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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odroszeniem do domu 4 

lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

  

CENA OGŁOSZEŃ : 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na 

za wiersz milimetrowy przed tekstem 
cyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, 

— 25 gr., w tekście — 30 gr., za tekstem — 10 gr., kronika rekl.— nadesłane — 35 gr. (za wiersz redak- 
ogł. za: graniczne — 50% „drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem 

niejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i zamiejscowe — 15%0 drożej. 
iV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane.     

  

Od wydawnictwa. 
Bogate i wytężone życie polityczne, wywołane przez prze- 

łom majowy, jutro otwarta w nowych warunkach sesja 

Sejmowa, związana z zamierzeniami rządu, idącemi w kierunku 
uzdrowienia naszego życia publicznego, wreszcie otwierająca 

się możliwość programowej, przenikniętej wyraźną ideją prze- 

wodnią reformy stosunków na Ziemiach Wschodnich, — sta- 
wiają przed naszem pismem niepomiernie szersze i trudniejsze 
zadania, niż to bywa normalnie, zwłaszcza w okresie letnim. 

Obfitość tematów i materjału dziennikarskiego, które muszą 

byś uwzględnione, rozpiera już od dłuższego czasu szczupłe 
ramy naszego wydawnictwa powodując nieraz przykre luki 

w treści. 
Sytuacja ta zmusza nas, pomimo ciężkich warunków fi- 

nansowych, do powiększenia od dnia dzisiejszego rozmiaru 

„Kurjera Wileńskiego* o tyle, o ile pozwalają techniczne wa- 

runki naszej drukarni. Czynimy to w przeświadczeniu, że sze- 
rokie sfery naszych przyjaciół i czytelników ocenią należycie 
nasz wysiłek i przez zwiększenie zainteresowania społeczeń- 
stwa naszem pismem oraz przez rozszerzenie zastępów jego 
prenumeratorów i czytelników dopomogą do pokrycia tych 

kosztów, które ten wysiłek pociągnie za sobą. 

  

Rachunek sumienia. 
Po wrażliwej skórze naszych 

sfer ziemiańsko-konserwatywnych 

przemknął w ostatnich dniach lek- 
ki dreszczyk niepokoju. Nie ziściły 
się dotąd nadzieje na zdyskonto- 

wanie przewrotu majowego dla re- 

nesansu wpływów ziemiańskich na 

system rządzenia w Polsce. Na- 

zwiska p. p. rektora Zdziechow- 

skiego, Janusza Radziwiłła, Aleks, 

Mejsztowicza, unoszące się lekko 

czas jakiś nad opróżnionemi fote- 

lami dostojników państwowych, od- 

leciały znów w zamglone sfery za- 

pomnienia. Na fotelach zasiedli 

ludzie znanej demokratycznej, re- 

«„„publikańskiej marki. Co gorzej: 

r-zaczęli mówić o naprawie Repub- 

„oliki, o demokratyzacji ustroju rol- 

= nego it. p. gorszących przesądach. 

Rozwiały się złudne sny o powrot- 

nej fali szlacheckości w Polsce. 

Nawet p. Aleksander Raczyński, 

ziemianin i członek stronnictwa 

Chrześcijańskc- Narodowego (Duba- 

nowicza) na fotelu Ministra Rol- 
nictwa nie hamuje obaw. 

Rząd prof. Bartla @ Marszal- 

kiem Piłsudskim nie zamierza swo- 

ją polityką stwarzać podstaw do 

zaprowadzenia monarchji, do cof- 

nięcia wstecz socjalnego rozwoju, 

do powrotu patrjarchalno-sielanko- 

wych stosunków na wsi, Rząd ten 

nie opiera się na sejmowym Klu- 

bie Pracy i wogóle na klubach 
sejmowych. Swój autorytet moral- 

ny i polityczny czerpie on z zau- 

fania szerokich mas ludowych, ro- 

botniczych i inteligencji do jego 

czystych, troską o dobro publiczne 

przenikniętych zamiarów, do demo- 

kratycznej ideologji, której symbo- 

lem jest popularny i czcią w tych 

masach otoczony bojownik o nie- 

podległość Polski — Józef Piłsud- 
ski. 

Oparcie o te sfery społeczne 
daje rządowi moe przezwyciężenia 

wszelkich trudności, wszelkiego 

warcholstwa, skądby ono nie pły- 

nęło— z Poznania czy z ul. Wiej- 

skiej w Warszawie. Zupełny spo- 

kój, jaki zachowały w dniach prze- 

wrotu sfery gospodarcze i postę- 

pujący wciąż spadek kursu dolara, 

świadczą wymownie o autorytecie 
rządu u tak panikarskich zazwy- 
czaj sfer, jak giełdowe. Są to atu- 

ty dużej wartości, które — wie- 

rzymy w to—zmarnowane nie zo- 

staną, 

Zejdźmy teraz na teren miej- 

scowy. Można rzec Śmiało, iż rząd 

obecny cieszy się tutaj w większym 
może stopniu, niż gdzieindziej za- 

ufaniem szerokich mas Jndności — 
i to nietylko polskiej. Zaufanie to 

ma specyficzny charakter uczucio- 

wy, bierze swój początek w le- 
gendzie Piłsudskiego, szczególnie 

u nas żywej. Nie potrzebuje prze- 

to rząd prof. Bartla po przez 080- 

bę swego prezesa i jego klub sej- 

mowy szukać sobie tutaj specjal- 

nych wpływów, Stosunek miejsco- 

wej demokracji do rządu nie okre- 

&а się bynajmniej przez stano- 

wisko Klubu Pracy, a ten ostatni 

nie rości sobie żadnych pretensyj 

do wielkich na Ziemiach Wschod- 
nich sukcesów, 

Jest kwestją raczej przypadku, 

że kilku przedstawicieli krajowej 

demokracji znalazło się w Klubie 

Pracy i nadało stosunkowi do nie- 

go zbliżonych do siebie grup miej- 

scówych wyraźny odcień sympatji 

i przyjaźni. Jest to stosunek wy- 

pływający z przesłanek rzeczowych, 

a nie organizacyjnych. Demokracja 

krajowa widzi w Klubie Pracy 

ludzi uczciwych, ideowych, wyzwo- 
lonych z obłędu demagogji, wy- 

znających — № sferze zagadnień 

„Kresowych* poglądy pokrewne 
jej poglądom. 

Jeżeli ten stan rzeczy nazywa 

p. Cat we wezorajszem „Słowie* 
(artykuł „W odwrotnym stosunku*) 

„wpływami Klubu Pracy na Lit- 
wie*, to możemy mu w tym pun- 

kcie przyznać rację. Myli się na- 

tomiast, jeżeli sądzi, że każdy 

krok Klubu Pracy zapisujemy na 

swój rachunek i że demokracja 

krajowa zrezygnowała ze swoich 

własnych celów. E 

Zadania swoje na ziemiach na- 

szych podejmujemy we wlasnem 

imieniu i z głęboką wiarą w zwy- 

cięstwo naszych usiłowań. Nasze 

„nieświeże*, „zdaniem p. Cata, te- 

orje społeczno-polityczne, uwzglę- 

dniające tendencje rozwojowe miej- 

scowych ruchów . narodowych i 
socjalno-ekonomicznych są jednak— 
jesteśmy tego pewni — znacznie 
świeższe i żywotniejsze, niż teorje 
monarchistyczne oraz senne: marze- 
nia o koronacji wspólnego monar- 
chy  polsko-litewsko-białoruskiego 
po napojeniu koni żołnierzy — ро!- 
skich w PAU, zn i Bere- 
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zynie oraz zajęciu Litwy Kowień-- 
skiej. 

Pan jest zapatrzony w złudną 

łunę przeszłości, która nie wraca; 

Szanowny Kolego, my chcemy bu- 

dować przyszłość z tych pierwiast- 

ków, które teraźniejszość, w swoim 

nieustannym ruchu naprzód z dnia 

na dzień stwarza. 

Wezorajszy artykuł p. Cala na- 

pisany był zapewne pod wpływem 

niepokoju, spowodowanego oniija- 

niem ludzi z obozu „Słowa* w pra- 

cach rządu. Możemy skonstatować 

pewną zmianę w stanowisku„Słowa* 

w kierunku większego krytycyzmu. 

Nadzieje pierwotnie były powabne. 

Jeszcze 10 czerwca na tajemni- 

czem zebraniu politycznem w Ban- 

ku Ziemskim p. Eustachy Sapieha 

uzyskał — jak nas źródłowo in- 

formowano — aprobatę swoich 

wniosków, zmierzających do udzie- 

lenia poparcia Marsz. Piłsudskie- 

mu przez zaofiarowanie mu współ- 

pracy Kół Konserwatywno-monar- 

chistycznych i umocnienia się w 

ten sposób przy jege osobie. Aliś- 

ci w ciągu następnych paru tygod- 

ni z oferty tej nie skorzystano, 

choć były widoki dość pomyślne. 

Nie będę negował pewnej skłon- 

ności Marszałka Piłsudskiego do 

ludzi, reprezentujących nasze ko- 
ła konserwatywne. 

Marszałek Piłsudski jest szlach- 
cicem 

które przyniosło jeszcze ze sobą 

na świat tradycje walk wolnościo- 

wych, szlachty litewskiej, zahar- 
towanej na wschodnich  forpocz- 
tach Rzeczypospolitej, liberalnej 

w swoich poglądach, twardej w 

charakterze i ofiaroej w czynach. 

Czuje atawistyczną sympatję do 

żyjących jej epigonów, a nawet 

doszukuje się tych pierwiastków 

u tych, którzy daleko od psychiki 

swych przodków odbiegli. 

Ale Marszałek Piłsudski całem 

swem życiem i działalnością zwią: 

zany jest z demokracją niepodleg- 

łościową i jej ideologją. Tu tkwi 

jego drugie „ja*, które może na- 

wet nieraz w życiu praktycznem 

kłóci się z pierwszem, lecz w koń- 

cu, wobec zagadnień państwowej, 

społecznej miary — zwycięża. 

Budowanie  monarchistycznych 
nadziei na Józefie Piłsudskim jest 

kapitalnym błędem p. Stanisława 

Mackiewicza i tej nikłej liczebnie 

grupy, którą on w swej pracy pu- 

blicystycznej reprezentuje. Grupa 

ta nawet w sferach ziemiańskich 

jest nikłą. Większość ziemiaństwa 

miejscowego jest wierną sztanda- 

rowi endeckiemu. Ostatni Zjazd 

Związków Ziemiańskich w. Warsza- 

wie, który, zdaje się, odchylił do- 

tychczasową linję artykułów p. 

Cata, potwierdził to raz jeszcze. 
Ziemiaństwo wileńskie reprezen- 
tuje w Sejmie p. Kalenkiewiez, 
członek związku lud.-narodowego, 
To samo będzie zapewne w przy- 
szłym Sejmie, 

Że p. Mackiewicz tych kilku- 
nastu,niechby nawet kilkadziesięciu 
frondujących mniej lub więcej 
śmiało wobec endecji ziemian po- 
trafił wziąć w pacht dla uzewnętrz- 
nienia swego intelektu i talentu 
publicystycznego, — poczytywane 
mu być musi za dowód niezmor- 
dowanej energji i nieladajakiej siły - 
przekonania. 

Ale daleko jesze stąd do obję- 
cia wpływami politycznemi kraju. 
W sferach ziemiańskich wpływ ten 
bardzo słabiuchne robi postępy, 
dalej zaś nie sięga zupełnie. Na 
tem polega słabość idei monar- 
chicznej „Słowa”, 

z tego pokolenia szlachty, 

   
Giustaw MolendaiSyn 

Fabryki sukna i wyrobów kamgarnowych 

w BIELSKU (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850. 

SKŁAD FABRYCZNY 
na całą Ziemię Wileńską 

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, tel. 949 
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WIELKA 

WYPRZEDAŻ. 
materjałów sezonu letniego - 

CENY O 90. ZNIŻONE. 

  

Kafe: BG a„Ala ZAKOPIANKA“ 
Podaje się do wiadomości Sz. Publiczności, iż z Ja, 
1 lipca r. b. „Bulet został zaopatrzony we wszelkie 

Świeża prowi 5 Wszystko na maśle. Podczas obiadówi kolacji przygrywają 2 orkiestry, symfoniczna i w. "dg czewskiego. 
Obiad z 3-ch dań 1,20 gr. 

Kuchnia pod kierownictwem NAGSJE wyskokowe. znanego kuchmistrza, S$, Ora- 

Ceny zostały zniżone. Z poważknieh Zarząć 
  

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 
  

Ideja ta jest beznadziejna, bo- 

wiem oparcie jej w społeczeństwie 

ogranicza się do ziemiaństwa, a 

nie sięga zorganizowanych mas 

ludowych. Beznadziejnem też jest 

wypowiedziane przed kilku mie- 

siącami przez p. Cata przekonanie, 
że „za pół roku ulice miast pol. 
skich rozbrzmiewać będą okrzyka- 
mi: niech żyje król". Przypieczę- 
tował tę beznadziejność przewrót 
majowy i zapoczątkowana po nim 
naprawa Rzeczypospolitej. 

Monarchizm, zarówno jak  fa- 

szyzm czy komunizm uzyskałby 

nową strawę w wypadku klęski 

tych poczynań. Zwycięstwo idei 

przewodniej rewolucji _ majowej 

jest klęską tych trzech ruchów. 

P. Cat, rojalista polski, który 

staje u boku Reformatora  Rzecz- 

pospolitej ze słowami „przy Tobie 

Panie Marszałku stoimy i stać 

cheemy” uderza w dzwon pogrze- 
bowy dla swej własnej idei, re- 
zygnuje z jej szczytowego wiąza- 
nia przed nową syntezą ustrojo- 

wych pierwiastków Republiki. 

Testis. 

Gabinet Brianda w niebezpieczeństwie. 
PARYŻ, L.VII. Pat. „Echo de Paris*, pisze, że w kuluarach Jzby 

panowało wczoraj wielkie "podniecenie przyczem znaczna większość de- 
putowanych wypowiadała się przeciwko ratyfikacji układu w sprawie 
spłaty długów wojennych, zawartego przez Berangera i Mellenem, uwa- 
żając obecną jego formę za niemożliwą do przyjęcia. 

W niektórych grupach mówiono nawet. o możliwości upadł 
gabinetu. z: EA 

Kompromisowa ustawa w sprawie | (od: 
szkodowania dla b. panujących. 
BERLIN, 1.VIl. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu Reichstagu Za- 

kończono drugie czytanie rządowej ustawy ao w sprawie 
odszkodowania dla byłych panujących. 

Poszczególne punkty zostały przyjęte przy zwykłej procedurze, 
przyczem poprawki socjaldemokratyczne zostały , odrzucone , głosami 
niemiecko-narodowych, zaś niemiecko-narodow, głosami soejaldemokra- 
tów. 

Możliwość przesilenia parlamėn- 
tarnego. WE 

(Pat.), Sytuacja parlamentarna dotychczas jest nie- BERLIN, 1.VII 
wyjaśniona. Decyzja zapadnie dzisiaj. , 

Frakcja parlamentarna nacjonalistów: powzięła dzisiaj uchwałę, WKEO- 
rej nadal osrzuca rządowy projekt kompromisowy w sprawie odsžkodo: 
wań dla byłych panujących. 

Popołudniu rozpoczęły się obrady pozostałych . frakcyj.. Partje rzą 
dowe zaprzeczają wiadomości, jakoby w sprawach celnych zowie osią. 
gnięte porozumienie. jest 

Prezydent Hindenburg nie powziął jeszcze w sprawie rożwiążania 
Reichstagu żadnej decyzji. „Oczekuje on wyników. akcji parlamentarnej. 
Nawet w łonie rządu panuje w kwestji tej różnica poglądów, 

Turcja 2 a Liga Narodów. 
LONDYN. I. VII. (Pat) „Daily Mail* donosi z Genewy, że. turcja 

zawiadomiła sekretarjat Ligi Narodów, iż nie zamierza e zgłaszać 
prośby o przyjęcie jej do Ligi Narodów. 
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Zjazd Białoruski w Wilnie. 
I-szy dzień. 

W niedzielę 27 czerwca r. b. 
w Wilnie w sali teatru „Palace“ 
odbył się od dłuższego już czasu 
zapowiadany Zjazd przedstawicieli 
Narodu Białoruskiego z terenów 
t. z. Białorusi Zachodniej, czyli 
województw: Nowogródzkiego, Wi- 
leńskiego, Białostockiego i Pole- 
skiego. 

Obecnych na Zjezdzie W$ło oko- 
ło 200 osób w tej liczbie około 
100 delegatów właściwych, zaopat- 
rzonych w mandaty, resztę zaś 
stanowili goście, 

Zagaił Zjazd o g. 12-stej Fran- 
ciszek Olechnowicz, znany dramato- 
pisarz i publicysta białoruski. 

Na prezesa Zjazdu powołano 
d-ra Ars. Pawlukiewicza, prezesa 
'Tymez. Rady Białor. w Wilnie; do 
prezydjum zaś weszli p.p. Fr. 
Olechnowicz; ksiądz prawosławny 
Sokół-Kuciłowski; T. Wiernikowski 
redaktor odpowiedzialny pisma 
„Biełar. Słowa”; Skrebiec—dyrek- 
tor Gimnazjum Białoruskiego w 
Nowogródku; ks. Drucki-Podbere- 
ski bajkopis białor., Jarosz, Kier- 
nożycki i Bierniak. 

Najprzód odczytauo depesze po- 
witalne J. M. Rektora M. Zdzie- 
chowskiego, pos. Laszkiewicza, 
mec. Lednickiego, ks. Tołłoczko, 

„, Handelsmana i Ukraińskiej Partji 
arodowej; nieco później nadeszła 

depesza od p. J. Osmołowskiego. 
Pozatem witali Zjazd osobiście: 

w imieniu Białorusinów Prezes 
Tymez. Rady Białor. d-r Pawlukie- 
wiez, adwokat Mickiewicz w imie- 
niu społeczeństwa polskiego, któ- 
ry w krótkiem, lecz serdecznem 
przemówieniu podkreślił wielką 
poza przyjaźni polsko-bialo- 
ruskiej. 

_Prezydjum Zjazdu zapropono- 
wało wysłanie depesz do P. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej; Prezesa 

inistrów, Marsz. Piłsudskiego i 
wojewody Raczkiewicza, które przy 
po zostały przyjęte przez 
zjazd. 

Depesze te zostały podpisane 
przez eałe prezydjum. 

Po uchwaleniu porządku dzien- 
nego, rozpoczęły się referaty. 

I-szy ogólno-polityczny referat 
wygłosił p. A. Pawlukiewicz. 

- Po referacie tym, przyjętym 
oklaskami przez delegatów, nastą- 
piła dyskusja. 

Ostro występował jeden z gości 
p. Akińezyc, w ideologji swej zbli- 
żony do „Włość. Rob. Hramady“, 
który nie dotykając właściwego 
tematu wystąpił w obronie posłów 
białorus. następnie zaś zapropono- 
wał domagać się amnestji dla więź- 
niów politycznych. 

Po kilku jeszcze przemówie- 
niach uchwalono rezolucję, doma- 
gającą się amnestji dla przestęp- 
eów politycznych, za wyjątkiem 
jednak zasądzonych za wyraźny 
komunizm. 

Dalej II-gi referat w sprawach 
religijnych wygłosił ks. prawosł. 
Sokół-Kutyłowski, 

IM-ci z kolei referat w sprawie 
szkolnictwa białor. wygłasza p. Ja- 
kimowicz, wysuwając szereg po- 
stulatów w kwestji szkolnictwa 
białoruskiego powszechnego i śred- 

reszcie p. Olechnowicz wy- 
głosił zajmujący i treściwy IV-ty 
referat — teatralny, streszczając 
po krótce historję teatru białoru- 
skiego, ubolewając nad tem, że 
wówczas gdy teatry polskie otrzy- 
mają olbrzymie subsydja rządowe, 
jedyny na terenie Białorusi Zach. 
teatr białor. w Wilnie nie otrzy- 
mał ani grosza, 

II-gi dzień. 

Po otwarciu posiedzenia o godz. 
12 роро!. na propozycję przewod- 

ta szlaku Batorego. 
„Na szlaku Batorego". Księga 

zbiorowa oficerów rezerwy. Wilno 
1926, | 

Pomimo niesłychanie ciężkich 
warunków ogólnych, fatalnie odbi- 
jających się zwłaszcza na ruchu 
wydawniezym w całym kraju, zja- 
wiają się jednak od czasu do cza- 
su w, Wiłnie wydawnictwa, po- 
wstałe z inicjatywy prywatnej, 
które tem baczniejszej godne są 
uwagi, że jako związane ściśle z 
ruchem umysłowo-kulturalnym na- 
szego miasta świadczą, iż ruch ten 
pomimo wszystko nie zamiera zi- 
pełnie i od czasu do czasu w ten 
ezy inny sposób daje znać o swej 
żywotności. Do świadectw tego 
rodzaju, które ukazały się w ostat- 
uiem półroczu zaliczyć należy, po- 
za kilku wydawnietwami Ludwika 
Chomińskiego,  przedewszystkiem 
„Almanach  literacki* . Czesława 
Jankowskiego, książkę okoliczno- 
ściową p. t „Wilno—Żeromskie- 
mu* oraz wymienioną w zagłówku 
niniejszego „księgę zbicrową wi- 

  

niczącego uczczono przez powsta- 
nie pamięć skrytobójczo zamordo- 
wanych ukraińskich działaczy na- 
rodowych ś. p. Petlurę i Oskiłkę. 
Następnie p. Podbereski wygłosił 
V-ty i ostatni referat w sprawie 
rolnej. 

Referat ten wywołał ożywioną 
i ostrą dyskusję. 

Wielce charakterystycznym mo- 
mentem tej dyskusji były gwałtow- 
ne protesty zgromadzonych  prze- 
ciwko kolonizacji żydowskiej na 
Białorusi sowieckiej, przy jedno- 
czesnym wysiedlaniu stamtąd chło- 
pów białoruskich do Syberji. 

Protestowano również przeciw- 
ko nowemu osadnictwu na kre- 
sach 

Po dyskusji, podczas zarządzo- 
nej przerwy, nastąpiły obrady u- 
przednio wyłonionych po refera- 
tach sekcyj: 1) politycznej, 2) szkol- 
nej, 3) rolnej i 4) religijnej. 

Po przerwie zostały odczytane 
rezolucje, opracowane przez po- 
szczególne sekcje, 

Rezolucja w sprawach politycz- 
nych w redakcji p. Pawlukiewicza 
po burzliwych debatach została 
przyjęta ogromną większością gło- 
sów, przytem wszystkie poprawki 
opozycji odrzucono. Wówczas opo- 
zycja, składająca się z pięciu osób: 
„Akińczyca, Czetyrko, Danilewicza, 
Ostapczyka i Lasionka — demon- 
stracyjnie opuściła salę obrad, 
przeprowadzana okrzykami sali: 
„Precz bolszewicy, do Moskwy!* 
"rt. p. 

Opuszczenie sali obrad przez te 
5 osób, wpłynęło dodatnio na dal- 
szy przebieg prac Zjazdu. 

Przy oklaskach, z nieznacznemi 
tylko poprawkami, przyjmują się 
jedna po drugiej, rezolucje w spra- 
wach: religijnej, roluej i szkolnic- 
twa. 

Po przerwie przystąpiono do 
wyborów stałej Rady Białoruskiej, 
jako pozaparlamentarnej reprezen- 
tacji społecznej marodu białorus- 
kiego w Polsce, przytem, wobec 
całkowitego rozpadnięcia się Biał. 
Komitetu Narodowego w Wilnie— 
postanowiono nazwać organ, który 
zostanie wybrany przez Zjazd, 
Białoruska Radą Narodową Biało- 
rusi Zachodniej. 

Na prezesa stałej Rady jedno- 
głośnie obrano dra A. Pawlukie- 
wicza, przyczem cały Zjazd stojąc, 
owacyjnie witał. prezesa nowej 
Rady oklaskami 1 okrzykami na 
jego cześć. 

Na członków Rady zostali obra- 
ni drogą tajnego głosowania; 

1) Ks. prawosł. Sokół-Kutyłow- 
ski, b. dowódca I-szej Białor. Bry- 
gady słuckiej. 

2) Franciszek Olechnowicz, dra- 
matopisarz i publicysta białoruski. 

8) Teodor Wiernikowski, dzia- 
łacz białoruski, redaktor pisma 
„Biełaruskaje Słowa”. 

4) Stefan Witko, włościanin- 
nauczyciel, młody publicysta. 

5) Antoni Jakimowicz, b. dy- 
oe: Gimnazjum Białor. w Klec- 

u, i 
6) Jan Jarusz, włościanin; dzia- 

łacz społeczny. 
Na tem ukończono obrady zjaz- 

du około północy 28-VI r.b, po- 
czem tegoż dnia odbyło się biało- 
ruskie przedstawienie teatralne na 
cześć delegatów podczas którego 
odegrano sztukę fantastyczną w 3 
aktach F. Olechnowicza p.t. „Ptu- 
szka Szczaścią* z udziałem autora. 

Następnego dnia we wtorek 
29-1V odbyło się zebranie ogólne 
Białor. T-stwa Oświatowego „Pra- 
świeta", znajdującego się pod au- 
spicjami Rady. ' 

Szczegóły o tem zebraniu po- 
damy osobno. 

K. Smreczyński. * 

  

leńskiego związku oficerów rezer- 
wy: Na szlaku Batorego*. 

Powojenną organizację społe- 
czeństwa cechuje wielkie zróżnicz- 
kowanie i multyplikacja jego ko- 
mórek, powstających niezależnie 
od elementów organizacji państwo- 
wej. Namnożyło się w Polsce związ- 
ków, towarzystw, klubów i tym 
podobnych organizacyj, skupiają- 
cych w swych ramach jednostki 
w imię wspólnoty interesów zawo- 
dowych, bądź w imię solidarności 
ideowych. Związków. tej ostatniej 
kategorji jest znikoma ilość. Na 
palcach je przeliczyć można — i 
nie w tem dziwnego, (Ciężka sy- 
tuacja gospodarcza sprawiła, iż 
człowiek pracy egląda się przede- 
wszystkiem za środkami, zdolnemi 
uodpornić i wzmocnić go materjal- 
nie w walce o byt, Praca zawo- 
dowa, praca zarobkowa pochłania 
całkowicie umysł i eksploatuje naj- 
lepsze siły, nie pozostawiając ani 
chęci ani czasu na pracę ideową. 
Stąd wszystkie prawie związki 
społeczne, powstałe celem kuity- 
nowania tej pracy nie zdradzają 
zwykle większej żywotności; ist- 

KU R J E R 

Wiadomości polityczne. 
(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Do Warszawy przybyła komi- 
sja rzeczoznawców Ligi Naro- 
dów, badająca sprawę rozbudo- 
wy dróg wodnych i regulacji 
rzek w Polsce. 

Wraz z nimi przybył prezes ra- 
dy portu w Gdańsku de L.oes, 

Komisja złożyła wizytę ministro- 
wi robót publicznych, poczem od- 
była się konferencja w gmachu 
mivisterjum, podczas której wyżsi 
urzędnicy ministerjalni przedsta- 
wili program rozszerzenia polskich 
dróg wodnych. 

Zagraniczni eksperci okazali ży- 
we zainteresowanie się powyższym 
programem. 3 

P. min. Broniewski wydal па- 
stępnie obiad dla zagranicznych 
gości, w którym wzięło udział sze- 
reg wyższych urzędników ministe- 
rjum, urzędnicy rady portu w 
Gdańsku oraz przedstawiciele Min, 
Spraw Zagr. 

W dalszym ciągu komisja rze- 
czoznawców zwiedziła wybrzeże 
Wisły na odcinku Pilawa-Hilarów 
i poczyniła studja nad regulacją 
Wisły. 

Wczoraj wieczorem, komisja w 
towarzystwie kilku urzędników Min. 
Robót Publ. udała się do Pińska, 
gdzie będzie badała sprawę pro 
jektowanej nowej drogi wodnej 
Bug—Prypeć. 

Wczoraj o godz. 7 rano przy- 
był do Warszawy prezes górnoslą- 
skiej komisji mieszanej p. Calon- 
der, któremu towarzyszą w drodze 
członkowie komisji oraz agent rzą- 
du polskiego przy komisji general- 
ny konsul w Bytomiu -p. Szcze- 
pański. : 

Przybywających gości powitali 
na dworcu przedstawiciele Min. 
Spraw Zagr. 

O godz. 11 rano p. Calonder 
złożył wizytę min. Zaleskiemu. O 
godz. 12 zaś przyjęty został przez 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej na 
Zamku. 

Następnie o g. 2 p. Calonder 
został zaproszony na audjencję 
przez p. premjera Bartla, u które- 
go spożył śniadanie, W śniadaniu 
tem wzięli udział: p. Prezydent, 
min. Młodzianowski, min. Mikuło- 
wski-Pomorski, w.-mip. spraw zagr. 
Knoll, podsekretarz stanu w min. 
kolei p. Eberhardt, oraz członkowie 
komisji. 

Wieczorem p. Zaleski wydał na 
cześć p. Calondera obiad. 

Dziś tj. w drugim dniu swego 
pobytu w Warszawie p. Calonder 
złożył wizytę ministrowi oświaty i 
ministrowi sprawiedliwości. W go- 
dzinach południowych poseł szwaj- 
carski podejmować będzie p. Са- 
londera śniadaniem. 

Wizyta p. Calondera nosi ce- 
chy wizyty kurtuazyjnej, Niewąt- 
pliwie pobyt jego przyczyni się do 
ściślejszego nawiązania kontaktu 
z rządem polskim. 

© 
Marszałek Józef Piłsudski u- 

dal się na kilkudniowy wypo- 
czynek do Druskienik. 

W przejeździe p. Marszałek 
zatrzymał się w Grodnie, gdzie 
był gościem jednego z najstar- 
szych oficerów legjonowych pułk. 
Jura-Gorzechowskiego. 

P. Marszałek powraca do War- 
szawy z końcem tygodnia. 

© 
Kuluary sejmowe przeżywały 

wczoraj nadzwyczajną, jakkolwiek 
bardzo niezdrową sensację: powró- 
cił poraz pierwszy po wypadkach 
majowych pos. Witos. 

Na zapytanie kilku dziennika- 
rzy, co go skłoniło do zaryzyko- 
wania powrotu do Warszawy, p, 
Witos odparł: „Okazało się. iż nie 
taki djabeł, jak go malują”. 

nienie ich jest raczej nominalne, 
niż faktyczne. 

Na takiem tle książka wileń. 
skich oficerów rezerwy nabiera 
szczególnego znaczenia. 

Nie trzeba chyba udowadniać, 
że związek oficerów rezerwistów 
jest związkiem ideowym. Nie bro- 
ni on interasów zawodowych swych 
członków,gdyż skupia w swem gro=- 
nie ludzi różnych, najrozmaitszych 
zawodów. Bardzo pouczająca jest 
w tej mierze nomenklatura zawo- 
dowa, umieszczona w spisie autó- 
rów, biorących udział w wymieńio- 
nem wydawnictwie. Służba woj- 
skowa — nie jako zawód, ale ja- 
ko sui generis praca ideowa w cza- 
sie wojny — stała się w tym wy- 
padku zewnętrznym wykładnikiem 
wspólności szeregu ludzi, godńej 
utrwalenia i w czasie pokoju. Pewż 
ne momenty praktyczne, towarzy- 
szące Związkowi, powstały jako 
zjawisko wtórne, siłą rzeczy będą- 
ce korzystnem następstwem wszel- 
kiej organizacji, nie były jednak 
powodem jej powstenia. 

Książka omawiana jest więc i 
wyrazem łączności istniejącej mię- 
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   nicę zgonu 

Sejm i Rząd. 
(Tel. od włas. koresp. z Warszawy) 

Zmiana Konstytucji. 

W poniedziałek dn. 5 bm. na 
posiedzeniu Sejmu odbędzie się 
pierwsze czytanie rządowego 
projektu w sprawie zmiany Kon- 
stytucji. 

Posiedzenie Konwentu Senjorów 

Dziś odbędzie się posiedzenie 
Konwentu Senjorów w sprawie 
ustalenia techniki prac nad wnio- 
skami  rządowemi,  dotyczącemi 
zmiany Konstytucji. Pozatem Kon- 
went będzie rozważał wnioski po- 
szczególnych grup sejmowych, do- 
tyczące rozwiązania Sejmu. 

Ustawa samorządowa. 

Na wczorajszem _ posiedzeniu 
Sejmu Marszałek zawiadomił, że 
rząd wycofał cały szereg ustaw 
zgłoszonych przez poprzedni ga- 
binet, m. in. ustawę samorządową 

W sprawie tej wpłynął wnio- 
sek poselski odesłany w pierwszym 
czytaniu do Komisji. 

Nowela do ustawy o szkołach 
akademickich. 

Sejm przyjął wczoraj w drugim 
czytaniu nowelę do ustawy o szko- 
łach akademickich dającą możność 
studentom wszystkich wydziałów, 
oprócz filozoficznego, którzy roz- 
poczęli studja przed 15-ym wrze- 
Śnia 1926 r. zdawania końcowych 
egzaminów według dawnych prze- 
pisów, lecz tyłko do 31-go grud- 
nia 1928 r. 

Poprawkę posła Rymara (ZLN) 
skracającą termin prekluzyjny do 
dn. 31-go grudnia 1926 r. odrzu- 
cono. 

Sejm zwołany będzie na po- 
czątku września. 

Rząd wystosował wczoraj do 
kancelarji sejmowej pismo, aby 
przygotowała preliminarz budżeto- 
wy na rok 1927 w krótkim ter- 
minie, żeby rząd mógł wnieść 
preliminarz przed pierwszym 
września do ciał ustawodaw- 
czych. 

Co się tyczy prowizorjum bud- 
żetowego na czwarty kwartał rb. 
to będzie ono wniesione do Sejmu 
15 września. 

Z powyższego wynika, że rząd 
ma zamiar zwołać Sejm na 
jesienną sesję -z początkiem 
września. ; 

Sprawa reorganizacji admini- 
stracji. 

W Min. Spraw Wewn. odbyło 
się pod przewodnictwem min. Mło- 
dzianowskiego pierwsze posiedzenie 
komisji do spraw reorganizacji 
administracji. 

W posiedzeniu wzięli udział 
ministrowie  Romocki,  Klarner, 
Kwistkowski, Broniewski oraz pod- 
sekretarz stanu z Min. Sprawied. 
Pozatem obecny był przedstawi- 
ciel kancelarji cywilnej dr. Świtalski. 

Na posiedzeniu tem omawiano 
dotychczasową akcję rządu w kie- 
runku „oszczędnościowym i orga- 
nizacyjnym. 

Po szczegółowej dyskusji nad 
tą sprawą min. spraw wewn. na- 

dzy oficerami rezetwy i świadee- 
twem poziomu kulturalnego, repre- 
zentowanego. przez nich, jako część 
społeczeństwa, wobec narodu, Fakt 
że w pracy tej wzięło również u- 
dział kilku wybitnych oficerów w 
służbie czynnej, wskazuje na zro- 
zumienie i zadokumentowanie przez 
wydawców jednego z głównych ce- 
lów Związku: utrzymania kontaktu 
i, do pewnego stopnia, pośredni- 
czenia przez rezerwę między ar- 
mją a narodem. Do tego przede- 
wszystkiem powołane są Związki 
byłych wojskowych ze Z. O. R.na 
na czele. Przewrót majowy dobit- 
nie wskazał jak ważną rzeczą jest 
ów kontakt, który właśnie może 
się stać jedną z najlepszych rę- 
kojmi apolityczpości armji — kon- 

"takt społeczeństwa z wojskiem, do- 
konywany przez ludzi, rozumieją- 
cych istotę polskiej wojskowości, 
będących jej biernymi członkami— 
a czynnie pracującymi w społeczeń- 
stwie cywilnym — i znowu przez 
swe obecne stanowisko pojmują- 
cych jego (społeczeństwa) zadania 
wobec armji, 

„Na Szlaku Batorego*—dostar- 

Jutro, w sobotę d. 3 lipca 1926 r. o godz. 10 rano w koś- 
ciele św. Ducha (po-Dominikańskim), jako w pierwszą rocz- 
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Tadeusza-Štanislawa Wróblewskiego 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za spokój duszy jego 

o czem powiadamiają 

Rodzina i Komitet Biblioteki im. Wróblewskich. 

   
       

        
      

kreślił program prac komisji na 
najbłiższą przyszłość. 

Oprocentowanie wkładów dola- 
rowych. 

Ministerium Skarbu wydało za- 
rządzenie, aby banki państwowe, 
P. K. O., Bank Gosp. Krajowego 
i Państwowy Bank Rolny oprocen- 
towały w stosunku 6% rocznie 
wkłady w dolarach, przyjmowane 
na termin 3 lub 6 miesięcy. 

Wkłady będą zwracane bez- 
względnie w dolarach, to też nikt 
nie może mieć interesu w tem, aby 
posiadane dolary przechowywać u 
siebie, 

Zgodnie z powyższem zarządze- 
niem fundusze, powstałe z wkla- 
dów dolarowych, użyte będą w ten 
sposób, że jedna trzecia pozosta- 
nie, jako rezerwa kasowa, złożona 
w jednym z banków amerykańskich, 
natomiast dwie trzecie zasilą nasz 
obrót przez udzielanie na podsta- 
wie tych sum kredytów eksporto- 
wych. 

Cofnięcie ograniczenia walut. 

Ministerjum Skarbu w dniach 
najbliższych ma wydać rozporzą- 
dzenie, na mocy którego mają być 
cofnięte ograniczenia walut na 
rynku wewnętrznym. Reglamen- 
tacja dewiz eksportowych oraz 
ograniczenia dotyczące obrotu de- 
wizami (przekazy i czeki) wewnątrz 
kraju będą utrzymane. 

Cofnięcie ograniczeń koła mia- 
rodajne uzasadniają, że obecnie 
istnieje nadmiar walut obcych na 
rynku wewnętrznym.  Pozatem 
rząd dąży do usunięcia różnic mię- 
dzy kursem oficjalnym a kursem 
czarnej giełdy. 

Inspekcja linji kolejowej Kalety- 
Herb y. 

W.-min. kolei p. Eberhardt wy- 
ježdža z polecenia min. Romoc- 
kiego na inspekcję nowobudującej 
się linji _ Kalety-Herby- Podzamcze. 

Prace nad budową i wykona- 
niem tej linji, mające, jak wiadomo, 
połączyć Górny Śląsk z brzegiem 
morskim z ominięciem odcinka kc- 
lejowego na niemieckim Górnym 
Śląsku, postępują w bardzo szyb- 
kiem tempie naprzód. Wykonano 
już 70% robót ziemnych i odbudo- 
wano 40% mostów. 

Linja ta będzie prawdopodobnie 
oddana do użytku w grudniu r. b. 

Redukcja urzędników w M. S.W. 
Min. spraw wewn.  Młodzia- 

nowski podpisał 50 kilka zwolnień 
ze służby pomocniczych sił kan- 
celaryjnych. Zwolnienia w wyż- 
szych stopniach  referendarskich 
mają nastąpić w najbliższym czasie. 

Z całej Polski 
Wizyta Węgrów w Polsce. 

WARSZAWA, 1.VI (Pat). Dnia 
6 lipca przyjeżdża do Polski w 
drodze do krajów Skandynawskich 
wycieczka klubu węgierskiego 
„Patria* w liczbie 35 osób, skła- 
dająca się z wybitnych przedsta- 
wicieli prasy, literatury, nauki i 
wojskowości. 

Wycieczka zatrzyma się w Kra- 
kowie przez dwa dni, to jest 6 i 7 
lipca, 8 spędzi w Warszawie, a 
9 lipca w Wilnie. 

  

cza uwsżnemu czytelnikowi wiele 
refleksyj. Niektóre z nich naszki- 
cowałem wyżej, iniie możnaby roż- 
winąć w szeregu artykułów, nawią- 
zujących do zagadnień postawio- 
nych w tej książce. Uczyni to za- 
pewne niejeden publicysta na wła- 
ściwem miejscu. Recenzentowi pó- 
zostaje skromniejsze zadanie poin- 
formowania ogółu o samem wy- 
dawnictwie i jego rodzaju. 

Książka wyróżnia się schludną 
i artystyczną szatą typograficzną, 
zasługa staranności wydawców i 
drukarni „Lox*. Barwna okładka 
I. Widawskiego jest dla całości 
harmonijną ramą. Niesłychanie in- 
teresujacy jest artykuł dziekana 
Wydziału Teologicznego U. 8. В. 
dr. Ignacego Swirskiego p.t. „Wią- 
zanka wspomnień z pracy duszpa- 
sterskiej w wojsku polskiem“, Po- 
raz pierwszy bodaj w powojennej 
literaturze polskiej (gdyż jest to 
utwór literacki i to nieprzeciętny) 
odsłonięto tę stronę życia wojsko- 
wego, o której społeczeństwo do- 
tąd słabe miało pojęcie. Okazuje 
się, iż praca duszpasterska z ko- 

/nieczności sprowadzała się głównie 
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1 Litwy kowieakej, 
Prezydjum nowego Sejmu. 
RYGA. 1-VII. (Tel. wł) Wdniu 

wczorajszym nowy Sejm dokonał 
wyboruprezydjum.Przewodniczącym 
obrany został dr. Stangajtis, za- 
stępcami zaś inż. Kajris i dr. Ste- 
fanowiczius. 

P. Smetona nie kandydował? na 
stanowisko przewodniczącego 

Sejmu. 
RYGA. 1-VII. (Tel. wł.) Pismo 

rosyjskie „Echo* wychodzące W 
Kownie dementuje poegłoskę, o wy- 
sunięciu przez mniejszość sejmową 
kandydatury b. Prezydenta Śmeto- 
ny na stanowisko przewodniczące- 
go Sejmu. r 

Zainterpelowany w tej spra- 
wie poset Smetona — oświadczył, 
że wiadomość ta była zgoła bez- 
podstawną, gdyż niemożliwością 
wprost było, aby przy obecnym 
układzie sił w Sejmie nie miałby 
zostać przewodniczącym członek 
Klubów większości parlamentarnej, 
O legalizacji partji komunisty- 

cznej. 
RYGA. 1-VII. (Tel. wł.) Do 

Kancelarji m. Kowna wpłynęło po- 
danie „Litewskiej Robotniczej Par- 
tji* z prośbą o zalegalizowanie, 
: Rzecz jasna pod nazwą tą kry- 
je się tamtejsza partja komunisty- 
czna, wobec czego decyzja władz 
miasta wyczekiwana jes w Kownie 
z niezwykłem zainteresowaniem. 

Nowy naczelnik pol'cji w Kownie. 
RYGA, 1-VII. (Tel. wł.) Rozpo- 

rządzeniem Ministra Spraw Wew- 
nętrznych naczelnikiem policji mia- 
sta Kowna i powiatu został w 
miejsce dymisjonowaneg  Jurguti- 
sa, dotychczasowy nacz lnik poli- 
cji w Marjampolu Fejdex. 

Strajk i bezrobocie. 
"RYGA. 1. VII. (Tel. wł.) Na Li- 

twie coraz więcej wzmaga się bez- 
robocie. Ostatnio na skutek ostre- 
go zatargu w sprawie przyjęcia 
zwolnionych z pracy robotników i 
robotnic pomiędzy robotnikami a 
dyrekcją w 3 dużych g.rbarniach 
Frenkla w Szawlach, ogłoszony zo- 
stał strajk, dla którego likwidacji 
rząd zmuszony został wysłać swe- 
go przedstawiciela. Fabrykanci są 
nieustępliwi i grożą zupełnem zam- 
knięciem zakłądów. 

ną 

Rosyjscy eserų paktają Z $0- 
Wielani. 

„ Dnia 20 i 21 czerwca odbyły 
się w Londynie dwie konferencje 
pomiędzy przedstawicielami rosyj- 
skiej partji socjal-rewoluejonistów, 
których głównym przywódcą jest 
A. F. Kierenskij, a delegatami 
rządu Sowietów. Rokowania powyż- 
sze będą się nadal toczyły w Pa- 
ryżu bezpośrednio pomiędzy Kie- 
reńskim a Rakowskim, ambasado- 
rem sowieckim. 

Jak zapewnia antybolszewicka 
prasa bolszewicka w Paryżu, ini- 
ejatywa tych rokowań wyszła od 
eserów. Postawili oni Sowietom 
takie warunki: 

1) eserzy będą mieli prawo wol- 
nego powrotu do kraju, 

2) partja s, r. będzie w Rosji 
legalna, 

3) eserzy mie będą prześlado- 
wani z tytułu swej przeszłej anty- 
bolszewickiej akcji, 
2 4) eserzy wezmą udział w %у- 
ciu państwa przez wejście do ad- 
ministracji, w której otrzymają o- 
kreśloną ilość wyższych stanowisk. 

Delegaci sowieccy nie zgodzili 
się na wszystkie warunki. Szcze- 
gólnie nie podoba im się ostatni. 
Sowiety uważają, że musi minąć 
termin 5 lat, zanim eserzy będą 
mogli uczestniczyć w kierc vnictwie 
spraw państwowych. 

  

do... pracy grabarskiej i nadzoru 
nad grzebaniem poległych. 

Prof. Stanisław Pigoń (kapitan 
rezerwy) dał ciekawą rozprawkę o 
„szermierzu obskurantyzmu* księ= 
dzu Wawrzyńcu Marczyńskim, jako 
epizod z dziejów walki o szkołę 
polską przed stuleciem „Na Szlaku 
Batorego“, 

Redaktor księgi W. Charkiewicz, 
którego energji i inicjatywie na- 
leży w znacznej mierze zawdzię- 
czać ukazanie się tego wydawnie- 
twa, umieścił żywo i z zacięciem 
napisane opowiadanie ze swych 
wspomnień wojskowych. 

Niesposób tu wymieniać wazy- 
stkich artykułów, bez wyjątku rze- 
czowych i na wysokim poziomie bę- 
dących, ani materjału informacyj- 
nego, jaki książka zawiera. Publi- 
kacja ta powinna zainteresować 
szerokie warstwy czytelników i 
zainteresuje niewątpliwie. W, kata- 
logu zaś wydawnictw. wileńskich 
zajmie na długo poczesne i zasłu- 
żone miejsce, zd 

Tadeusz Łopalewski. 
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Zycie gospodarcze. 
Kronika krajowa. 

Obniżenie siopy procentowej. 

Pat dowiaduje się ze sfer mia- 
rodajnych, że p. Minister Skarbu, 
korzystając z możności przedłuże- 
nia mocy obowiązującej ustawy o 
lichwie pieniężnej, obniżył najwyż- 
szą ustawową granicę wymawia- 
nych i pobieranych korzyści do 
20 proc. w stosunku rocznym. 

Ustawa ta została już uchwalo- 
na przez Sejin i w tych dniach zo- 
stanie uchwalona przez Senat. 

Opierając się na art. 2 wspo- 
mnianej ustawy o lichwie pienięž- 
nej w najbliższych dniach wydane 
zostanie Rozporządzenie Ministra 
Skarbu, normujące wymawianie i 
pobieranie najwyższych korzyści 
przez instytucje kredytowe na 18 
proc. w stosunku rocznym. Jedno- 
cześnie Bank Polski zamierza zni- 
żyć oficjalną stopę procentową od 
dyskonta z 12 proc. na 10 proc. 
w stosunku rocznym. 

Pozatem Banki państwowe ma- 
ją zniżyć wszystkie stawki procen- 

;, towe zarówno od swych operacji 
aktywnych, jak i passywnych. 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
obniża stawki od operacji aktyw- 
nych z 18 proc. na maximum 14 
proc. w stosunku rocznym, Stosu- 
jąc niższe stawki od 9 — 12 proc. 
przy kredytach o charakterze ulgo- 
wym. Oprocentowanie wkładów 
zostanie również obniżone od 8 
do 10 proc. w stosunku rocznym 
zależnie od charakteru wkładów. 

% Bank Rolny, udzielający kredyty z 
funduszów państwowych na spe- 
cjalne cele dla rolnictwa obniża 
oprocentowanie z 15 proc. na 12, 
10 i 9 proc. zależnie od charakte- 
ru kredytu. Również i Pocztowa 
Kasa Oszczędności obniża swe 
stawki procentowe na maximum 
14 proc. i niżej, jak również opro- 
centowanie wkładów w _ obrocie 
czekowym na 7 proc. 

Wszystkie powyższe zarządzenia 
mają wejść w życie z dniem 1 lip- 
ca r. b. 

Jak nam komunikują obecne 
zarządzenia są pierwszym etapem 
w kierunku stopniowego dalszego 
obniżenia stopy procentowej na 
rynku wewnętrznym. 

Sfery gospodarcze niewątpliwie 
powitają te zarządzenia, jako pierw- 
szego zwiastuna celowych posunięć 
Rządu w kierunku odprężenia sy- 
tuacji na rynku i walki z kryzy- 
sem finansowym. 

Unormowanie stopy procento- 
wej wpłynie też niezawodnie do- 
datnio 'na zaufanie zagranicy do 
naszych stosunków gospodarczych. 
Wysokie procenty praktykowane w 
Polsce były tłomaczone przez gra- 
nicę, jako premja na ryzyko zwią- 
zane z lokowaniem kapitałów w 
Polsce. 

Banki państwowe przyjmują 
wkłady w dolarach. 

Ministerium Skarbu wydało za- 
rządzenie, aby banki państwowe 
P. K. O. Bank Gospodarstwa Kra- 
jowego i Bank Rolny przyjmowały 
na termin trzech lub sześciu mie- 
sięcy wkłady w dolarach, procen- 
towały w stosunku 6 proc. rocznie. 
Wkłady te będą bezwzględnie zwra- 
cane - składającym, w dolarach, to 
też nikt dziś nie może mieć intere- 
Su: w tem, aby posiadane dolary 
przechowywać u siebie i pozbawiać 
się procentu (Pat). 

Budowa dróg wodnych w Polsce. 

Do Warszawy onegdaj przyje- 
chała komisja ekspertów z ramie- 
nia komitetu tranzytowego Ligi 
Narodów, w której skład wchodzą 
p. Romei (sekretarz), p. Vatier 

(dyrektor dróg wodnych we Fran- 
cji) p. Nyholf (członek zarządu ho- 
lenderskiego instytutu inżynierów), 
Oraz znany inżynier amerykański 
Laze. 

Komisja ta została zaproszona 
przez rząd polski. Ma ona zbadać 
opracowane przez nasze władze 
projekty regulacji i budowy dróg 
wodnych w Polsce. 

Projekty te dotyczą EZ ka- 
nału węglowego Gdańsk — Śląsk, 
idącego od Katowic przez Łódź— 
Bydgoszcz z odnogą Łęczycy do 
Warszawy i przez Wartę do Pozna- 
nia. 

Drugi kanał ma łączyć Bug z 
Prypecią. 

Przebudowa kanału Królewskie- 
go wraz z regulacją Prypeci łączy 
się z wielkiemi zagadnieniami od- 
wodnienia terenu przeszło miljona 
hektarów błot, które w ten sposób 
możnaby zamienić na łąki i pola. 

Przewidywane jest nadto „zužyt- 
kowanie energji wodnej na kana- 
łach, co w sumie da gospodarstwu 
narodowemu Polski około 25 mil- 
jonów kilowatgodzin. 

Projektowane nowe drogi wod- 
ne będą miały również wielkie 
znaczenie tranzytowe dla innych 
krajów, gdyż połączą w sposób 
oszczędny Zachód ze Wschodem. 

Ogólny koszt tych robót obli- 
czono na 600 miljonów złotych. 

Plany polskie zainteresowały fi- 
nansowe koła zagraniczne oraz 
komitet tranzytowy Ligi Narodów. 

Jeżeli opinja komisji wypadnie 
pomyślnie dla planów polskich, to 
pozyskanie kapitałów zagranicznych 
celem przeprowadzenia tych pla- 
nów nie będzie rzeczą trudną. 

Komisja Ligi Narodów zabawi 
w Polsce około 2 tygodni, zbada 
odnośne tereny, oceni rentowność 
projektowanych linji oraz ich ogól- 
ne znaczenie ekonomiczne. 

Kronika miejscowa. 

Naprawa mostów w pow. Wil.- 
Trockim. 

W związku z otrzymaniem przez 
Wydział powiatowy Sejmiku Wi- 
leńsko-Trockiego 25,000 zł. pożycz- 
ki od Ministerjum Robót Publicz- 
nych — wspomniany wydział przy- 
stępuje w najbliższych dniach do 
naprawy mostów w Dargórzu, w 
Olkienikach, w Pobierkach i w 
sliżunach. Ogólne koszta zupełne- 
go remontu tych mostów wyniosą 
około 80,000 zł. Wydział powiato- 
wy musi więc nądal ubiegać się 
o pożyczkę 55,000 zł. by módz te 
mosty doprowadzić do normalnego 
stanu! : 

Z pożyczki w Banku Komunal- 
nym wydział powiatowy musiał 
zrezygnować, gdyż wspomniany 
Bank zaproponował udzielenie tej 
pożyczki w postaci obligacyj przy 
doliczeniu odpowiedniego procentu. 

(z) 

System akordowy przy robotach 
inwestycyjny. 

Ministerjum Robót  Publicz- 
nych celem jaknajekonomiczniej- 
szego zużycia sum przeznaczonych 
na zwalczanie bezrobocia  zaleciło 
stosować przy rozdawaniu robót 
system akordowy w szerokich gra- 
nicach. (z) L 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
1-VII r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,74 9,50 _ 9,48 
Funty szterlingi 47,79 46,82 46,71 

Il. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srebrne 3.43 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
1-VII płacono za dolar 9,80 
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kowych mogą być przyj 
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Z początkiem roku szkolnego 1926/27, star. 
Kształcenia Zawodowego Grafików oraz Muzeum Prze- 
mysłu i Rolnictwa zostanie otwartą w Warszawie 

przy ul. Składowej Nr 3 

ŠMM PAZEMISŲ GRAFICZNEGO 
ająca na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie praco- 

wników dla przemysłu graficznego, a mianowicie: składaczy, 
maszynistów drukarskich, fotochemigrafów i litografów. 

Szkoła składać się będzie z trzech klas zasadniczych oraz 
pracowni odpowiadających prowadzonym w niej działom. 

Uczniowie szkoły, po ukończeniu 3-letniej nauki i wykonaniu objętych pro- 
gramem prac w odpowiedn. pracowniach, oraz po odbyciu następnie jedno- 
rocznej praktyki w jednym z zakładów gralicznych, otrzymują świadectwo 

ukończenia szkoły. у 
Warunki PY do szkoły: a) wiek od 14 do 16 lat (w wypadkach wyjąt- 

i do szkoły kandydaci i starsi) b) ukończenie 
-u oddziałów szkoły powsz. i c) złożenie egzaminu wstęp- 

nego z języka polskiego, arytmetyki i rysunków) w zakresie 6-u oddziałów 
szkoły powszechnej), 

Zapisy kandydatów do szkoły będą przyjmowane od 1-go 
rpnia r. b. w kancelarji szkoły: Warszawa, ul. Składowy Nr 3. 
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Pamietajcie o głodnych dzieciach. | 
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Lloyd George ma ochotę wyjechač do 
Rosji. 

LONDYN, 1.VIl. Pat. Donoszą, že Lloyd George wyrazil życzenie 
wyjazdu w sierpniu lub we wrześniu do Rosji na trzy miesiące o ile 
rząd rosyjski da mu gwarancję, że będzie mógł spokojnie badać sto- 
sunki polityczne i gospodarcze w Rosji bez jakichkolw ck przeszkód. 

    

Echa spisku na rząd hiszpański. 
PARYŻ 1. VII. (Pat) „L Oeuvre“ donosi, že według wiadomości 

otrzymanych z La Honday aresztowania i rewizje pozostające w zwią- 
zku z-wykryciem spisku przeciwko rządowi hiszpańskiemu trwają nadal. 
Między innemi aresztowany został b. prezes rady ministrów Melxiado 
Alvares. Wydano również rozkaz aresztowania Romanonesa, który jed- 
nak zdołał zbiec i schronić się w Le Honday. 

Zamach na króla hiszpańskiego 
: w Paryżu. 

PARYŻ. 1. VII. (Pat)„Le Matin* donosi,że przed przybyciem króla 
hiszpańskiego aresztowano w Paryżu Hiszpanów Francesko Aseouse, 
który zamordował w 1925 roku biskupa Saragossy oraz anarchistę Bo- 
nawenturę Rurotti, który przybył niedawno z Argentyny z trzema nie- 
znanymi osobnikami 

Asaouse usiłował bronić się przed aresztowaniem przy pomocy 
rewolweru, lecz został obezwładniony. 

W mieszkaniach aresztowanych znaleziono karabiny. 
Na śledztwie aresztowani zeznali, że przybyli do Paryża z zamia- 

rem dokonania zamachu na króla hiszpańskiego. Obecnie policja poszu- 
kuje trzech pozostałych wspólników. 
  

Strejk w Nowym-Yorku. 

       

NOWY-YORK, 1.VII (Pat.) Czterdzieści tysięcy robotników konfenk- 
cyjnych rozpoczęło strajk domagając się podwyżki płac, oraz zagwaran- 
towania conajmniej 36 tygodni pracy w roku. 

Bardzo ciekawy i doskonale re- 
dagowany tygodnik łódzki „Praw- 
da” zamieszcza w ostatnim Nr. 26 
artykulik p. t. „Narkoza“, w któ- 
rym stwierdza, że społeczeństwo 
polskie poddało się dobrowolnie 
zabiegowi chirurgicznemu, ufając 
djagnozie i skuteczności tego za- 
biegu. Zwracając uwagę, na ufność 
i wiarę społeczeństwa, wyrażające 
się w tym jego nastroju, „Prawda* 
stawia żądanie, by „operator lan- 
cetu swego użył nietylko mężnie 
i zdecydowanie, ale z wielką prze- 
zornošcią i oględnošcią“, poczem 
przechodząc od metafory do rze- 
czywistości, wypowiada następujący 
godny uwagi pogląd: 

„Uświadomić sobie musimy, 
że wnioski dotyczące zmian kon- 
stytucji, stanowią najistotniejszą 
treść przewrotu i ich los ma do- 
piero nadać mu sens właściwy, 

Potrzeba tych zmian jest po- 
wszechnie uznana, wątpliwości 
zachodzić mogą jedynie tylko co 
do właściwej ich miary, Jest więc 
równie ważnem, by ich przepro- 
wadzenie w pełni niezbędnej ko- 
nieczności nie zostało zaniecha- 
ne pod wpływem  hałaśliwego 
gniewu poselskiego, jak i to, by 
powolna bierność uśpionego w 
oczekiwaniu naprawy społeczeń- 
stwa nie pobudziła do zakrojenia 
reform ponad miarę — może nie 
doraźnej potrzeby, lecz zdolności 
do normalnego rozwoju życia pań- 
stwowego w przyszłości. 

Sejm, jak widzimy od pierw- 
*szej chwili wznowienia jego czyn- 
ności, stanął w pozycji obronnej, 
Ale czy to broni się przed za- 
gładą uosobienie systemu parla- 
mentarnego, czy też tylko czu- 
jące bliski swój koniec partje 
parlamentarne? 

To należy dobrze rozróżniać, 
by w zamachu na partyjnictwo 
nie zadrasnąć czasem najlepiej 
zrozumianego i w najlepszym 
sensie demokratycznego parla- 
mentaryzmu, w interesie dobra 
którego jednakże leży zarówno 
% należytym umiarem przepro- 
wadzone rozszerzenie władzy 
prezydenta, jak i nieodzowne u- 
zdrowienie ordynacji wyborczej”, 
W . drugim artykule ta sama 

„Prawda*, zastanawiając się nad 
chorobą naszego: ustroju państwo: 
wego i poszukując Środków dla 

„ jego uzdrowienia, wraca jeszcze raz 
do. kwestji ordynacji wyborczej, 
uznając konieczność dostosowania 
jej do poziomu demokratycznej cy- 
wilizacji w Polsce: 

„Parlamentaryzm jest koroną 
demokracji, a dzisiejszy parla 
mentaryzm polski w  szczegól- 
ności jest czemś więcej jeszcze: 
jest poniekąd już zwyrodnieniem 
demokracji, Na taki wyrafinowa- 
ny wykwit potrzeba wielkiego 
podkładu demokratycznej cywili- 
zacji, albo olbrzymich moralnych 
i materjalnych wartości w calem 
społeczeństwie. 

Zasada fundamentalna demo- 
kracji, że społeczeństwo jest 
źródłem wszelkiej władzy w pań- 
stwie, naruszoną być nie powin- 
na. Naprawie winna ulec forma 
wykonywania tej władzy. - Przy 
takiem postawieniu zagadnienia; 
punktem wyjścia dla logicznego 
łańcucha konsekwencji parlamen: 
tarnych, wypływających ze sto- 
pnia demokratycznego przygoto- 
wania naszego społeczeństwa, 
musi być ordynacja wyborcza*, 

    

1 Państw Bałtyckich, 
Łotwa. 

Wylew jeziora lubańskiego. 

RYGA 1-VII. (tel. wł.). W re- 
jonie lubańskiego dotychczas nie 
spadły z łąk i pól wody, spowo- 
dowane wylewem wiosennym  je- 
ziora i wpadających doń rzeczek. 

Przedłużająca się powódź jest 
katastrofalną dla tegorocznych zbio- 
rów rolnika i pociąga za sobą 
wprost nieobliczone straty. 

Ostatnio władze rządowe Wszczę- 
ły niezwykle intensywną akcję w 
celu likwidacji powodzi, zaczynając 
ją od budowy mostów pontono- 
wych, pogłębieniu koryt rzeki Aj- 
weksty i osuszeniu błot. 

Estonia. 
Dr. Ackel tworzy gabinet. 
RYGA, 1.VII (tel. wł.) Według 

ostatnich wiadomości z Rewla lea- 
der  chrześcijańsko-demokratycznej 
partji zdecydował się po porozu- 
mieniu ze swym klubem przyjąć 
misję utworzenia rządu, powierzo- 
ną mu przez przewodniczącego Sej- 
mu Ejnbunda. 

Dzień wczorajszy minął na kon- 
ferencjach dr.Ackela ze stronnictwa- 
mi prawicy i centrum, na których 
desygnowany premier chce oprzeć 
swój rząd. 

Zamierzony gabinet dr. Ackela, 
miałby charakter wybitnie prawico- 
wy, wobec czego panuje przekona- 
nie, że sformowanie tego gabinetu 
spotka się ze zrozumiałemi trud- 
nościami. 

Projekt zmiany Konstytucji. 

RYGA, 1.VII (tel. wł.) Z Rewla 
donoszą: Stosownie do obietnic 
dawnym swoim wyborcom, sejmo- 
wy klub partji robotniczej wzniósł 
projekt zmiany konstytucji. 

Zmiana polegałaby na zmniej- 
szeniu liczby posłów ze 100 do 50 
i ograniczeniu wypłat djet poselskich 
do 6 miesięcy w roku, t. j. okresu 
pracy przewidzianej dla poszczegól- 
nego posła. 

Jeśli projekt ten zostanie przy- 
jęty przez zgromadzenie narodowe, 
Estonja zyska nowe przesilenie 
sejmowe i niedalej, jak w ciągu 2 
miesięcy nowe wybory. 

Oficjalny komunikat o dymisji 
A. Birka. 

RYGA, 1-VII. (Tel. wł.) Stosow- 
nie do zapowiedzi, estońskie mini- 
sterjum spraw zagranicznych ogło- 
siło oficjalne wyjaśnienie o powo- 
dach dymisji posła w Moskwie A. 
Birka. Birk został zwolniony w 
zwykłej drodze dyscyplinarnej, a 
nie ze względów politycznych. 18 
„czerwca Birk zawiadomił Naczel- 
nika Państwa, że pragnie urząd 
swój złożyć wyznaczonej przez te- 
goż na zastępstwo osobie i że, 
zaraz potem wyjeżdża na południe 
Francji. 

Urząd swój istotnie zdał już w 
dniu następnym, a opuszczając W 
dniu 20 czerwca poselstwo zako- 
munikował urzędnikom, że opusz= 
cza Rosję i udaje się wprost do 
Francji.Z. oświadczenia ministerst- 
wa wynika, że dymisjonowanemu 
posłowi, jako już teraz osobie pry- 
watnej wolno było zamieszkać, 
gdzie mu się podobało. 

Wyjaśnienie to jednak nie 
zmienia istotnego faktu, że spra- 
wa Bjrka przybiera coraz więcej 
sensacyjny charakter. 

Z drugiej strony—rząd wszczął 
krokiw celu zdobycia ścisłych in- 
formacji, gdzie się obecnie dymi- 
sjonowany poseł znajduje i co robi. 

Wieści i obrazki 
Potworna zbrodnia w pusz- 

czy Rudnickiej. 

Wczoraj obiegła miasto wieść 
o ponurej zbrodni dokonanej oncy- 
daj na drodze z s5orok Tatar do 
Ejszyszek w Puszczy Rudnickiej. 

Ofiarą napadu, dokonanego w 
chęci zysku padł 60-cio paroletni 
kupiec izraelita Dawid Kalerski, 
zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
2-ej Raduńskiej 58, oraz kilkunasto- 
letni chłopiec, również pochodze- 
nia żydowskiego. 

Kalerski, wybrał się onegdaj 
rano końmi z Wilna do Ejszyszek 
na jarmark, Po drodze wstąpił do 
wsi Sorok Tatary, oddalonej o kil- 
kanaście kilometrów od _ Wilna, 
gdzie się przez kilka godzin za- 
trzymał. 

W Sorok Tatarach —- Kalerski, 
jako były ich mieszkaniec dobrze 
był znany i uchodził powszechnie 
za kupca dość zamożnego i jedy- 
nego do utrzymania ścisłych sto- 
sunków handlowy h ze wsią. 

Opuszczając onegdaj przed po- 
łudniem Sorok Tatary, Kalerski 
ucieszył się niezmiernie spotkawszy 
po drodze, syna b. swego sąsiada 
22-letniego Aleksandra Jarmułowi- 
cza, którego wziął na swoją fur- 
mankę. 

Jarmułowiez — tymczasem wy- 
szedł do kupca z dojrzałym pla- 
nem zbrodni, którą niebawem po- 
stanowił z pełną premedytacją Wy- 
konać, 

Gdy minięto szmat drogi rów- 
ninnej i wóz wtoczył się w głuchy 
las Rudnicki gdzie żywego ducha 
wokoło nie było widać, parobczak 
wyciągnął w czasie, zdawałoby się 
najprzyjaźniejszej, pogawędki nóż 
i wepchnął go z siłą w okolicę 
gardła Kalerskiemu, 

Starzec, bez słowa zwalił się z 
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kraju 
siedzenia na dno wozu, co zoba- 
czywszy jadący z nim chłopiec z 
krzykiem zeskoczył z wozu i po- 
biegł drogą przed siebie. Zbrod- 
niarz mając widoczny cel napadu, 
obrabowanie Kalerskiego, nie my- 
ślał oszczędzać również i chłopca, 

Sądząc, że Kalerski nie żyje 
popędził za uciakającym malcem. 
Tym czasem Kalerski uprzytom- 
nił sobie mimo bolesnej rany gro- 
zę położenia i momentalnie zawró- 
ciwszy konia, oddalił się het dro- 
84 uprzednią od pastwiącego się 
w krzakach nad chłopcem bandyty. 

Po kilkunastu minutach  szalo- 
nej ucieczki, broczący obficie krwią 
starzec spotkał na drodze ludzi, 
którzy niezwłocznie — widząc do- 
kładnie, kto jest sprawcę napadu 
podążyli na miejsce wypadku. 

O jakieś 300 kroków od miej- 
sca, gdzie nawrócił wóz Kaler- 
skiego, znaleziono martwe w be- 
stjalski sposób zmasakrowane cia- 
ło chłopca. Jarmułowicz uciekł, 

Zarządzony“ w jakiś czas po- 
tem pościg policji również nie dał, 
aż do ostatniej chwili rezultatu. 

Zwłoki chłopca, zabezpieczono 
na miejscu, natomiast ciężko ran- 
nego Dawida przewieziono do Wil- 
na, gdzie zaopiekowała się nim 

rodzina, 2 
Mord, a zwłaszcza jego pódło- 

że rabunkowe —wywołały niezwy- 
kłe poruszenie opinji ludności wsi 
okolicznych, bowiem rodzice zbrod- | 
niarza są ludźmi o nieskazitelnej 
opinji, a przytem bogaci. A: 

Zbrodniarz za cztery dni, t. j 
w nadchodzącą niedzielę, miał za- 
powiedziane wesele z również jak 
on zamożnego pochodzenia dziew- 
czyną ze wsi rodzinnej. ы 

Jarmulowiczowi w razie dostania 
się w ręce sprawiedliwości, grozi 
kara śmierci. (eś.) 

Z ZAGRANICY. 
Ratyfikacja konwencji kolejowej 

włosko- jugosłowiańskiej. 
BIALOGRUD, 1.VII (Pat). Skup- 

szczyna ratyfikowała 136 głosami 
przeciwko 27 całość konwencji ko- 
lejowej, zawartej w Białogrodzie 
pomiędzy Włochami a Jugosławją. 
W ten sposób wszystkie konwen- 
cje włosko-jugosłowiańskie zawarte 
w Białogrodzie, zostały już ratyfi- 
kowane. 

Trudności w zawarciu turecko- 
rosyjskiego traktatu handlowego 

ANGORA, 1.VII (Pat.). W zwią- 
zku z popieraniem przez Rosję 
przywozu szeregu artykułów z Gre- 
cji, wyłoniły się nowe trudności w 
sprawie zawarcia turecko - rosyj- 
skiego traktatu handlowego, 

Dodatkowe kredyty we Francji 
uchwalono. 

PARYŻ, LVII (Pat.). Zapropo- 
nowane przez Caillaux kredyty 
dodatkowe zostały uchwalone. 

Po ostatecznem usunięciu nie- 
zgodności poglądów między Izbą 
Deputowanych a Senatem. obrady 
przeciągnęły się do godz. 7 min. 
10 rano. 

Dyplomatyczna wizyta. 

ANGORA, 1.VII (Pat,). Poseł 
włoski odwiedził ministra spraw 
zagranicznych Tewfik-Ruchdi-Beya. 

Koła dobrze poinformowane są- 
dzą, że w czasie wizyty poruszoną 
była sprawa włosko-tureckiego pak- 
tu bezpieczeństwa, 

Trzęsienie ziemi w Kalifornii. 

LONDYN, 1.VII (Pat.), „Daily 
Herald“ donosi z Los Angelos, že. 
w Kalifornji nastąpiło silne trzę- 
sienie ziemi, które spowodowało 
zawalenie się szeregu budynków. 
Jedna osoba została zabitą, a kil- 
kanaście odniosło rany. : 

  

  

Rz Dziś: Nawiedzenie N. M. P. 

"2 Jutro: Alfreda. 

Wschód słońca---g. 2 m. 49 
Zachód A £. 7 m. 55 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Letni. Staraniem Dyrekcji 

Teatru Letniego, zorganizowany zes 
operetki warszawskiej, po uzupełnieniu 
sił pomocniczych, jak orkiestra, chóry, 
balet, pozostaje w Wilnie na sezon let- 
ni, zamierzając kontynuować  przedsta+ 
wienia z repertuaru ostatnich nowości 
warszawskich. Wśród zaspoti: prócz 
Rijo występów Elny Gistedt, Meli 
rabowskiei, Wiktorji Kaweckiej, Lucy- 

ny Messal, widnieją nazwiska dające 
gwarancję, iż przedstawienia te odbywać 
się będą na właściwym poziomie arty- 
stycznym. W najbliższej przyszłości roz- 
pocznie występy ulubienica Wilna Mela 
Grabowska, w operetce „Orłow*, poczem 
p zostanie ostatnia nowość, 
operetka Oskara Straussa „Terezina i 
apoleon*. Operetka ta (kostjumowa z 

ensemblem) o wysokiej wartości arty- 
stycznej, odbiegająca od szablonu ostat- 
nich utworów operetkowych, cieszyć się 
będzie pras dopodabaie) Jak i w Warsza- 
wie, olbrzymiem powodzeniem. Dalszą 
obsadę stanowią artyści tej miary co:Mie- 
czysław Dowmunt,—król humoru, ulu- 
bieniec Wilna, Wacław Zdanowicz—uta- 
iawski, wodewilista, Marjan Domo- 

lipca       

sławski, Józef Winiaszkiewicz, Pola Mi- 
lewska i inni. Całość reżyseruje długo- 
letni i ceniony reżyser warszawskiej ope- 
retki — Marjan Doimosławski. Część mu- 
= rzygotowuje kapelmistrz Stani- 

ław oj Paw imprezy 
operowej jest znany komik, artysta ©) 
retki warszawskiej Józej Winiaśskiewicz: 
Przedstawienia odbywać się będą со- 
dziennie, bez względu na pogodę, o g. 
8 m. 15 wiecz. Bilety do godziny 1-szej 

'w kasie „Lutni*, od g. 3-ej p.p. w kasie 
teatru letniego. | 

Dziś, t. j. w piątek 2 lipca, fascynu- 
jąca operetka Granichstaedtena „Orłow*, 
X czarującą Elną Gistedt w roli tancerki 

adi. 
— Ostatni występ Stanisława Gru- 

szczyfiskiego w ogrodzie po - Bernar- 
dyńskim. Wczorajszy stęp znakomi- 
tego artysty naszego bohaterskiego te- 
nora Stanisława Gruszczyńskiego ściąg- 
nął do ogrodu niezliczone tłumy publicz- 

» 
» 

KRONIKA. 
nošci. Przyjęcie, jakiego doznat St. Gru- | 
szczyński, było wprost entuzjastyczne. 
Prawie wszystkie numery programu były 
bisowane. K 

Jutro w sobotę — znakomity arty- 
sta, występuje wspólnie z Wil. Orkiestrą 
Symfoniczną pod dyr. M: Sałnickiego, po 
raz drugi i ostatni. ка АЫ Ь 

Program calkowitię nowy. - 

URZĘDOWA 

— Akt zdawczo odbiorezy 
$min orańskiej i komańskiej. W dn. 
wczorajszym nastąpiło w starost- 
wie pow. wileńsko-trockiego - pod- 
pisanie aktu zdawczo-odbiorczego . 
gmin orańskiej i komańskiej przy- 
dzielonych z dniem 1 lipca. 1926 r. 
z powiatu lidzkiego do --powiatu 
wileńsko-trockiego. Akt ten podpi- 
sali z ramienia powiatu lidzkiego 
starosta tegož powiatu p. Zdano- 
wicz i z ramienia pow. wil.-troc- 
kiego p. starosta Witkowski. Z 
dniem więc wczorajszym teren po- 
wiatu  wileńsko-trockiego _powięk-_ 
Sszył się o 2 gminy. (zd) уа 

Redukcja urzędników.-Wo- 
jewoda wileński wydał okólnik : do 
poszczególnych starostw i komisa- 
rza Rządu na m. Wilno, w którym 
polecił zwolnić z dn. 1 lipca 1926 r. 
wszystkich urzędników posiadają- 
cych nieruchomości, z. których do- 
chody wystarczające są na uttzy- 
manie i wszystkie mężatki, któ- 
rych mężowie zajmują jakiekolwiek 
posady. Około 50 urzędników 20- 
stanie więc w województwie zre- 
dukowanych. (zd) 

— Ewidencja koni w woje» 
wództwie. Wobec istnienia u$ta- 
wowego Obówiązku  meldowania 
przez posiadaczy koni o wszelkich 
zmianach w posiadaniu tychże 
(sprzedaży lub nabyciu) władzom 
gminnym, władze wojewódzkie z: 
rządziły sprawdzenie: ewidencji ko- 
ni będących w posiadaniu prywat- 
nem z tem, że właściciele koni, 
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którzy nie zgłosili o zmianach bę- 

dą pociągnięci do odpowiedzial- 

ności. (zd) 
— Urzędnicy nie będą miesz- 

kali w lokalach rządowych. Duża 

ilość urzędów Lao dola Nd nie 

ас znaleźć pomieszczenia w 

OZ państwowych, mieści się 

dotychczas w lokalsch wynajętych. 

Ponieważ jest to kosztowny spo- 

sób lokowania urzędów Rada Mi- 

nistrów uchwaliła przeprowadzić 

likwidację nadmiernej ilości miesz- 

kań prywatnych w gmachach rzą- 

dowych. Wszystkie lokale, zwolnio- 

ne przy zwinięc'u urzędów, reduk- 

cji, liku idacji mieszkań prywatnych 

winny być przeto oddawane do 

dyspozycji właściwych wojewodów, 

względnie Ministerjum Robót Pu- 

_ blicznych celem zużytkowania ich 

dla pomieszczeń urzędowych. (zd) 

MIEJSKA; 

— 8.817 zł. dia mae do - 

broczynnych. Ministerjum Pracy 

i Opieki Spoleżznej za pošredni- 

ctwem Urzędu Wojewódzkiego wy- 

asygnowało 8.817 zł. jako zapo- 

mogę na miesiąc czerwiec dla in- 
stytucji opiekujących się dziećmi 

w Wilnie. (z) 
— Chuliganerja w parku Ber- 

ńskim. Wczoraj o godzinie 

6-ej po południu kilku łobuzów 

wileńskich, zdaje się uczniów jedne- 

go z zakładów średnich pod do- 

brą datą napadło na grupę Żydów, 
spacerujących w parku „Bernardyń- 

skim. Wywiązała się bójka w trak- 

cie której kilku Żydów zostało 
mocno poturbowanych. Jeden z 

poszkodowanych Lewin pobiegł 

wówczas po policjanta, któremu 

wskazał sprawców napadu. Są nimi 

Znamierowski i Jakóbczyk. Łobuzi 

stawiali policjantowi opór i w jego 

obecności bili w dalszym ciągu 

mocno już poturbowanego Lewina. 

Wezwany do pomocy drugi po- 

licjant odprowadził awanturników 
do komisarjatu. (z) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Abiturjentki szk. prze- 
mysłowo-handlowej. W dniu 26 
czerwca b. r. o godz. 11 w lokalu 
szkoły przemysłowo-handlowej, od- 
było się rozdawanie świadectw doj- 
rzałości dla abiturjentek tejże szko- 
ły w obecności przedstawiciela ku- 
ratorjum p. Kuczewskiego, prezesa 
opieki rodzicielskiej oraz całego 
grona nauczycielskiego na czele 
z dyrektorką szkoły p. Klawe. 

Świadectwa dojrzałości otrzy- 
p. 

mcewiczówna Felicja, Alek- 
sionkówna Aleksandra, Aponowi- 
czówna Helena, Baranowska Jadwi- 
ga, Ejsmontówna Zofja, Frołowie- 
czówna Felicja, Gerszlówna Zofija, 
Gejbowiczówna Anna,. Jachimowi- 
czówna Janina, Kochanowska Bro- 
nisława, Kurkulówna Helena, Łuce- 
wiczówna Martyna, Łuniewska Ja- 
dwiga, Lewdorowiczówna Regina, 
Masłowska Władysława, Masłow- 
ska Julja, Marcinkiewiczówna Wa- 
lerja, Muchladówna Rozalja, Mni- 
chowiczówna Czesława, Naruszewi- 
czówna Anna, Pipilewiczówna Ka- 
zimiera, Roztowska Władysława, 
Rozwadowska Władysława, Rekie- 
ciówna Genowefa,Rogaczewska An- 
na, Struniewiczówna Władysława, 
Sławińska Janina, Sawicka Eleono- 
ra, Sadowska Janina,  Szulcówna 
Marja, Szcześniewska Zofja, Szcześ- 

niewska Marja, Wojciechowska Ja- 
dwiga, Waszkielisówna Helena, Uś- 
cinowiczówna Józefa,  Zienkiewi- 
czówna Janina, Zienkiewiczówna 
Stanisława i Żukowska Irena. 

Po rozdaniu Świadectw nastą- 
piło uroczyste przekazanie sztan- 
daru przez  Opuszczającą mury 
szkolne abit. Aleksionkównę nowej 
sztandarowej uczenicy z ostatniej 
klssy Malikańcównie; poczem prze- 
mawiali dyr. p. Klawe, przedstawi- 
ciel kuratorium p. Kuczewski i pre- 
zes opieki rodzicielskiej. 

Wieczorem zaś odbyła się ko- 
leżeńska herbatka i wspólna foto- 
grafja. (x). 

— Pożegnanie pierwszych abi- 
turjentów Wileńskiej państwowej 
średniej szkoły technicznej. W dniu 
29 czerwca b.r. Wileńska Państwo- 
wa średnia szkoła techniczna żeg- 
nała uroczyście swych wychowan- 
ków pierwszych fachowo wykształ- 
conych na terenie Wileńszczyzny 
techników- mechaników i techników 
budowlano-drogowych. 

Poczem wręczono 
dectwa dojrzałości. 

Z kursu mechanicznego otrzy- 
mali świadectwa: 

Alchimowicz, Baranowicz, Cze- 
czott, Duszkiewicz, (iodosiecki, Ko- 
rolkiewicz, Lewulis, Machnocz, Mo- 
żejko, Nawrocki, Odolski, Rodzie- 
wicz, Szymański, Weretyński, Wrób- 
lewski, Wiłejko, Zdankiewicz, Żeb- 
rowski i Żeleźniak, zaś z kursu 
budowlano-drogowego— Dubrowin, 
Duszkiewicz, Hudowicz, Jaszczuko- 
wicz, Kościuk, Kieturanis, Kusze- 
lewski, Potoczański, Terlecki i Zie- 
liński. (x) 

im šwia- 

WOJSKOWA 
— Zakończenie poboru rocz- 

nika 1905. Pobór rocznika 1905 
na terenie Wileńszczyzny został 
ukończony. Ilość uehylających się 
od obowiązku służby wojskowej 
była bardzo znikoma, Ten bardzo 
dodatni wynik poboru zawdzięczać 
należy stale wzrastającemu uświa- 
domieniu ludności i osłabieniu agi- 
tacji przeciwpaństwowej. (2). 

Zawieranie ślubów bez 
zezwolenia władz wojskowych. 
Wobec coraz częściej zdarzających 
się wypadków udzielenia ślubów 
przez duchownych wszystkich wy- 
znań osobom obowiązanym do służ- 
by wojskowej, a bez zezwolenia 
władzy wojskowej, władze woje- 
wódzkie poleciły urzędom I instan- 
cji pociągać do bezwzględnej od- 
powiedzialności karno-administra- 
cyjoej zarówno _ zawierających 
związki małżeńskie bez zezwole- 
nia P. K. U., jak też duchownych 
udzielających ślubów wbrew usta- 
wie z dnia 21 marca 1925 r. (Dz. 
Ust. 37 poz. 253). (2). 

WYCHOWANIE FIZYCZNE. 

— Sukces Wilna na Ogėlno 
Polskich zawodach strzeleckich 
w Warszawie. Jak już donosiliś- 
my wyjechała na Ogólno Polskie 
zawody Strzeleckie w Warszawie 
ekipa strzelecka z Okręgu Wileń- 
skiego w składzie 4 ch osób. Przy 
bardzo silnej konkurencji, gdyż w 
zawodach brało udział stukilkudzie- 
sięciu strzelców, zajęło Wilno w 
ogólnej klasyfikacji 3-cie miejsce. 
W poszczególnych konkursach osią- 
gnęli Strzelcy Okr. Wil. następu- 
jące wyniki: w strzelaniu na 200 
mtr. o nagrodę im. D-ra Dłuskie- 
go, 5-6 miejsce zajął p. Mroczkie- 

KULLSS 
wicz (62 punkty). W strzelaniu 
200 mtr. o nagrodę s. p. Meryllo- 
na tenże sam zajął 7-me miejsce, 
a w strzełaniu na szybkcść o na- 
grodę Ministra Spraw Wojsk. 4-te 
miejsce. Strzelec obwodu SŚwię- 
ciańskiego p. Michniewicz w strze- 
laniu na 300 mtr. zajął 10-e miejsce 
i zdobył dyplom honorowy. W 
strzelaniu zespołowem strzeleckidm 
przy również silnej konkurencji 
Okr. Łódzkiego, Lubelskiego, Kra- 
kowskiego, Warszawskiego, Liwow- 
skiego i Poznańskiego, zajął ze- 
spół strzelecki Okr. Wil. zaszczyt- 
ne 2-gie miejsce osiągając 198 
punktów, 1-sze zaś miejsce zdo- 
był Okr. Łódzki. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę silną konkurencję Ogól- 
no Polską i tą okoliczność, że 
strzelcy Okr. Wil. brali poraz 
pierwszy udział w ogólno strze- 
Jeckich zawodach, można wyniki 
strzelców Wil. nznać za bardzo 
zaszczytne. (x) 

„U BIAŁORUSINOW 
Metamorfozy  „Bialorus. 

Sprawy*. Na skutek osobliwszych 
kombinacji redakcyjnych  orvan 
„Hramady“ p. t. „Białor. Sprawa“, 
który niedawno po M 18, zZamio- 
nił się na „Narodną Sprawą“, 0- 
beenie powrócił do swej starej 
nazwy. (—n). 

— Koniec zajęć na Biał. Kur- 
sach Naucz. Zajęcia na  Białor. 
Kursach Nauczycielskich, zorgani- 
zowanych przez Tymez. Radę Bia- 
łor. w Wiluie już się ukończyły. 

Egzamina złożyły 38 osoby, w 
tej liczbie wszyscy kandydaci Re- 
dy. Nauczyciele ci mają otrzymać 
posady w polsko-białoruskich szko - 
łach rządowych, jednakże Rada 
czyni starania by wyznaczyć ich 
de szkół czysto białoruskich. (—n) 

2 POLICJI. 
— Komendant Okręgowy P. 

P. i miasta Wilna nie będą je- 
ździć powozami. Komenda Głów- 
na P. P. wydała zarządzenie zno- 
szące powozy, jakie dotychczas 
przysługiwały Komendantowi O- 
kręgowemu P. P. i Komendaatowi 
P. P. m. Wilna. Zarządzenie to 
nastąpiło ze względów oszczędno 
šeiowych. (2). 

Z POCZTY. 

— IX-ty kongres pracowni- 
ków pocztowo-telegraficzno-ie- 
lefonicznych Rzeczypospolitej w 
Wilnie. W dniu 10-go i tl-go lip- 
ca b. r. odbędzie się w Wilnie IX 
z rzędu kongres pracowników po- 
cztowych  telefoniczno-telegraficz- 
nych W kongresie tym weźmie 
udział przeszło 150 delegatów po- 
szczególnych kół pracowników po- 
cztowych z całej Polski. Obrady 
kongresu pocztowego zapowiadają 
się bardzo ciekawie, (z) 

Z KOLEI. 

— Zmiany personalne w Wi- 
leńskiej Dyrekcji P. K. P. Du- 
tychczasowy zastępca naczelnika 
wydziału osobowego Wileńskiej 
Dyrekcji P. K. P. p. inž. Stani- 
sław Linowski z dniem 1-go lipca 
został przeniesiony na stanowisko 
naczelnika wydziału kontroli do- 
chodów Dyrekcji Radomskiej, (z). 

KRONIKA MYSLIWSKA. 

— Kiedy rozpoczyna się se ' 
zon myśliwski. Polowanie na kacz- 

WILENSKI 

ki i inne wodne i błotne ptactwo 
rozpoczyna się z dniem 13 go lip 
ca r. b. (a). 

WYCIECZKI. 

— Z T-wa Pszczelniczego z. 
Wileńskiej. Dnia 4-go lipca w 
miedzielę odbędzie się wycieczka 
do pasieki p. K. Zuiszezyliskiego 
(Subocz 18 0, 0. Misjonarze). 
Zbiórka na miejscu o godzinie 2 
po poł. 

Ciekawy pokaz wzorowej pasie- 
kil Goście mile widziani. * 

RÓŻNE. 

Poparcie dla „Reduty*. 
Ministerjum Spraw Wewnętrznych 
wystosowało okólnik do wszyst- 
kich PP. Wojewodów, w którym 
w związku z rozpoczęciem gościn- 
nych występów w miastach prowin- 
cjonalnych Rzeczypospolitej przez 
zespół Reduty, poleca udzielić temu 
teatrowi jaknajdalej idącego popar- 
cia, uważając za rzecz pożądaną 
nieobciążanie Reduty podatkami 
komunalnemi i widowiskowemi. (z) 

— Loterja fantowa Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Główne losy 
loterji fantowej wygrane zostały 
przez następujące Osoby: Nr. 1 
Aparat fotograficzny wygrał p. 
Grzybowski Antoni z Wilna, Nr. 6 
Maszyna do szycia wygrała p. Gi- 
lewska Anna z Wilna, Nr. 7 Ro- 
wer wygrał p. Bogusławski z Lidy, 
Nr. 10 Meble wygrał p. Górecki z 
Glębokiego,Nr.12 Dzieła malarskie 
St. Wyspiańskiego wygrała p. Czaj- 
kowska z Wilna, Nr. 15 Łóżko 
wygrał p. Piotrowski Wł. z Lidy, 
Nr. 11 Koń bilet nie sprzedany. 
Pozostałe fanty, które padły na 
numera 2, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 14 są 
do odebrania, 

Posiadający powyższe N-ra pro- 
szeni są o zgłoszenie się do Biura 
Polskiej Macierzy Szkolnej — Be- 
nedyktyńska 2 — 3, codziennie w 
godzinach biurowych od 10 rano 
do 3-ciej po poł. po odbiór wy- 
granych. Po 15 lipca rzeczy nie 
odebrane przechodzą na własność 
Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Z PROWINCJI. 

Z powodu wšcieklizny. 
Szerząca się w ostatnich tygod- 
„niach wścieklizna psów na terenie 
powiatu Wileńsko-Trockiego, a na- 
wet śmiertelne wypadki spowodo- 
wane pokąsaniem przez wściekłe 
psy ludzi i bydła zwróciły baczną 
uwagę władz powiatu Wileńsko- 
Trockiego. W ostatnich dniach 
odbyła się prawdiiwa rzeź psich 
niewiniątek w powiecie. Zabito 
po kilkadziesiąt psów bez opieki w 
każdej poszczególnej wsi. Pozo- 
stałe psy muszą być na uwięzi, na 
co policja zwraca szczególną uwagę. 
Obecnie można przejechać kilka- 
naiście kilometrów i nie spotkać 
się ani z jednym psem. (z) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Zatrzymanie. W nocy dn. I bm. 
podczas obchodu nocnego zostali zatrzy- 
mani dwaj zawodowi złodzieje: Alfons 
Gerasimowicz i Paweł Mackiewicz, bez 
stalevo miejsca zamieszkania. Przy pierw- 
szym z nich znaleziono rewolwer syst. 
„buldog*. Obydwaj byli poszukiwani 
przez ekspozyturę urzędu śledczego. 

— Podrzutek. Wiktotja Siemaszko 
(Wiłkomierska 2) w dn. 30 ub. m. w do- 
mu Nr. 4 przy tejże ulicy znalazła pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około dzie- 

sięciu miesięcy. Podrzutka cdesłano do 
przytułka Dzieciątka Jezus, 

— Kradzieże. W dniu 30 ub. m. 
skradziono Moricowi Bernsztejnowi (Za- 
rzecze 19) 215 zł. gotówką i zegarek os, 
wart 350 zł. 

— W tym samym dniu Zofja Iwań- 
ska (Moniuszki 13) skradła Teresie R '- 
manowskiej (Chocimska 34) torebkę ха 
wierającą 25 zł. przyczem pob ta 
okradzioną. 

Na prowincji. 
— Wykrycie napadu. Przeprowa- 

dzone dochodzenie ustaliło, iż w dniu 
10 ub. m. do mieszkania lcka Chodowi- 
cza, zam. w Duniłowiczach, za pomocą 
wyjęcia szyby z okna dost:ło się dwóch 
osobników, którzy sę rzucili na łóżko 
Chaji Kacewiczowei i dusząc usiłowali 
odebrać jej pieniądze, które Kacewiczo- 
wa nosi zwykle w woreczku na pier- 
siach. Na krzyk córki Kacewiczowej wy- 
biegł Icek Chodos, którego jeden z na- 
pastników uderzył w czoło. Ustalono, iż 
napastnikami byli Ignacy Tanana i P.otr 
Szafarowicz, mieszkańcy Duniłowicz, kió- 
rzy zostali rozpoznani przez poszkodo- 
wanych. Wymienionych zaaresztowano.(S) 

— Podpalenie. Przeprowadzone do- 
chodzenie ustaliło, iż pożar w lesie Ka- 
rola Karnickiego wybuchł w dniu 23. V 
rb. wskutek podpalenia na tle zemsty 

ję Mikołaja Kosińskiego, zam. we wsi 
alkowszczyzna, gm. Gródeckiej, pow. 

Mołodeczańskiego. Kosińskiego zaaresz- 
towano. 

  

Z sądów. 
Dziś sprawa pprok. Hurczyna. 

W dniu dzisiejszym na ławie 
oskarżonych w Sądzie Okręgowym 
w Wilnie zasiądzie b. pprokurator 
sądu Okręgowego Hurczyn, który 
pełniąc obowiązki służbowe ppro- 
kuratora zdęfraudował kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Rozprawa ta będzie 
jedną z najciekawszych jakie znaj- 
dowały się na wokandzie tut. sądu 
ze względu na charakter podsądne- 
go przed aresztowaniem go. 

Jako obrońcy oskarżonego wy- 
stąpią mecenasi Kulikowski i Szy- 
szkowski. (zd) 

  

Sport. 
I-sze w Wilnie regaty między- 

klubowe. 

Zapowiadane na dzień 4-go lipca 
r. b. |-sze w Wilnie regaty międzyklubo- 
we dojdą do skutku. Inicjatywę A. Z. 5. 
zz lokalna Międzyklubowa Komisja 
egatowa, organizując pod  protektora- 

tem J. W. Pana Wojewody Olgierda Ma- 
linowskiego, jako uczczenie 150-ciu let- 
niej rocznicy Niepodległości St. Zjedn. 
Ameryki Półn. 

Program regat przewiduje następu- 
jące konkurencje: 

1) Bieg nowicjuszy—czwórki odkry- 
te—dystans 1000 mtr. 

2) Bieg pań (wewnętrzny A, Z. S.)— 
czwórki odkryte—dystans 1000 mtr. 

3) Bieg słabszych—czwórki odkryte 
—dystans 1500 mir. 

4) Bieg jedynek półrasowych— dyst. 
1800 mtr. (Nagroda Ligi Morskiej i Rzecz- 
nej. 

5) Bieg wprawnych—czwórki odkry- 
te—dyst. 1800 mtr. (Nagroda ofiarowana 
przez Pana Wojewodę). 

W dniu 3-go lipca r. b. odbędą się 
"a do biegów 1-go, 3-go i 5-g0, 

tóre wejdą jako składowa część do 
programu regat wewnętrznych Wileń- 
skiego Towarzystwa Wioślarskiego. To 
ostatnie w sobotę prócz biegu o puhar 
Amerykańsko-kanadyjski czwórek wpraw- 
nych i jedynek półrasowych zapowiada 
w programie bieg dwójek półrasowych 
i spacerówek n, cztery krótkie Oraz za- 
bawę na rzece: bieg pychówek, walka 
kajaków, bieg w baljach i t. p. atrakcje. 

W regatach międzyklubowych wez- 
mą udział osady wszystkich klubów 
wioślarskich, ae a. = „tout* 
sportowego ilna zapełni trybuny na 
przystaniacć Wileńskiego Towarzystwa 

ioślarskiego, 3 p. sap. i „Pogoni*, by 
z zapartym oddechem przypatrywać sę 
emocjonującej a szlachetnej Galo: 

Szczegółowe wyniki sobotnich przed- 

i 
Nr. 149 (597) 

biegów oraz szanse finalistów podamy 
w niedzielnym numerze. (z) 

1 p. p. leg. — Makabi 3:2 (1:2) 

l p. p. leg. z trudem uporał się z 
ambitnie grającą z 5 rezerwowemi na 
własnem boisku Makabią. Zwyc ęstwa 
wojskowych było: zupełnie zasłużore, do 
klęski w znacznej mierze przyczynił się 
bramkarz rezerwowy Makabi. Gra to- 
czyła się przez cały czas przy zuacznej 
przewadze 1 p. E leg., który w 2u min. 
ze strzału Wróbla uzyskuje prowadzenie 
W 35 min. Makabi wy:6wnuje z pięknej 
główki lew. lącznika, a dwie minuty p62- 
niej uzyskuje drugą bramkę z rzutu kar- 
nego strzelonego przez Kugla. 

Po przerwie ataki 1 p. p. leg. pro- 
wadzone przeważnie lewą stroną, gdzie 
nieobstawiony Oświecimski raz po raz 
zagraża bramce gospodarzy, lecz obrona 
Makabi stoi na wysokości zadania, na- 
tomiast atak Makabi rzadko dochodzi do 
pola karnego wojskowych. W 15 minut 
Strzela Makabi samobójczą bramkę. W 
38 min. z winy bramkarza uzyskuje Goz- 
decki trzecią bramkę, zapewniając swoim 
barwom zwycięstwo i dwa cenne punkty 
w mistrzowstwie. Sędziował wzorowo 
p. Leszczyński. 

Rozgrywki o puhar P. Z. P. N. 

. W dniu 29 czerwca rozpoczęły się 
PKO rozgrywki © puhar P. 
„P. N. We Lwowie Sparta pokonała 

Sokół (Równo) 4:0; w Torvn'u T. K. S. 
zwyciężył Warszawiankę 5:3, zaś w Ło- 
dzi Ł. K. S. przegrał z Wisłą (Kra- 
ków) 2:0. 

4 lipca dal'zy ciąg rozgrywek. 1 
p. ley. gra ze Spartą (Lwów), Ruda 
Wielkie Hajduki z Wisłą (Kraków), T.K. 
5. х Wartą (Poznań). 1. 5. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorz.! 

W Nr. 118 Kurjera Wileńskiego z dnia 
26 maja 1926 r. pomieszczona została 
korespondencja p. t: „Jak Wojewoda 
Januszajtis zwalczał akcję Marszałka 
Piłsudskiego na terenie województwa 
aaa lad w której powiedziano 
że Wojewoda Januszajtis chcąc poci: g- 
nąć część osadnictwa przeciwko Mars { 
kowi ze gina prowadził w tef spra „ie 
pertraktacje. Ponieważ nie jest to praw- 
dą, w imię zatem Sprawiedliwości i bez- 
stronności dziennikarskiej proszę uprzej- 
mie © pomieszczenie kilkunastu słów 
sprostowania: Dnia 13 maja będąc w No- 
wogródku dowiedziałem się 0 zbroj- 
nem wystąpieniu Marszałka Pi'sudskieco 
w Warszawie, o czem po powrocie do 
Niechniewicz zawiadomiłem bliżej poło- 
żone osady. D:ia 14 maja z rana zgło- 
siło się do mnie kilku csadników ofice- 
rów i żołnierzy, ażebym jako Prezes 
Związku Osadników wyjechał do No- 
wogródka celem zasiągnięcia bliższych 
informacyj o wypadkach w Warszawie, 
Do Nowogródka udałem się z kapt. rez. 
Gwisterem, po przyjeździe zostaliśmy 
przyjęci przez gen. Januszajtisa. Na 
moje zapytanie jak przedstawia się sy- 
tuacja w Warszawie, Pan Generał oś- 
wiadczył, że dokładnych wiadomości nie 
ma z powodu zerwania połączeń tele- 
graficznych i telefonicznych z Warszawą, 
że starał się o ile tylko można uzy- 

  

skać r informacje lecz jak * 
dotychczas (godz. 15) bez skutku i o wy- 
|= dowiaduje się z gazet, które 

z przeszkody nadchodzą, w dalszej 
rozmowie Gen. oświadczył, że na- 
szym obowiązkiem t. į. władz i wszy- 
stkich polaków na kresach jest: utrzy- 
manie porządku i zabezpieczenia gra- 
nic, że my tu mieszkańcy kresów žad- 
nego wpływu na wypadki w Warsza- 
wie mieć nie możemy, ił obawę 
ażeby wypadki w Warszawie nie prze- 
ciągnęły się zbyt długo gdyż to mog- 
łoby wywołać tu rozruchy a nawet 
i dywersję. 

takie bezstronne i obywatelskie 
stanowisko Gen. Januszajtisa, oświad- 
czyłem, że osadnicy pow. Nowogródzkie- 
go oficerowie, podoficerowie i żołnierze 
gotowi są w razie Poz do współ- 
działania z władzami. Na co Gen. ja- 
nuszajtis odpowiedział: bądźcie pewni że 
w razie potrzeby się do was. 

Z poważaniem 
Ludwik Majcher 

Kapt. rez. Prezes Pow. Zw. 
Osadn. Wojsk. pow. Nowogródek. 

Niechniewicze, dn. 20 maja 1926r. 
  

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
Agentury „Kurjera Wileńskiego”: „R U Cc H" Księgarnie kolejowe, 
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uRoczA LEE PARRY wroligiėwnj. 
luxusowych kobiet, tego najnowocześniejszego wytworu hulaszczego życia wielkiego miasta. 

ROLAIG2! 
jedyne pismo poświęcone sprawom 

rolniczym Ziem Wschodnich. 
Wychodzi w Wilnie 1-go i 15-go każdego miesiąca. 

KONTO CZEKOWE w P. K. O. M 4044. 

Adres Redakcji | Administracji: 

anka 7. Telefon 784. 
Prenumerata kwartalna zł. — 4 
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Film ten demonstruje życie 
595 

  

   

Ceny dostępne. 

wadzić Nowogrodzka 36-1 
za wynagrodzenie. Przy- 
właszczenie będzie ściga- 

PRACOWNIA OBUWIA 

K. Wasilewski. ul. Tatarska8 
prz zamówienia, na obówie męskie, damskie 
dziecinne, Robota wykonuje się sumiennie i sta- 

rannie, oraz wyrabiają się specjalnie buty angielskie. 

ne sądownie. 
  

  

M. Basel 
Pracownia tokarska 

Il-ha Szklana Nr. 3, przyjmuje 
rozmaite obstalunki na wyroby 

tokarskie do parasoli, lasek i in. rzeczy, Robota 
sumienna i akuratna, Ceny umiarkowane. 1029 

  

FILATELIŚ 

   
     

„ilustrowany Przegląd Filatelistyczny” 
Toruń. Numer okazowy bezpłatnie! 514 

si RA CI! 

CENY NISKIE.   

Morskiej i Rzecznej! 

  

Sp. Z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

UNKOWE, 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
= KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 
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     |CJTTICJCOCZJE 

  

— Opłaca regularnie prenumeratę, 
— Ogłasza się tylko u nas. 
— Jeżeli mieszka na prowincji—pisuje 

— Jeżeli w Wilnie — odwiedza re- 

— Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- 
ie ostrzega. 

— Gdy ma ciekawą i ważną infor- 

— Zjednywa czytelników. 
— Nie pominie milczeniem tego na- 

  

naszego pisma ? 

korespondencje. 

dakcję, gdy chce, abyśmy poru- 
szyli w piśmie ' zajmujący go 
temat. 

mację, telefonuje pod numer 99. 

szego wezwania.   
  

zapisałeś się na członka 
.ОО P.sPzfrie 

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń* sp. z ogr. odp. Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. Tel.8-93, Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 
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