szanowny Panie 
Redaktorze, słowa i nic. z braku te- 
matu nie napiszę, gdy wtem pewne- 
go pięknego poranku pewna piękna 
osoba szepnęła mi w sekrecie: 

— Szukasz natchnienia? Jedź do 
Mejszagoły! 

— (o to jest, co się tak dziwnie 
nazywa? — zapytałem nieufnie. 

— Miasto! 
— Hm. Miasto? Pojadę chyba... 
Natura wilka ciągnie do lasu, a 

mieszczucha do miasta, Wsiadłem na 
wóz i przyjechałem. Owocem tej po- 
podróży jest studjum etnograficzne, 
które poniżej przytaczam. 

Trudno dociec, czemu owo osiedle 
ludzkie, obdarzone intrygującą na- 
zwą: „Mejszagoła* posiada tytuł mia- 
sta. Gdyby nie słup przy drodze: „m. 
Mejszagoła. Mężczyzn 322, kobiet 389* 
nigdybym się nie domyślił, że jestem 
w, granicach miasta z tak wybitną 
przewagą ludności płci pięknej nad 
Rok męską. Tytuł ten zawdzię- 
czać należy niewątpliwie ambicji au- 
ocołoRówy. bi у 

— Chcemy mieė miasto — rzekli 
pewnego dnia, i stało się miasto! 

Na drodze, wiodącej przez środek, 
założono na obraz i podobieństwo 
Wilna kilkanaście metrów bruku, 
wzmacniając go po obu stronach za 
pomocą słupów telegraficznych, które 
jednak są dla potrzeb miejscowych 
nieużyteczne, gdyż druty wskutek 
zbyt wysokiego rozpięcia nie nadają 

RYGA, 30-VI. (Tel. wł.). Dzisiej- 
sza prasa kowieńska podaje, że Mi- 
nisterjum Rolnictwa wydało okėlnik, 
zalecający wstrzymanie parcelacji 
majątków, wielkości poniżej 160 ha., 
nie wyłączając nawet tych majątków, 

które weszły w plac parcelacyjny na 
rok bieżący. 

Zarządzenie nowego Ministra Rol- 
nictwa przywraca prawny stan rzeczy 
w wykonaniu reformy rolnej, które- 
go przekroczenia dopuścił się ks. 
Krupawiezius, bowiem według usta- 
wy o reformie rolnej na Litwie, naj- 
pierw winny być rozparcelowane ma- 
jatki powyżej 150 ha. 

O współpracę rządu z mniejszo- 
ściami narodowemi. 

RYGA, 30-VI. (Tel. wł.). „Lietu- 
va* zamieszcza ciekawy artykuł na 
temat współpracy rządu z mniejszo- 
ściami narodowemi. Organ rządowy 
ma szczególnie na myśli żydów i 
między innymi pisze: Mniejszość ży- 
dowska już nieraz współpracowała 
w koalicji rządowej i w żadnym wy- 
padku nie można jej posądzać o an- 
typaństwowość. 

W tej chwili możność tę uzyska- 
ły również i inne mniejszości naro- 
dowe. Złożone przez Kluby mniejszo- 
ści deklaracje dają w tej mierze 
wiele nadziei i niewątpliwie teraz 
muszą one zdać egzamin ze swej 
dojrzałości państwowej. 

Wogóle zadanie każdego rządu 
winno polegać na konsolidowaniu w 
pracy państwowej wszyskich grup 
politycznych. Wciąganie przeto mniej- 
szości do koalicji rządowej posiada 

* olbrzymie znaczenie dla powszechne- 
go wzmocnienia państwowości litew- 

skiej. 

Niezwykły napad na pociąg bandy 
pijaków. 

RYGA. 30.VI. (Tel. wł.) Z Kowna 
nadeszła tu wiadomość o niezwykłej 
awanturze, jaka wynikła na stacji Pie- 
traszuny w rejonie Szawel pomiędzy 
bandą pijanych parobczaków a grupą 
oficerów. 

  

chodzących z Kowieńskiego pociągu 
na peron skutkiem czego ci ostatni 

zaczęli strzełać. 
Po chwili, gdy napastnicy fspo- 

strzegli, że jeden z pośród nich zo- 
stał ciężko raniony kulą rewolwero- 
wą, wtargnęli do wagonów, gdzie 
schronili się oficerowie, poczem ku 
przerażeniu publiczności, zaczęli wy- 
rzucać na peron rozbrojonych  ofice- 
rów w celu dokonania na nich samo- 
sądu. Oficerom na pomoc pośpieszyli 
cywilni pasażerowie pociągu, lecz 
awantura zlikwidowana została zasa- 
dniczo dopiero po przybyciu z Sza- 
wel oddziału zawezwanej telefonicznie 
policji. W wyniku awantury, kilkanaś- 
cie osób odniosło rany. Policja, na- 
tomiast aresztowała szereg uczestni- 
ków napadu, rekrutujących się z po- 
śród okolicznych wieśniaków. 

Możliwość rozruchów w Klłajpedzie. 

KŁAJPEDA, 30-VI. (Pat.). Bezro- 
bocie w Kłajpedzie znacznie wzrosło. 
Bez pracy jest około 1,100-tu osób. 
Istnieją poważne obawy rozruchów. 

Zanik przemysłu i handlu drzew- 
nego w Kłajpedzie. 

KLAJPEDA, 80i-Vl. (Pat.). Kłaj- 
pedzka „Morgenstmme* stwierdza że 

handel i przemysł drzewny w Kłaj- 

pedzie zanika zupełnie z powodu 
zamknięcia Niemna. 

Komunikacja lotnicza pomiędzy 
Kownem i Klajpedą. 

RYGA, 30-VI, (Tel. wt.) Z Kowna“ 

nadeszła wiadomość o pertraktacjach 

rosyjsko - niemieckiego towarzystwa 

komunikacji powietrznej „Derluft* z 

litewskim ministerjum komunikacji w 

sprawie uruchomienia stałej linji po- 

wietrznej pomiędzy Kownem a Kłaj- 
pedą, obsługiwały aparatyJunkersa, 

    

Z powodu uszkodzenia telefonu 
komunikatu tejefonicznego od nasze” 

go korespondenta z Warszawy w dniu 

wczorajszym nie otrzymaliśmy. 

    

‘иг ссар 

Kongres Stowarzyszeń przyjaciół Ligi 
Narodów. 

LONDYN. 30-VI. Pat. Wczoraj został otwarty w Aberist w Walji do- 

TAGUUL korwręs,. miedzynarodowsza, PMazky wst rZY szc pyzy laciół Ligi 
a z 

Rząd niemiecki ma zamiar rozwiązać 

BERLIN. 30-VI. Pat. 
Reichstag. 
Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie Rady 

Ministrów na którem kanclerz dr. Marks zdał sprawę z przebiegu swoich 
rokowań odbytych z socjal-demokrata 

Jak donosi „Berliner Tageblatt“ 
na wypadek odrzucenia jego projektu. 

mi. 
rząd ma zamiar rozwiązać Reichstag 

p 

Profesor Kemmerer już jedzie. 
LONDYN. 30-VI. Pat. Zgodnie 

23 b. m. odpłynęła z Ameryki do Polski 
wych z p. Edvinem W. Kemmererem 
wersytetu w Princetown na czele. 

z otrzymanemi tu informacjami dnia 
komisja rzeczoznawców finanso- 

profesorem nauk ekonomicznych uni- 

Celem podróży jest zbadanie stanu i zaincjowania reform w polskim 
systemie monetarnym, bankowyn:, 

się do wieszania schnącej bielizny. 
Bielizna ta zmuszona jest schnąć na 
gankach, płotach i oknach domów, na- 
dając miastu wygląd odświętny i uro- 
czysty. а 

Wybitną cechą mieszczan mejsza- 
golskich, vel mejszagołeów (spokrew- 
nionych z golcami wileńskiemi) jest 
pobożność. Świadczy o niej piękny 
murowany kościół, otoczony mocnym 
wysokim murem i cmentarzem. Tuż 
pod murem ementarnym z podziwu 
godną przezornością umieszczono ap- 
tekę, tudzież siedzibę doktora. Dzię- 
ki temu udogodnieniu używanie ka- 
rawanów dla przewozu nieboszczyków 
jest tu. nieznane i umarłych, jak 
mnie objaśniono, przenosi się z apte- 
ki, względnie z mieszkania doktora 
na cmentarz poprostu na rękach, 
Z tego powodu, zapewne, daremnie 
szukałem w pobliżu składu trumien, 
natomiast spostrzegłem obok zakład 
fotograficzny, a jeden rzut oka na 
śmiertelnie przerażone twarze, uwiecz- 
nione na pocztówkach, wystawionych 
w oknie, przekonał mnie dowodnie, 
iż między aptekarzem, doktorem, 
księdzem, a fotografem istnieje cicha 
a ponura spółka. Fotografje zastępu- 
ją tu klepsydry... 

Mejszagoła jest miastem  nade- 
wszystko handłowem. Przybysza zdu- 
miewa ogromna ilość przedsiębiorstw 
handlowych, zorganizowanych na za- 
sadzie uniwersalności: w każdym skle- 
pie wszystko można dostać, nie wy- 
łączając insektów i tyfusu (te ostat- 
nie za dąrmo!) Towar ułożony jest na 
półkach systemem tak przebiegłym, 
iżby złodziej nie mógł się odrazu 

я $ podatkowym, rachunkowošci 3 
stwowych instytucjach przemysłowych. = kW 

  

zorjentowač, co pierwej krašė naležy. 
Obok cennych szelek leżą groszowe 
cukierki, w pobliżu beczki z naftą 
stoi worek cukru, o który wsparte 
są kosy, W oknie wisi obuwie, jak 
zauważyłem — wszystkie z lewej no- 
gi, ponieważ buty prawe stoją na sto- 
le pod ręką celem łatwiejszego przy- 
1nierzania. 

Jak widać potrzeby miejscowej 
konsumpcji są nader urozmaicone, 
Nad jednem z takich przedsiębiorstw 
zauważyłem wymowny szyld z napi- 
sem: „Sklep spożywczy wyrobów że- 
laznych i obrzeski skór”. Spożywanie 
wyrobów żelaznych i skór wydaje się 
być specjalnością tubylców... 

Jeżeli do powyższego opisu włą- 
czyć urząd pocztowy, mieszczący się 
chyba nie przypadkowo vis a vis po- 
sterunku policyjnego, otwartego tak 
szeroko, by każdy przechodzień z u- 
licy ujrzał stojące tam dwa groźne 

karabiny, oraz skromną szkołę, sąsia- 
dującą z urzędem gminnym, jako ży- 
wym wzorem pracowitości dla mło- 
dego uczącego się pokolenia,—wtedy 
obraz omawianego miasta, obdarzo- 
nego, jak poucza cytowana statystyka 
nadmiarem kobiet (67 bez męskiego 
odpowiednika!) będzie chyba zupełny. 
Wzbogacony więc doświadczeniem, 

rozszerzywszy swój horyzont žycio- 
wy, powróciłem do miejsca pobytu, z 
którego przesyłam ci, zacny Panie 
Redaktorze, ten list, prosząc byś nie 
zdradzał mego adresu  zainteresowa- 
nym wierzycielom moim, bo i tak 
nic im z tego nie przyjdzie. 

Kuba. 
Korespondent własny, 

„i
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Žycie gospodarcze. 
Kronika miejscowa. 

Podwyžka cen spirytusu i wodek. 

Poczynając od 25 b. m. Minister- 
jum Skarbu w Związku z wyrówna- 
niem budżetu podwyższyło akcyzę 
1,15 zł. od litra 100 stopniowego spi- 
rytusu, oraz 1.25 zł. od wszelkich wó- 
dek gatunkowych i słodkich również 
od litra 100 stopniowego. Tym spo- 
sobem butelka litrowa spirytusu pod- 
rożeje w przybliżeniu o 1 zł. 

Wstrzymanie kredytów. 

Ze względu na brak kredytów Mi- 
nisterjum Kol>i zaprzestało udzielać 
pracownikom Kolejowym  bezprocen- 
towych pożyczek na budowę lub re- 
ment domów i mieszkań. 

Żjazd kolejowców w Wilnie. 

Z inicjatywy Związku Zawodowe- 
go Kolejowego Zjednoczenia polskie- 
go odbędzie się w Wilnie w dniach 
11, 12, 13 i 14 b. m. Walny Zjazd 
delegatów powyższego Związku. Na 
porządku dziennym są sprawozdania, 
referaty oraz sprawy organizacyjne. 

Królewiec eksploatuje polskie lasy. 

W dniu wezorajszym przybyli do 
Wiłoa na 2-ch samochodach bezpo- 
średnio z Królewca przedstawiciele 

wielkiej fabryki wyrobów  papiero- 
wych „Koholis*, skąd wczoraj wyje- 
chali do Rygi. 

W Wilnie zawarli oni szereg tran- 
zakcyj leśnych. Między innymi fabry- 
ka ta jest właścicielką ogromnych 
terenów leśnych w puszczy Naliboc- 
kiej w Wiszniewie. (2). 

Kronika zagraniczna. 
Sytuacja gospodarcza Litwy. 

W organie narodowców „Lietuvi- 
sie* wybitny polityk litewski p. Sme- 
tana charakteryzuje obecną sytuację 
gospodarczą państwa. Wywiad jego 
w streszczeniu brzmi: 

Ministerjum rolnictwa przy prze- 
prowadzeniu reformy rolnej, nie pod- 
legając kontroli sądowej, poszło krę- 
temi drogami. Prócz tego Litwa prze- 
żywa niepomyślny rok pod względem 
ekonomicznym i finansowym. Stron- 
nictwa stawiając sobie jako cel stwo- 
rzenie możliwie równomiernego do- 

brobytu w masie całego społeczeń- 
stwa, zaszły w tym kierunku zbyt da- 
leko. Obszary rolne rozbito na ma- 
leńkie parcele, zniszczona dawna po- 
stać gospodarstwa rolnego, nie dano 
nowej. Produkcja rolna spadła znacz- 
nie, dlatego też zmniejszył się wy- 
wóz, a co za tein idzie — nastąpiło 
zachwianie lita. Zmniejszył się obieg 
pieniężny, o kredyt trudno—zarówno 
rolnikom, jak kupcom. Bardzo jest 
ciężki stan nowoosiedleńców. Nie są 
oni obecnie, ani parobkami, ani wła- 
Ścicielami, ani dzierżawcami. Bez in- 
wentarza, bez zabudowań i bez kre- 
dytu, nowoosiedleńcy wypatrują nie- 
pewnej przyszłości. Finanse są za 
słabe, by własnemi środkami można 
było pomóc nowoosiedleńcom. Po- 
nieważ zachwiana została zasada 
własności — trudno liczyć na pożycz- 
kę z zagranicy, a własnych źródeł 
dochodu niema. 

Ponieważ Litwa może uzyskać do- 
chody przedewszystkiem z rolnic- 
twa, to też w tym przedewszystkiem 
kierunku winna być zwrócona uwaga. 
Polityka agrarna musi ulec zmianie. 
Zamiast dalszego podziału ziemi ua 
najdrobniejsze parcele należy kulturę 
rolną podnosić. Rolnictwo prześladuje 
trójpolówka, utrzymująca. się po 
wsiach. Litwa posiada nie skomaso- 
wanych wsi na miljon z górą hekta- 
rów. Prócz tego całe zatrzęsienie błot 
i rozmaitych nieużytków. Z. chwilą 
zmejerowania ich rolnictwo zyskało- 
by bardzo duże obszary. Lecz na to 
potrzebne są znaczne sumy, których 
kraj nie posiada. Zagranica nie poży- 
czy. Wobec tego trzeba ich szukać u 
siebie, lub ściągnąć obce kapitały do 
przędsiębiorstw. Z chwilą jej resty- 
tuowania można będzie liczyć i na do- 
lary z Ameryki, któreby przywozili 
emigranci, gdyby mieli pewność, że 
własność ich — pod postacią ziemi, 
czy innego mienia—pogwałconą nie bę- 
dzie. 

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

1. Waluty 
5 sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,80 9,60 9,58 
Funty szterlingi 48,30 47,65 41,68 

Il. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srebrne 3,43 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 30-VI 
płacono za dolar 9,80 

Występy Operetki Warszawskiej. 
Bruno Granichstaetten, autor „Or- 

łowa*, operetki w 3 aktach, jest do- 
brym, pomysłowym muzykiem, wiele 
umie, w twórczości swej jednak z 
szablonu operetki pod względem for- 
my i wyboru fabuły nie rezygnuje 
i nowych dróg szuka — niestety — 
nie jest prorokiem. Ramki utworu 
pozostały te same, treść banalna, 
schemat stereotypowo ckliwy, fara- 
muszki śŚpiewno-taneczne na jedną 
modłę, postacie, jak wykrojone z tego 
samego, nudnego żurnala. Z jaką tę- 
sknotą po różnych „Orłowach* spo- 

w epokę Offenbacha i Stra- 
ussa!! Żyje ona świeżością i z dumą 
odkrywa swe młodzieńcze wdzięki, nie 
więdnące pod wpływem czasu i 
szminki... 

Powrócić ona musi w pełni bla- 
sku na scenę; a sądzę, że odczuwa to 
najlepiej sam artysta operetkowy, któ- 
ry zużywa morze ińwencji i pracy, a 
artystki zwłaszcza pomysłowości i 
pieniędzy na bogate, najczęściej pió- 
rami strusiemi i negliżem interesujące, 
kostjumy, aby z szablonu i stereoty- 
powo-sentymentalno-książęco - cygań 
sko-magnacko skrojonej mieszaniny 
spiewu, kiepskiego dowcipu, tańca, 
ewolucyj i t. d. wydobyć pewne wa- 
lory artystyczne i stworzyć jeszcze 
co nowego. Praca to żmudna i wo- 
bec banalnej przeważnie treści mu- 
zycznej i „kręćka" szablonu libreci- 
stów, małoowociia. 

Wykonanie „Orłowa" przez gości 
warszawskich z p. Elną Gistacdt na 
czele, cechowały wytworność, umiar 
i gest stołeczny. Naszego Dowmuntta, 
witała publiczność owacyjnie, bo też 
jego postać i nie starzejąca się vis 
comica budzi zawsze salwy Śmiechu 
i rozwesela tłumy, które w operetce 
Szukają humoru, a coraz częściej za 
drogie pieniądze ziewają w przybyt- 
kach ckliwej, a mało „wesołej "muzy... 

Tak jest; współczesna operetka 
przeżywa się stanowczo! Taksamo, 
jak szablon opery, jak szablon ope- 
rowego Śpiewaka, jak wszelki sza- 
blon! Artyści, jak Dowmuntt, Domo- 
sławski i im podobni — należą do 
starej szkoły, t. zn. wyrośli na wzo- 
rach pięknej tworczości operetkowej 
lat ubiegłych, i dlatego zawsze będą 
żywi, lubiani i interesujący. 

W przeciwieństwie do „Orłowa* 
muzyka „Paryżanki* Gilberta i weso- 
ła treść libretta — kokietują z prze- 
szłością i publiczność bawi się od 

początku do końca przedstawienia 
wybornie. Misternie skrojone duety 
i ensemble nie psują harmonji — i 
farsowy humor operetki, podtrzymy- 
wany doskonałą grą artystów war- 
szawskich, bez chórów wprawdzie 
(czego nie można darować innym 
imprezom!) nie słabnie ani na chwilę 
i oklepany sentyment (wide „Orłow*) 
nie nuży. To, co powiedziałem o 
żmudnej pracy artystów operetkowych, 
zwłaszcza o stałem pokazie w grze 
zdolności ekwilitrystycznych, stosuje 
się i do tej operetki. Pp. Gistaedt, 
Zdanowicz, Cybulski — tańczą zna- 
komicie, co więcej, tu już sztuka aktor- 
ska kojarzy się nierozdzielnie z umie- 
jętnością baletową pierwszej klasy! 
Czy „Paryżanka* była paryżanką, o 
tem możnaby jeszcze coś powiedzieć. 
O nieskazitelności języka polskiego 
także. W przeciwieństwie do zagra- 
nicy, która od polskich artystów wy- 
maga potrójnej znajomości swojego 

„języka, jesteśmy zawsze z uznaniem 
dlatego... 

(A. L.) 

PIEGI 
PLAMY i OPALENIZNĘ 

usuwa krem 542 

PRECIOZA 
PERFECTION — 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

dla szczerego artyzmu... i 
chodzimy boso... 

  

    

      

     
       
  

   

Ż całej Polski 
Zamknięcie pierwszego kursu tech- 

niki odmy sztucznej. 

Wczoraj odbyło się w Warszawie: 
zamknięcie pierwszego kursu techniki 
odmy sztucznej zorganizowanego z 
inicjatywy związku przeciwgruźliczego 
w porozumieniu z wydziałem  lekar- 
skim uniwersytetu warszawskiego. 

W imieniu słuchaczy przemawiał 
dr. Stefan Brokowski z Wilna, dzię- 
kując serdecznie organizatorom kursu 
za ich cenną inicjatywę. Po prze- 
mówieniach prof. Gluziński rozdał 
świadectwa z ukończenia kursu 19 
lekarzom ze wszystkich dzielnic Rze- 
czypospolitej. 
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Z ZAGRANICY. 
Zjazd kół śpiewaczych z Prus 

Wschodnich. 

KRÓLEWIEC, 30-VL (Pat). W 
dniu 26 i 27 b. m. odbył się z u- 
działem około 6000 osób zjazd kół 
śpiewaczych z Prus Wschodnich. Na 
zjazd przybyli również liczni przed- 
stawiciele Gdańska i Niemców z pol- 
skiego Pomorza i Kłajpedy. 

Zjazd miał charakter wybitnie po- 
lityczny z ostrzem skierowanem prze- 
ciwko Polsee. 

Wśród mówców znajdował się 0- 
sławiony  nadprezydent prowincji 
wschodnio-pruskiej dr. Siehr, który 
podkreślił, że obecność Śpiewaków z 
gwałtem odebranych Niemcom .pro- 
wineji świadczy o jedności narodu 
niemieckiego i jego woli ponownego 
zjednoczenia się. 

Stosunek Prus do Rzeszy. 

BERLIN, 30-VI. (Pat.). Dzisiejsze 
posiedzenie Sejmu pruskiego zagaił 
premjer dr. Braun poruszając spra- 
wę stosunku Prus do Rzeszy. 

Zdaniem mówcy rząd Rzeszy nie 
okazuje zrozumienia dla potrzeb kra- 
jów związkowych. 

W następstwie traktatu wersal- 
skiego Prusy utraciły jedną piątą 
swoich lasów, lecz dotychezas rząd 
Rzeszy nie za nie nie zapłacił Pru- 
som, mimo gwaran:ji wszystkich kra- 
jów w tego rodzaju wypadkach, 

W dodatku wymagają, aby rząd 
pruski płacił tenutę dzierżawną za 
4.800 ha, które rząd Rzeszy gotów 
jest oddać pod zarząd pruski. Nie- 
stety, zakończył premjer Braun. do- 
szedłem do przekonania, że przywią- 
zanie Prus do Rzeszy zostało wyna- 
grodzone niewdzięcznością. 

Chiny ratują się przed bolszewizmem 

LONDYN 30-VI. „Chicago Tri- 
bune* donosi z Pekinu, że zwalcza- 
jący się dotychczas generałowie Czang- 
Tso-Lin i Wu-Pei-Fu pogodzili się co 
do tego, aby wspólnie wystąpić prze- 
ciwko wrogowi popieranemu przez 
Moskwę. 

Los Abd -el- Krima. 

PARYŻ. 80.VI. Pat, „Petit Pari- 
sien* donosi, iż konferencja francu- 
sko - hiszpańska zakończyła badanie 
sprawy losu Riffenów, którzy złożyli 
broń. Zostaną oni rozdzieleni na po- 
szczególne grupy, z których każda 
poddana będzie odmiennemu trakto- 
waniu. 

Abd-el-Krim zostanie. wysiedlony 
do kolonij francuskich w Afryce. 

Wybór Madagaskaru na miejsce 
jego pobytu nie jest jeszcze ostate- 
czny. 

0 potrzebie króla w Polste, 
Il-gi odczyt Wieniawy Długoszew- 

skiego. 

W niedzielę o godzinie 12- tej 
świetny publicysta i redaktor tygod- 
nika „Za wolność” wygłosił drugi z 
kolei odezyt na temat „O potrzebie 
króla w Polsce", 

Prelegent zastanawiając się nad 
ostatnią sytuacją w Polsce przychodzi 
do wniosku, iż brak zdecydowanej 
większości w Sejmie, słabe rządy w 
Polsce i zmieniające się, jak ręka- 
wicezki, brak zaufania w społeczeń- 
stwie do rządów rozgardjasz w ad- 
ministracji, ciężki stan ekonomiczny 
w kraju, pustki w skarbie, bezrobo- 
cie — wszystko to wywołało u pew- 
nych grup społeczeństwa tęsknotę do 
silnej władzy, do dyktatury. Z jednej 
strony wysuwa się hasła faszyzmu 
i komunizmu, hasła mające ze sobą 
dużo wspólnego, jako dyktatory ko- 
lektywne, a różniące są tylko stroną 
reprezentatywną (komunizm; dyktatu- 
ra proletarjatu, faszyzm również dy- 
ktatura grupy, ale reprezentowana 
przez jednostkę) — z drugiej tęskno- 
ta do monarchji, do króla. Komuż 
jest potrzebny król — zapytuje pre- 
legent:—pracującemu i chłopu, nie, 
gdyż przy ustroju monarchicznym nie 
tylko nie mogliby oni liczyć na dal- 
sze zdobycye socjalne, ale musieliby 
się zrzec wielu praw wywalczonych 
dotychczas w ciągu długich walk z 
monarchją. Do króla tęsknią posia- 
dacze ziemscy, fabrykanci i wszelkie- 
go rodzaju dorobkiewicze, którzy u- 
strojem monarchicznym chcieliby u- 
sankcjonować dotychczasowy stan 
posiadania. 

Nie tylko egoizm klasy posiada- 
jącej wywołał w niej tęsknotę do 
króla. Chodzi tu o inne jeszcze po- 
wody. Klasa posiadająca, która przez 
130 lat gięła kornie swe karki u 
stóp carów 1 kajzerów przyzwyczaiła 
się do bata, przyzwyczaiła się do 
kopania jej we wszystkich płasz- 
czyznach: politycznej, społecznej, na- 
rodowościowej przez siedzących na 
tronie idjotów. Potrzebny jej jest te- 
raz ten bat. W czasie niewoli nie- 
wzdragało się sumienie tych, którzy 
zmonopolizowali teraz _patrjotyzm, 
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słać wiernopoddańcze memorjały do 
stóp różnych idjotów—carów, kajze- 
rów. Pod memorjałami tymi widziano 
takie nazwiska jak Dmowski, Grab- 
ski, Wojciechowski, Rakowski. Ta 
uległość wobec bata carskiego i kaj- 
zerowskiego leżała w ich psychice. 
Obecnie więc tęsknota do króla, to 
właściwość psychiki zgangrenowanej 
etycznie i moralnie klasy posiada- 
jącej. Robotnik, chłop, inteligent pra- 
cujący nie zginał karku u stóp carów 
i kajzerów. Ginął w kazamatach, ka- 
torgach sybirskich (prelegent sam 
siedział 5 lat w katordze sybirskiej) 
waleząc o ideały demokratyczne. Da- 
leką mu jest wszelka myśl o mo- 
narchji. Zbyt bliską mu jeszcze jest 
potworna rzeczywistość monarchicz- 
na, by nie wzdragał się na samą 
myśl o królu i carze. Tu przytacza 
mówca przypadek na wiecu urządzo- 
nym przez monarchistów polskich w 
Radomskiem, który dokładnie charak- 
teryzuje nastroje odnośnie do króla 
nurtujące wśród chłopów. Na wiecu 
tym mówcy monarchistyczni przed 
Ticznie zgromadzonymi chłopami tłu- 
maczyli im konieczną potrzebę króla 
w Polsce. 

Chłopi cierpliwie słnchałi i zda- 
wali się potakiwać. Ale gdy mówcy 
monarchistyezni wyczerpali eały ar- 
senał argumentów, zabrał głos chłop, 
który zbił po kolei wszystkie argu- 
menty monarchistów i zaproponował 
w końcu im sprzedaż domowych kró- 
lów i królików po 3 złote za sztukę. 

Pozatem i historja polska prze- 
mawia przeciw ustrojowi monarchicze 
nemu w Polsae. Ostatni królowie 
polscy — to główny powód upadku 
Polski. Król August, któż go niezna 
chociażby z tego hasła: „Za króla 

Tylko 4 słowa. » światowej 
Pasta „Purus sławy. 

  

Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa“ 
Poniatowski umarł dosłownie w obję- 
ciach Katarzyny. Czyż mielibyśmy 
więc powtarzać smutne doświadczenie 
z instytucją króla. 

Aktualne względy oszczędnościo- 
we przemawiają również przeciw in- 
stytucji króla w Polsce. Prezydent 
jest o wiele tańszy, bierze coś koło 
100.000 zł. rocznie, podczas gdy np. 
car rosyjski pobierał 40.000.000 zł. 
rocznie, król włoski 17.000.000, an- 
gielski 16.000.000 Wśród innych kró- 
lów panuje bezrobocie—są tańsi. I tak 
król duński zajmuje posadę za 1 i pół 
milj. zł., norweski za 2 milj. 

Reasumując prelegent uważa, iż 
jedynie ustrój demokratyczny z par- 
lamentem, ale bez t-wa braci spią- 
cych—senatu jest jedynym systemem 
rządów, jaki odpowiada psychice 
obecnego społeczeństwa. Ma wpraw- 
dzie reprezentacja naszego narodu— 
Sejm wiele wad, dużo jej można za- 
rzucić, ale trzeba się zgodzić z tem, 
że jaki maród taki sejm. Pozatem 
parlament polski istnieje zaledwie 7 
lat, nie potrafił jeszcze, dostatecznie 
wyrobić się, by nie być przedmiotem 
zwalania nań win całego narodu. 

(Zdan.) 

Sprostowanie. W ostatniem sprawoz- 
daniu z odczytu p. Wieniawy - |OSZOW- 
skiego kz „Witos contra Piłsudski* zakra- 
dły się błędy zecerskie, które zupełnie znie- 
kształcają sens i które prostujemy. | tak 
w 14-m wierszu od dołu winno być zamiast 
„dr.* — „tow.* i w 10-tym wierszu od góry 
zamiast „pod języczkiem u wagi* winno być 
„jest języczkiem u wagi". 

  

Włosi żądają od 
LONDYN. 30-VI. Pat, 

Rumunji sojuszu. 
„Daily Herald* twierdzi, że Włochy byłyby go- 

towe zagwarantować Rumunji granicę Bessarabji, żądają jednak wzamian za 
to od Rumunji sojuszu. 
  

Wieści i obrazki z kraju 
Przedstawiciele białoruscy z Nowo- 

gródczyzny u p. premjera. 

Przedstawiciele Białoruskiego O- 
światowego Towarzystwa w Nowo- 
gródczyźnie na czele z p. Pawłem 
Aleksiukiem zostali przyjęci w tygo- 
dniu ubiegłym przez p. premjera 
Bartla oraz Ministra Spraw Wewnę- 
trznych Młodzianowskiego. 

Delegaci poruszyli szereg zasad- 
niczych zagadnień życia narodowego 
białoruskiego i z odpowiedzi im u- 
dzielonych doznali bardzo dodatniego 
wrażenia. 

Walny Zjazd Delegatów Kółek i 
Organizacji Rolniczych Wojewódz- 

twa Nowogródzkiego. 

Nowogródek w czerwcu. 

W 1-ej połowie b. m. odbył się 
w Lidzie Walny Zjazd Delegatów 
Kółek i Organizacji Rolniczych wo- 
jewództwa Nowogródzkiego przy u- 
dziale 98 przedstawicieli Kółek Rol- 
niczych, Kół Młodzieży Wiejskiej, Kas 
Spółdzielczych i innych organisacji, 
a też licznych gości. 

W charakterze gości byli obecni 
wice-prezes Centralnego Związku Kó- 
łek p. poseł J. Poniatowski. prezes 
Zjednoczenia Związków Kółek i Or- 
ganizacji Rolniczych Ziem Wschod- 
nich p. P. Olewiński, dyrektor Od- 
odziału Banku Rolnego w Wilnie p. 
Maculewicz, naczelnik Wydziału Rol- 
nictwa i Weterynarji urzędu woje- 
wództwa Nowogródzkiego p. E. Ba- 
kun, prezes Wileńskiego Związku Kó- 
łek i Organizacji Rolniczych p. R. 
Węckowiez, oraz cały szereg innych 
osób. 

Zagaił zebranie p. W. Malski — 
prezes Rady Związku, który w swem 
przemówieniu scharakteryzował obec- 
nie przeżywany moment i wniósł o- 
krzyk na cześć Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, podchwycony dłngo nie- 
milknącemi okrzykami: „Niech żyje”. 

Przewodniczącym Zjazdu został 
wybrany p. P. Olewiński. 

Przed przystąpieniem do obrad z0- 
stały wysłane od Zjazdu depesze 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, 
p. Prezydentowi Ignacemu Moście- 
kiemu i p. prezesowi Rady Ministrów 
Bartlowi. 

Po ogłoszeniu depesz i pism po- 
witalnych, p. Malski złożył sprawo- 
zdanie z działalności Rady, z dzia- 
łalności zaś Związku za okres spra- 
wozdawczy p. O. Jeleński — prezes 
Zarządu i p. P. Sianorzęcki—kierow- 
nik Związku. 

W swych przemówieniach spra- 
wozdawcy scharakteryzowali dobitnie 
te trudne warunki, w których woje- 
wódzki Związek Kółek musi obeenie 
pracować, oraz wskazali na systema- 
tyczne zwalczanie Związku przez 
najwyższe władze administracyjne 
województwa, eo się wyraziło w za- 

rządzonej przez p. wojewodę Janu- 
szajtisa bezpodstawnej rewizji Zwią- 
zku i Kasy Spółdzielczej, w niewy- 
płacaniu przez wojewodę i odbieraniu 
przyznanych już przez Ministerjam 
Rolnictwa zasiłków, braku współpra- 
cy i poparcia Związku przez miej- 
scowych starostów, jako przewodni- 
czących seimików i t. p. 

Pomimo jednak trudnych warun- 
ków i braku odpowiednich środków 
materjalnych Związek wciąż się roz- 
wija, na co wskazuje znaczna ilość 
powstających nowych Kółek Rolni- 
czych, coraz większe zaufanie szero- 
kiego ogółu do tych Kółek, powsta- 
wanie przy czynnym udziale Związ- 
ku eoraz nowych placówek  kultural- 
nych i gospodarezych, jak Koła Mło- 
dzieży Wiejskiej, Straże Ogniowe, 
Kasy Spółdzielcze, Spółdzielnie Mle- 
czarskie i inne, oraz coraz intensy- 
wniejsza fachowa praca Związku 
wśród mas rolniczych. 

Po wysłuchaniu sprawozdania, a 
też po zreferowaniu planu prace na 
rok bieżący przeprowadzona byla 
dłuższa dyskusja, w której zabierała 
głos znaczna ilość mówców. 

Sprawozdanie komisji rewizyjnej 
zostało przyjęte do wiadomości i u- 
dzielone absolutorjum Zarządowi. 

Przeprowadzone wybory do Rady 
Związku 2-ch członków i do Komi- 
sji Rewizyjnej dały następujące wy* 
niki. Członkami Rady zostali wybra- 
ni — p. Dębieki z Wołożyńskiego i 
p. Buszyński z Lidzkiego, zastępca- 
mi zaś p. Krepski z Nowogródka i 
p. Cholawo z Iwja. Do Komisji Re- 
wizyjnej zostali wybrani p. Wejtko, 
p. Mazurek i p. Tężyk. 

Przez komisję wnioskową został 
odczytany cały szereg wniosków, 
zgłoszonych przez Radę i Zarząd 
Związku, oraz poszczególnych  Dele- 
gatów. We wnioskach zawarty był: 

1) protest przeciwko zarządzonej 
przez p. wojewodę rewizji o charak- 
terze administracyjno - policyjnym 
Związku Kółek Rolniczych i Kasy 
Spółdzielczej w Nowogródkn, 

2) potępieniu pomysłów tworze-- 
nia biurokratycznych organizacjj rol- 
niczych, jak: „Celowy Samorządowy 
Związek Rolny*, których jednym sen- 
gem istnienia jk chęć rozbicia pra- 
cy Związku Kółek i organizacji Rol- 
niczych Wojew. Nowogródzkiego, 

8) domaganie się jaknajszybszej 
reorganizacji samorządów gminnych 
i powiatowych, oraz nowych wybo- 
rów do nich, gdyż samorządy dotych- 
czasowe nie mogą dziś już być wy- 
razicielem interesów i potrzeb go- 
spodarczych szerokich mas ludności, 

4) zwrócenie się do władz miaro- 
dajnych z żądaniem, aby kredyt dła- 
goterminowy został  jaknajprędzej 
uruchomiony przy pomocy Państwo- 
wego Banku Rolnego i Spółdzielni 
ni Kredytowych, 

5) wezwanie do wszystkich Kółek



Rolniczych do wstępowania i zakła- 
dania Kas Spółdzielczych, tam gdzie 
warunki i potrzeby lokalne tego .wy- 

magają, 
6) wezwanie czynsików miarodaj- 

nych, aby na celeodbudowy przezna- 
czyły większe kredyty, bowiem do- 
tychczas jeszcze nie zostały odbudo- 
wane tereny zniszczone podczas dzia- 
łań wojennych. 

Na wniosek Rady Związku Zjazd 
postanowił Męską Ludową Szkołę w 
Nieniewiczach powiatu Nowogródzkie- 
go, prowadzoną przez Związek Kó- 
łek Rolniczych Ziemi Nowogródzkiej 
nazwać: „Ludową Szkołą Rolniczą 
Męską Imienia Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego w Nieniewiczach*, 

Po wysłuchaniu Referatu p. A. 
Kokocińskiego: „Spółdzielczość i or- 
ganizacja zbytu*, oraz całego szere- 

> KU 

Wspomnienie pośmiertne. 
W dniu 16 czerwca r. b. zmarła w Wil- 

nie ś. p. Aniela z Jundziłłów Sielankowa — 
jedna z tych matron polskich, które mogą 
świecić przykładem dla dzisiejszego poko- 
lenia. Niegdyś zamożna — w ciągu całego 
życia swego ze szczerem sercem niosła po- 
moc potrzebującym, zużywając na złagodze- 
nie niedoli i biedy bliźnich cały swój fun- 
dusz z całkowitem zapomnieniem o sobie. 

Rozdawszy swój fundusz potrzebującym, 
ś. p. Aniela Sielankowa zakończyła swe ży- 
cie w kompletnem ubóstwie do tego stop- 
nia, iż nie pozostało żadnych środków na 
pogrzeb. Dobre uczynki i na tym świecie, 
bywają ocenione. Przezacny Proboszcz Pa- 
rafji św. Jana ksiądz kanonik Stanisław Mił- 
kowski, gdy się dowiedział o potrzebie od- 
dania ostatniej posługi zacnej matronie, 
pomimo nawału pracy i nadwątlonego zdro- 
wia, sporządził wspaniały pogrzeb zupełnie 
bezinteresownie i osobiście prowadził kon- 
dukt aż na Rossę. W dniu następnym, czci- 
godny ksiądz Piotr Mazur również bezinte- 
resownie złożył ciało ś. p. Anieli Sielanko- 
wej do miejsca wiecznego spoczynku, uwy- 
puklając godne naśladowania jej czyny i 

  

  

  

gu komunikatów — Zjazd został życję w serdecznem i podniosłem przemó- 
zamknięty. wieniu, 

KRONIKA. 
Dziś: Teodoryka kapł. przesłał tę prośbę Magistratu z wnio- 

Czwartek| jutro: Nawiedzenie N. M. p, _ Skiem przychylnym do Ministerjum: 
1 Spraw Wewnętrznych, Pracy i Opieki 

lipca | Wschód słońca---g. 2 m. 48 Spolecznej i Robót Publicznych. (z) 
Zachód '„ 4.7 m.56 — Wypłata kuponów obligacyj     

Teatr i muzyka. 
— Występ S. Gruszczyńskiego w 

ogrodzie ozDbcdRARTAMICI: Dziś: Wilno 
gościć będzie znakomitego artystę tenora 
bohaterskiego opery warszawskiej S. Gru- 
szczyńskiego.  Fenomenalny ten artysta ob- 
darzony nadwyraz pięknym głosem — wy- 
stąpi na koncercie *Wil. Orkiestry Symfo- 
nicznej,  czarując. słuchaczy wykonaniem 
wybitniejszych arji i pieśni. Orkiestra pod 
dyrekcją Mikołaja Salnićckiego wykona We- 
bera — „Oberon, Godara — Walc, Mo- 
niuszki — „Parja*, Noskowskiego — Polo- 
nez elegijny, Griegą — Wiosna: _... | 

Początek og. .8-€j. wieczorem. Ceny bi- 
letów: wejście -- 1 zł., miejsce rezerwowa- 
ne — 2 zł.; ulgowe — 50 gr. | м 

— Teatr. letni. Dyrekcji teatru letniego 
udało się pozyskać znakomitą artystkę 
Elnę Gistedt, jeszcze na kilka występów. 

Et E — 
Kino Miejskie: „Arab* — dramat egzo- 

tyczny w 7 akt. W rolach głównych;Ramon 
Nowarro i Alice Tertyf . «3 1-32 

Kino „Heljos*: „Dusza artystki” dra- 
mat w 9 aktach. 

Kino „Polonia“: 
dramat w 7 aktach. 

Kino „Lux“ „Cudotwėrca" — dramat 
w 8 aktach. 

URZĘDOWA 

— Sądy doraźne na Wileńszczy- 
źnie do 31-XII 1926 r. Ministerjum 
Spraw Wewnętrznych przedłużyło 

moc obowiązującą rozporządzenia © 

sądach doraźnych na terenach woje- 

wództw wschodnich od 1 go lipca b. 
r. do 381-go grudnia b. r. (2). 

MIEJSKA. 

— 120 dzieci wyjeżdża dziś na 
kolonie letnie. W dniu wczorajszym 
o godz. 9-tej rano wyjechało 120. 

dzieci wybranych ze szkół powszech- 
nych m. Wilna do *kolonji' letnich w 
Borunach. Również od dnia dzisiej- 
szego dzieci pozostałe w mieście 
zaczną korzystać z: półkolonji letnich 
urządzonych w mieście. (z) 

— 200.000 zł. pożyczki inwe- 

stycyjnej dla Magistratu. Magistrat 
m. Wilna zwrócił się: do urzędu wo- 
jewódzkiego z prośbą o przydzielenie 
mu dalszych 200.000 złotych, jako 4 
raty 50.000 pożyczki na inwestycje 
dla zatrudnienia bezrobotnych. 

P. Wojewoda w dniu wczorajszym 

„Luxusowe kobiety” 

pożyczki wewnętrznej przez Ma- 
gistrat. Ministerjum Spraw Wewnętrz- 
nych zarządziło, iż Magistrat m. Wil- 
na winien już z dniem 1 lipca 1926 
przystąpić do wypłaty dalszych. ku- 
ponów półrocznych od obligacyj pod- 
legających konwersji. 

Przy wypłacie Magistrat ma się 
stosować do wytycznych, dotyczących 
wypłaty kuponów pobranych za 1925 
rok. Chodzi tutaj o splacanie po- 
życzki wewnętrznej zaciągniętej przez 

Święto Wileńskiej Straży 
Ogniowej. 29. VI. br. w godzinach 
rannych odbyło się święto Wileńskiej 
Straży Ogniowej, rozpoczęte mszą 
św. odprawioną w kościele św. Ducha 
a celebrowaną przez J. E. ks: biskupa 
Bandurskiego. _ W. uroczystości tej 
wzięli udział: wicewojewoda «wileński 

_ Magistrat. (z) 

"p. Malinowski, d-ca K.O.W. gen. Po- 
żerski, inspektor głównego związku 
Straży: Ogniowych Rzeczpospolitej p. 
Michał Radwan; dyrektor: * Polskiej 
Dyrekcji Ubezpieczeń p. Rackiewicz, 
prezydent m. Wilna p. Bańkowski, 
wiceprezydent, p. Łokucjewski, przed- 
stawiciele Rady Miejskiej jak pp. 
Engiel, Węsławski, Godwod itd. 

Po mszy świętel zebrani udali się 
na plac straży ogniowej w Magistra- 
cie, gdzie odbyło się uroczyste po* 
święcenie 3 samochodów wileńskiej 
straży ogniowej i 1-ej karetki pogo- 
towia ratunkowego. 

Po akcie poświęcenia J. E. ks, bi- 
skup Bandurski wygłosił z właściwą 
sobie werwą i talentem. kazanie, w 
którem wskazał na pełną poświęcenia 
pracę straży ogniowej i na pożytek - 
jaki odnosi z niej społeczeństwo. 

Następnie odbyło się dekorowanie 
przez dyr. Polskiej Dyrekcji Ubezpie- 
czeń p. Rackiewicza strażaków meda- 
lami srebrnemi na wstęgach biało- 
amarantowych przyznanemi przez 
Główny Związek Staży Ogniowych w 
Warszawie dla strażaków, którzy Su- 
mienną i nieskazitelną pracą w ciągu 
dłuższego czasu zasłużyli na wyróż- 
nienie. 

Poe dekoracji Komendant Straży 
Ogniowej p. Waligóra, w  krótkiem 
i treściwem przemówieniu podniósł 

RJ "BE R W. I ВОМ В 

trudy, jakie ponosić muszą strażacy 
przy wykonywaniu nałożonych na 
nich ciężkich obowiązków i podzię- 
kował zebranym za wzięcie udziału 
w uroczystości. 

Po ćwiczeniach, ktore wykazały 
wielkie zdyscyplinowanie i sprężystą 
organizację straży ogniowej udano się 
do koszar, odświętnie przybranych 
kwiatami, gdzie przy dzwiękach or- 
kiestry straży pod batutą p. Telma- 
szewskiego spożyto wspólne šnia- 
danie. 

Święto wileńskiej straży ogniowej 
zakończyło się przemówieniami przed- 
stawicieli Magistratu i Rady Miejskiej. 

Motorowa sikawka straży 
ogniowej. Komendant Straży Ognio- 
wej p. Waligóra wyjeżdża w dniu 'dzi- 
siejszym do Warszawy dla zapozna- 
nia się z konstrukcją nowonabytej 
przez Magistrat m. Wilna sikawki 
firmy „Lafili“ z ttokami rotacyjnemi. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zapisy nowowstepujacych н- 
czennic w szkole powsz. żeńsk, L.22 
(Mała Pohulanka 8) dn. 1-go, 2-go, 
3-go lipca od godz. 1l-ej do 4-tej w 
czytelni „Świt*. 

WOJSKOWA 

— Powrót z urlopu wypoczyn- 
kowego. Onegdaj p. pułkownik  Bo- 
biatyński po powrocie z urlopu wy- 
poczynkowego objął swoje poprzed- 
nie stanowisko komendanta miasta. 

©. 
SAMORZĄDOWA. 

—.30,000 zł. pożyczki dla wydz. 
pow. sejmiku Wileńsko-Trockiego. 
Onegdaj wrócił starosta powiatu Wi- 
leńsko-Trockiego p, Witkowski z War- 
szawy, dokąd udawał się w celu wy- 
starania się dla wydziału powiatowe- 
go sejmiku Wileńsko - Trockiego 0 
60,000 zł. pożyczkę na przeprowadze- 
nie robót drogowych w powiecie. 

P. starosta odbył szereg konfe- 
rencyj w Ministerjum Robót Publicz- 
nych i z» Bankiem komunalnym w 
Warszawie. W. wyniku tych konfe- 
rencyj Ministerjum Robót Publicz- 
nych udzieliło wydziałowi powiato- 
wemu na dogodnych warunkach 
30,000 zł. pożyczki inwestycyjnej, 
przytem Min. Robót Publicznych zre- 
dukowałoą tę. pożyczkę do wspomnia- 
nych 30,000 zł. z powodu braku fun- 
duszów na inwestycje. : 

Tem samem w najbliższych ty- 
godniach wydział powiatowy przystę- 
puje do przeprowadzenia w powiecie 
reperacji dróg, które dotychczas znaj- 
dują się w fatalnym stanie. Kilkuset 
bezrobotnych znajdzie przy tych ro- 
botach zatrudnienie. (z) 

ZJAZDY. 

— Zjazd Geologów w Wilnie. 
Dnia 4-go lipca rozpocznie się w 
Wilnie VI zjazd geologów polskich i 
Walne Zgromadzenie Polskiego Tow. 
Geologicznego. 

4-go lipca o godzinie + 10-tej ot- 
warcie Zjazdu, referaty profesorów 
M. Limanowskiegó i Rydzewskiego o 
budowie geologicznej ' wschodniej 
części Rzeczypospolitej, dyskusja. Po 
południu posiedzenie administracyjne 
w zakładzie Geologicznym Uniwersy- 
tetu, 

5-go lipca Wycieczka do Ponar, 
Trok. 

6-go lipca Wycieczka do Zielo- 
nych jezior. 

KS 

7-go lipca Wyjazd do stacji Mo- 
sty, z Mostów statkiem do Grodna. 

8-go lipca Wycieczki w  okołicy 
Grodna. Wieczorem zakończenie 
zjazdu. 

Zjazd zapowiada się niezwykle li- 
cznie. Dotychczas zgłosiło się 61 
osób. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— W sprawie katedry judaisty- 
cznej na Uniwersytecie Wileńskim. 
Znany działacz obozu demokratycz- 
nego Dawid Kapłan-Kapłański poru- 
sza na łamach jednego z pism tutej- 
szych myśl powołania do życia ka- 
tedry nauk judaistycznych, a w pierw- 
szym rzędzie języka żydowskiego, he- 
brajskiego i dziejów Zydów. 

Projektodawca jest zdania, że wi- 
leńskie instytucje kulturalno - oświa- 
towe różnych obozów  politycz- 
nych, jako też Gmina Żydowska po- 
winny powziąć odpowiednie kroki w 
Ministerjum Oświaty, u Senatu Aka- 
demickiego Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego przy ścisłem porozumieniu ze 
społeczeństwem  polskiem. Dodaje 
wreszcie, że katedra ta, przyczynia- 
jąc się do rozwoju nauk judaistycz- 
nych, będzie jednym z najlepszych 
środków zapoznania inteligencji pol- 
skiej z kulturą Żydów. 

RÓŻNE. 

— 150 -ciolecie niepodległości 
Stanów Zjednoczonych. Ku uczcze- 
niu 150-ciolecia ogłoszenia niepod- 
ległości Stanów Zjednoczonych Ame- 
ryki Północnej odbędzie się w Wil- 
nie szereg uroczystości których prze- 
bieg będzie następujący: 

W sobotę dnia 8 lipca w Sali 
Miejskiej — dla dzieci ze schronisk 
m. Wilna wygłoszone zostanie oko- 
licznościowe przemówienie i kinema- 
tograf. Tegoż dnia o godz. 6 popoł. 
w auli kolumnowej U. $. В. odbędzie 
się uroczysta akademja ku uczezeniu 
Ameryki. Wstęp wolny. 

W niedzielę dnia 4 lipca o godz. 9 
min. 30 na placu Katedralnym odpra- 
wiona zostanie przez J. E. biskupa 
Bandurskiego msza polowa z kaza- 
niem. Po nabożeństwie nastąpi defi- 
lada, poczem w ciągu dnia odbędą 
się zawody sportowe i regaty na 
Wilji. 

Komitet organizacyjny obchodu 
zwraca się z prośbą do pp. właści- 
cieli domów o udekorowanie kamienie 
chorągwiami w niedzielę. (z) 

— Zarząd Chóru „Echo* upra- 
sza wszystkich swych członków o 
przybycie w czwartek 1 lipca na 
godz. 7 wieez, punktualnie na Gene- 
ralną próbę sztuki „Powrót Taty" 
A. Mickiewicza, która ma być wysta- 
wiona w niedzielę 4 lipca w Sali 
Miejskiej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Zatrzymanie. Podczas obławy w no- 
cy 28 na 29 bm. wyw. Ekspozytury Sledczej 
zatrzymali z rzeczami skradzionemi—lzraela 
Sztejnberga, (Ciasna 9), Bejla Szyrwo, (Sa- 
des 19) i Estela Szufjanowa (Konarskie- 
go 7). 

— Zaginięcie. Rudolf Staszyński lat 12 
(Dzielna 18) w dniu 24 bm, wyszedł z do- 
mu i dotychczas nie powrócił. 

— Zamachy samobójcze. W dn. 28 bm. 
Zofja Grynkowa (zaułek Nowomiejski 2) w 
celach samobójczych wypiła większą dozę 
esencji octowej. Desperatkę Pogotowie Ra- 
tunkowe odwiozło do szpitala żydowskiego. 

— W tym samym dniu Rywa Jankiele- 
wiczówna (Szopena 1) w celach samobój- 
czych wypiła esencji octowej, Desperatkę 
przewieziono do szpitala żydowskiego. 
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— Podrzutek. W dniu 25 bm. w domu 
przy uł. Zawalnej 57 znaleziono podrzutka 
płci męskiej w wieku około tygodnia. Pod- 
a odwieziono do przytułka Dzieciątka 

Jezus. 
— Kradzieże. W dn. 29 bm. z mieszka- 

nia przy ul. Mickiewicza 62 m. 18 przez 
okno skradziono pieniądze i obrączki ślub- 
ne na ogólaą sumę 250 zł. 

— W dniu 29 bm. Delińskiemu Abra- 
mowi skradziono 23 dolarów. 

Na prowincji. 

— Zatrzymanie podejrzanego osobni- 
ka na pograniczu. W dn. 16 bm. w pobii- 
żu strażnicy Plauszkiety został zatrzymany 
jakiś podejrzany osobnik, jak się potem о- 
kazało Antoni Bilinis, którego pod eskortą 
szer. Korytowskiego odstawiono do strażni- 
cy w Grybiliszkach. Po przybyciu do tej 
strażnicy Bilinis usiłował zbiec i w tym ce- 
lu rzucił się z nożem na wym. szereg., któ- 
remu zadał 5 kłutych ran. Wywiązała się 
walka w czasie której wybiegł szereg. Pal- 
czewski. Ponieważ Bilinis rzucił się i na 
Palczewskiego tenże użył broni i zabił Bili- 
linisa, (s). 

— Zaginięcie. W dn. 23 bm. podsołtys 
wsi Kłoczkowo, igm. Bienickiej. pow. Moło- 
deczańskiego, Sergiusz Wial, zameldował, 
że Nikodem Siergiejewicz, mieszkaniec tej- 
że wsi w dn. 14 bm. wyszedł na targ do 
Lebiedziewa i dotychczas nie powrócił. Za- 
chodzi przypuszczenie, iż wymieniony zo- 
stał zamordowany. 

— Pobicie. W dn. 25 bm. mieszkańcy 
Drui — Antoni Marcinkiewicz, lat 66, Łu- 
kasz lat 38 i Polikarp Baszkiewicz lat 38 
zadali ciężkie uszkodzenie ciała Nachmano- 
wi Milnerowi, lat 22 i Morduchowi Musino- 
wi, lat 36, za to, że wymienieni samowol- 
nie wypędzili bydło na ich pastwisko. 

— Piorun. W dn. 24 bm. o godz. 16 w 
kolonii Sinobrody, gm. Leonpolskiej. pow. 
Brasławskiego, spalił się dom mieszkalny 
i chlew Tekli Oroł. Przyczyna pożaru ude- 
rzenie piorunu, którym również została za- 
bita Oroł Tekla. >. 

— Samobójstwo. W du. 25 bm. w le- 
sie około wsi Wielkie-Sioło, gm. Rudomiń- 

skiej, Rx: Wil.-Trock. popełni! saimobój- 
stwo Antoni Stankiewicz, zam. w Wilnie, 
(Jagiellońska 9). 

— Napad. W dn. 23 bm. Michał Kuczyń- 
ski zam. we wsi Mosty, gm. Olkienickiej, 
pow. Wil.-Trockiego zameldował, iż przed 
2-ma tygodniami na drodze wiodącej przez 
las od wsi Mosty do Rudnik, został napad- 
nięty przez uzbrojonego osobnika, który 
mu zrabował 58 zł. a następnie zbiegł. 

— Kradzieże czeków. Sara Dreskin, 
przybyła w dniu 28 bm. do Wilejki z Ame- 
ryki, zameldowała, że pomiędzy 22, a 24 bm. 
skradziono jej z torebki damskiej blok, za- 
wierający około 50 czeków, na ogólną su- 
mę 1700 dolarów. Numerów skradzionych 
czeków poszkodowana nie pamięta. 

— Kradzież koni. W nocy z 21 na 22 
bm., Michałowi Adamowiczowi zam. we wsi 
Lipolce, gm. Kobylnickiej pow. Postawskie- 
go, skradziono klacz wart, 300 zł. 

— W nocy z 25 na 26 bm. we wsi Wi- 
chodniszki V. gm. Mejszagolskiej. pow. Wil.- 
Trockiego z pastwiska skradziono konia 
Antoniemu Szocikowi i wóz Wacława Szo- 
cika. Wartość konia 300 zł. 

    

Sport. 
Obóz sportowy A.Z.8. w Nowiczach 

pow. Święciańskiego. 

W uzupełnieniu wzmianki o obozie spor- 
towym A.Z,S. w uzdrowisku Bratniej Pomo- 
cy w Nowiczach (pow. Święciański, st. Po- 
hulanka) podajemy dodatkowe szczegóły: 
termin rozpoczęcia obozu 10 lipca, czas 
trwania — jeden miesiąc. Podstawowe dy- 
scypliny: lekka atietyka i gimnastyka pro- 
wadzone będą przez instruktora A.Z.S. War- 
szawa p. Chełmickiego (znanego w Polsce 
10-ciobojowca i wychowawcę fizycznego). 
Z tego też klubu będzie prawdopodobnie 
instruktor  wioślarski. Prócz powyższysh 
dyscyplin wprowadzone 3% w obozie gry 
ruchowe, pływanie. skoki do wody i !. p. 
Obóz uruchomi jednocześnie sekcję męską 
i żeńską. Koszt a dla członków Brat- 
niej Pomocy U. $. B. — 2 zł. dziennie, dla 
nieczłonków — 3 Zl, dla niezamożnych 
możliwe są ulgi. Zapisy (do dnia 7 lipca 
włącznie), oraz bliższe szczegóły codziennie 
od 6-ej wieczorem na przystani wioślarskiej 
A.Z.S. (Antokolska 12, za więzieniem). 
dniu 5 lipca o godzinie 7.30 wiećzorem od- 
będzie się tamże zebranie informacyjne już 
zgłoszonych i ewent. kandydatów do Go! 

z 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

„R U CH zę Księgarnie kolejowe, Agentury „„Kurjera Wilenskiego“: 
  

Budsław 
Spółdzielnia „Zgoda* 

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

Dzisna 
Spółdzielnia „Kotwica” 

| Głębokie 
ul. Zamkowa ul. 

A. Adler, sklep „Kultura“ 
Kowel 

amkowa. 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 Polskięgo Szkół Powsz., 

ul. Piłsudskiego 20 
  

Pińsk 
Księgarnia St. Bednarskiego.   Postawy 

Bańkowski Olgierd, Wileńska 7.   Stołpce 
Marjan Ziontek, stacja kolejowa   St. Święciany 

N. Tarasiejski, 
Drukarnia i Skład Apteczny. 

  Wilejka powiatowa 
Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66 

Iwieniec 
Aleksander Sosnowski, 

Biuro dzienników     

Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22 
— 

Džiš ostatnia sensacja Paryża! dramat życiowy w 8 akt. 

LUXUSOWE KOBIETY 
UROCZA LEE PARRY w moli śłównej. 

luxusowych kobiet, tego, najnowocześniejszego wytworu, hulaszczego życia wielkiego miasta. 

Film ten demonstruje życie 
1595 

  

  

poleca najlep- 
szego gatunku 

  

Skład farb, artykiłów elektrotechniczn. i budowlanych 

„A, SZUR S-wie”" (żonami hr 
OWĄ (tol) ogniotrwalą i 

TEKTURĘ SUROWĄ Go obicia scian.i sufit6w po cenach fa- 
brycznych, oraz inne malarskie, elektrotechniczne i budowlane materjały. 1014 

PAPĘ DACH 

    

Kafe-Mleczarnia | 
A. PIESLAK. Dominikańska 14. 

Codziennie śniadania, obiady; kolacje. Ceny Bia 
wane. I 

B. Portnowa 

„08-01 
„Marniś*. Proszę odpro- 
wadzić Nowogrodzka 36-1 
za wynagrodzenie.  Przy-, 
właszczenie będzie ściga- 

Stare na nowe 
przerabią tylko pierwszorzędna farbiarnia i pralnia 

Tatarska 14' (róg Garbar- 
skiej), ł:sza od Mickiewicza 

zginął pies rasy 
„Szpic”, wabi się 

ne sądownie. 

RUDNICKA 

  

Przedstawicielstwo: 

25, telefon 3-78. 561 
  damskie, męskie i 

dziecinne kostjumy 

1018 

Popierajcie Ligę Żeglugi 
Morskiej i Rzecznej! 

gości 

„GRASDANEĆ 
pensjonat nowootwar- 
ty I kategorji w Za- 
kopanem, cudownie w 
lesie położony, kuch- 
nia znakomita, pozo- 
stający pod zarządem 
Heleny Daukszyny, 

poleca się specjalnie 

gościom z Litwy. 
1028 

  

Potrzebna xe. 
Mieczarni. Dominikańska 
№ 14 panna do obsługi 

oraz służąca do 
kuchni w starszym wieku 

1027 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie, Mickiewicza 24 
m.9, ESTKO. 565 
  

Ogłoszenia 
do 

„Kurjera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego” 

Arsenalska 4. 
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