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CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem — 25 gr., w tekście — 30 gr., za tekstem — 10 gr., kronika rekl.— nadesłane — 35 gr. (za wiersz redak- 
cyjny), nekrologi—25%0 zniżki, dla poszukujących pracy—50%0 zniżki, ogł. zagraniczne — 50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem 

. miejsca 109/0 drožeį, w dnie świąteczne i zamiejscowe — 15% drożej. 
Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 
  

Trzeba zerwać 2 przeszłością! 
Podczas herbatki poselskiej z 

dn. 21 b.,m. oraz następnej kon- 

ferencji z dziennikarzami war$zaw- 

skiemi, na których p. premier Bar- 

tel zakreślał ramy dla najbliższych 

prac rządu, sprawa polityki naro- 

dowościowej poruszona była za- 

ledwie: mimochodem. Jednemu z o- 

becnych na herbatce * ukraińskich 

posłów, który zadał pytanie na ten 

temat, odpowiedział p. premjer, że 

minister oświaty nic jest jeszcze 

mianowany, a więc w kwestjach 

najbardziej mniejszości narodowe 

interesujących, rząd nie mógł do- 

tąd opracować programu. Sądzimy, 

że pytanie dotyczyło jakiegoś frag- 

mentu z dziedziny spraw oświato- 
wych, a nie całości polityki naro- 

dowościowej, gdyż inaczej stałaby 

się niezrozumiałą odpowiedź prem- 

jera. . 
Na konferencji z prasą na zapy- 

tanie czy rząd przygotowuje jakie 

ustawy w sprawie mniejszości, prem- 

jer Bartel oświadczył, iż „rząd ma 

w projekcie szereg rzeczy pierwszo- 

rzędnej wagi, które znajdują się w 

opracowaniu" poczem dodał, „że, 

niestety, ministrowie resortowi tak 

są zawaleni pracą, że szereg Spraw 
ważnych i pilnych skutkiem tego. 

opóźnia się". 

(—W-zakresie. prac. rządu. sprawa 
mniejszości narodowych poza stad- 

jum powyższe im wyszła. P. Mini- 

ster Młodzianowski, zajęty sprawą 
reorganizacji swego ministerstwa i 

systemu administracyjnego, żadnych 

kroków w tym kierunku nie po- 

czynił. W wywiadzie natomiast, u- 

dzielonym dn. 25 maja r. b. współ- 

pracownikowi „Nowego  Kurjera 

Polskiego" wyraził min. Młodzia- 

nowski swój 

mniejszości narodowych w słowach 
następujących: 

Polityka w stosunku do mniejszości 
musi być otwarta i uczciwa, jasna i pro- 
sta. Należy mieć odwagę mówić, jakie 
postulaty mniejszości mogą być spełnio- 
ne, a jakie nie. Jeśli się obieca CoŚ za- 
łatwić, to należy załatwić to natychmiast; 
nigdy zaś zwlekać, lub wogóle niedotrzy- 
mać. Byłoby to błędem nie do przeba- 
czenia. 

Mam wrażenie — iż należałoby w 
ciągu najbliższego okresu uwzględnić 
maksimum gospodarczo - ekonomicznych 
postulatów mniejszości, co się zaś tyczy 
załatwienia koncesji politycznych, nale- 
żały się nad niemi zastanowić w pła- 
szczyźnie różniczkowania terytorjalnych 
grup i narodowościowych. W każdym 
razie zasada: polska ziemia li tylko dla 
Polaków i tylko dla Polaków nie da się 

utrzymać. 

Metodom zaleconym przez min. 
Młodzianowskiego w polityce mniej- 

szościowej można tylko przyklą- 
snąć! Uprawianemu dotąd prze- 

ważnie systemowi obełgiwania sie- 

bie, tych samych mniejszości, a na- 
wet zagranicy raz nareszcie ko- 

niec położyć należy. O rzeczowej 

natomiast stronie stosunku rządu 

do postulatów mniejszości narodo- 

wych p. minister niewiele powie- 

dział, ograniczając się do położe- 

nia nacisku na potrzeby gospodar- 

cze. Jest to bezsprzecznie dzie- 

dzina b. ważna i tu możemy z 

zadowoleniem zanotować wyraźne 

określenie przez Ministra Stanie- 

wicza w.przed kilku dniami podanym 
wywiadzie z naszym współpracow- 

nikiem słusznego stanowiska jego 

wobec potrzeb miejszości narodo- 

wych w dziedzinie stosunków agrar- 
nych. 

Jednak p. Minister Spraw Wewn. 

ma własny b. obszerny zakres dzia- 

łania, w który wchodzi znaczna 

ilość kwestyj najbliżej te mniej- 

szości interesujących, a przede- 

wszystkiem stosunek . organów ad- 

ministracji politycznej do nich i 

pogląd na sprawy - 

ich potrzeb do prasy, związków i 

stowarzyszeń oraz innych objawów 

ich życia społeczno-kulturalnego. 

Co do wielu z tych spraw nie ma 

czego dłużej się zastanawiać. Nie 
idzie bowiem 0 „załatwienie kon- 

cesyj politycznych*, a poprostu o 

zrealizowanie tych praw narodo- 

wych i obywatelskich ludności nie- 

polskiej, które dotychczas istniały 

przeważnie tylko na papierze. 

Dopiero po spełnieniu tego obo- 

wiązku przez rząd, może być stwo- 

rzona podstawa do lojalnej współ- 

pracy mniejszości z rządem, do- 

piero wtedy można od nich wyma- 

gać, jak od każdego pełnoprawne- 

go obywatela, wnoszenia do ogól- 

nego życia państwowego pewnych 

pozytywnych wkładów. Dopóki 

Białorusin lub Ukrainiec jest fak- 

tycznie obywatelem drugiego rzędu, 

doputy nie można skutecznie żą- 

dać od niego jakichkolwiek nie- 

przymusowych Świadczeń na rzecz 

państwa. 

Najpierw więc musi być jedno- 

stronne załatwienie elementarnych 

warunków współżycia w  Polscę 

obywateli narodowości niepolskiej. 
Układy z niemi, jako z odrębnemi 

grupami narodowemi, czyli t. zw. 

koncesje polityczne są zamierze- 

niem, które dopiero na wytworzo- 

nej w ten sposób podstawie może 
być realnie traktowane. 

Niestety, powyższa kolejność 

działania nie jest dotąd tezą przy- 

jętą przez rząd, który wogóle w 

sprawach polityki narodowościowej 

nie posiada sprecyzowanego i po- 

zytywnego programu, a przynaj- 

mniej nigdzie go jeszcze nie ujaw- 

nił, 
Na nic się też nie zdadzą pró- 

by kolektywnego takiego programu 

opracowania przez wielu ludzi 

wspólnem pojmowaniem rzeczy 

nie zsolidaryzowanych. 

Wysuwaliśmy oddawna i wysu- 

wamy w dalszym ciągu potrzebę 

powołania specjalnego organu, wy- 

posażonego w odpowiednie kom- 

petencje, któryby miał możność 

najbliższe zadania w zakresie po- 

lityki narodowościowej oraz spo- 

soby ich zrealizowania konkretnie 

sformułować i aprobatę dla swe- 
go planu w Radzie Ministrów uzy- 

skać. Organ ten, dla którego naj- 

właściwszą formą jest podsekreta- 
rjat stanu dla spraw  mniej- 

szości narodowych. w Prezydjum 

Rady Ministrów, mógłby i powi- 
nien korzystać z opinjodawczej 
współpracy rzeczoznawców w tej 

dziedzinie, oraz przedstawicieli za- 

interesowanych grup narodowych. 

Natomiast nie należałoby go 

obciążać masą fragmentarycznych 
aktualnych kawałków, wynikających 

z dotychczasowej praktyki admini- 

stracyjnej, gdyż załatwianie ich nie 
pociągnęłoby za sobą zasadniczych 

zmian, tylko zaabsorbowałoby czas 

i rozproszyło uwagę, zatapiając 

wszelką jego twórczą inicjatywę w 

morzu papieru. 
W ostatnich czasach ukazały 

się wiadomości o wznowieniu prac 
„Komisji rzeczoznawców dla Spraw 

Kresów Wschodnich" w osobach 
pp. Wasilewskiego, dr. Lowenher- 

tza i Zwierzyńskiego. Komisja ta 

powołaną została do życia przez 

b. premjera Wł. Grabskiego, jako 

organ doradczy vice-premjera Thu- 

gutta. Noworodek okazał się do ży- 

cia niezdolny i po kilku czy kilku= 

nastu konferencjach zamarł szczęś- 

liwie, 

Geneza powstania tej komisji 
tkwiła prawdopodobnie w chęci p. 

Wł. Grabskiego. stworzenia pozoru, 

że rząd coś tam w _ dziedzinie 

spraw mniejszościowych robi. Że 

coś Komisja zrobi istotnie — tego 

ną serjo zdaje się nie brał sam jej 

twórca. Skład jej był podobny do 

znanego z bajki Kryłowa zaprzęgu 

łabędź, szupak i rak: p. Wasilew- 

ski—członek P. Р. S., p. Zwierzyń- 

ski—członek związku  lud.-narodo- 

wego i dr. Lowenhertz—bezpartyj- 

ny demokrata lwowski o zabarwie- 

niu nacjonalistycznem. Z takim za- 

przęgiem wóz oczywiście, pozostał 

w błocie. 

£R Rząd prof. Bartla uznał za po- 
trzebne reaktywować Komisję Rze- 

czoznawców w tym samym skla- 

dzie. Wolno było mniemać, że 

jest to jakiś akt kurtuazji, po 
którym sprawi jej uroczysty .po- 

grzeb, jako jednej z wielu bezu- 

żytecznych i niezdolnych do twór- 

czego działania pozostałości po 

rządach poprzednich. Stało się 

inaczej. Pod energiczną presją 

min. Młodzianowskiego Komisja 

zdobyła się na niespodziewany 

akt woli: zakończyła Opracowywa- 

nie programu wewnętrznego, który 

zostanie przedłożony Radzie Mini- 

strów. Tak przynajmniej brzmi 
komunikat półurzędowy w pismach 

warszawskich. 

Nie żywimy żadnych złudzeń co 

do treści tego programu. Współ- 

autorstwo posła Zwierzyńskiego — 

jednego z najskrajniejszych nacjo- 

nalistów w obozie nacjonalistycz- 

nym — przesądza zgóry w jakim 

kierunku elaborat komisji idzie. 

Rząd obecny podjął zadanie po- 

żytywnego, zgodnego z ideologją 

przewrotu majowego, uregulowania 
najważniejszych, a zarazem najbar- 

dziej zabagnionych i zaostrzonych 

zagadnień państwowych. 

Jednem z nich jest bezprzecz- 

nie sprawa mniejszości narodowych. 

Nie chcemy wierzyć, aby mogła 

być ona potraktowana w myśl za- 

leceń i tendencyj, reprezentowa- 

nych przez nasz obóz nacjonali- 

styczny. Byłby to kapitalny, nie- 

obliczalny w skutkach błąd ze 

strony rządu. 

Sądzimy, że projekt Komisji 

spocznie ku wiecznej niepamięci 

w głębi biur Prezydenta Rady Mi- 

nistrów. Lecz zagadnienie którego 

on dotyczy, musi wejść na porzą- 

dek dzienny conajrychlej, a regulo- 

wanie jego — rozpoczęte pod te- 

mi samemi hasłami, z któremi 

żołnierz polski wkraczał w roku 

1919-ym na Ziemie Wschodnie 

dawnej Rzeczypospolitej. 
; Testis. 

  

Z calej Polski 
Ziemia z pobojowisk amerykań- 

skich na kopou Košciuszki. 

KRAKÓW, 8.VII (Pat.). W nie- 
dzielę dnia 4 b. m. odbędzie się 
uroczystość z okazji 150-letniej 
rocznicy niepodległości Stanów 
Zjednoczonych. Według postano- 
wienia komitetu tej uroczystości, 
odbędzie się ona w połączeniu z 
uroczystem złożeniem na kopcu 
Kościuszki ziemi z pobojowisk а- 
merykańskich walk o niepodległość, 
w których brał udział Kościuszko. 

O godz. 10 rano, odbędzie się 
w kaplicy św. Bronisławy u stóp 
kopca Kościuszki nabożeństwo przy 
udziale wojska i zaproszonych go- 
ści. Po nabożeństwie nastąpi od- 
słonięcie tablicy pamiątkowej. Wła- 
dze wojskowe zarządziły na dzień 
uroczystości dekorację koszar mie- 
szczących się koło kopca Koš- 
ciuszki. 
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Gustaw 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 

WIELKA 

WYPRZEDAŻ 
materjałów sezonu letniego 

CENY O 90 ZNIŻONE. 
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Z dniem dzisiejszym Księgarnia i Skład Nut 

Gebethnera iWolffa i S-ki 
została przeniesiona do nowego obszernego lokalu ul. Mickiewicza 7 w. m. (obok magaz. Szera) 

Poleca w ogromnym wyborze obecnie znacznie rozszerzone działy książek i nut. 

    

Wiadomości polilyczne, 
(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Marszałek Józef Piłsudski pod- 
czas swej ostatniej podróży spraw- 
dził osobiście odcinek graniczny 
koło Druskienik w towarzystwie 
b. szefa sztabu K. O. P. pułk, Ul- 
richa. 

P. Marszałek był bardzo za- 
dowolony z wyniku inspekcji. 

Jak wiadomo, jest to początek 
szczegółowej inspekcji naszych 
granie wschodnich. 

© 

Marszałek Piłsudski odbył wczo- 
raj dłuższą konferencję z szefem 
sztabu gen. Piskorem i jego za- 
stępcą pułk, Kutrzebą. 

Konferencja ta pozostaje w 
związku z dalszą reorganizacją 
Min. Spraw. Wojsk. 

Gabinet ministra spraw woj- 
skowych Marszałka Piłsudskiego 
będzie przeniesiony w tych dniach 

do Belwederu. 
W Belwederze zamieszka rów- 

nież p. Marszałek bez rodziny, 
która nadal pozostanie w  Sule- 
jówku. 

© 

Zamówienia zamiejscowe wysyłamy odwrotną pocztą. 
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Wczoraj wieczorem przybyła 
do Warszawy, zaproszona przez 
rząd polski, komisja rzeczoznaw- 
ców amerykańskich w liczbie 11 
osób z prof. Kemmererem na cze- 
le. Przybyłych powitali na dwor- 
cu przedstawiciele rządu polskiego. 

Łącznikiem między komisją a 
rządem polskim został wyznaczo- 
ny dr. Taube. 

Misja prof. Kemmerera nie jest 
związana п żadnem konsorcjum 
państwowem lub finansowem i 
przybyła do Polski na zaproszenie 
rządu polskiego celem wydania 
swej fachowej opinji o naszych 
zamierzeniach w kierunku ożywie- 
nia i odbudowy życia gospodar- 
czego. Misja ta zbada stan dzi- 
siejszy naszych przedsiębiorstw 
państwowych, jako też stan go0- 
spodarki prywatnych przedsię- 
biorstw przemysłowych i hand- 
lowych. 

Zadaniem misji jest również 
wydanie opinji w kwestjach pra- 
wodawstwa gospodarczego i 
programu gospodarki rządowej. 

Wyniki pracy prof. Kemmerera 
i jego wybitnych  współpracowni- 
ków posłużą niewątpliwie rządowi 
przy pracy nad sanacją i ožywie- 
niem życia gospodarczego. Cha- 
rakter misji prof. Kemmerera jest 
analogiczny do misji p. Hiltona 

Katalogi gratis. 1045 
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Younga, z rad i wskazówek, któ- 
rego rząd p. Wł. Grabskiego sko- 
rzystał w swoim czasie. 

Pierwsza bytność prof. Kem- 
merera w Polsce jakkolwiek — ро- 
zwoliła mu tylko na pobieżne za- 
poznanie się ze stanem naszego 
życia gospodarczego, jednakże 
przyczynila się w dużym stopniu 
do wyrobienia przychylnej opinji - 
o Polsce wśród sfer przemyslo- 
wych i bankowych. Pogłębienie tej 
opinji przez obecną misję wpłynie 
niewątpliwie na mężliwość stwo- 
rzenia w Ameryce warunków, w 
których będzie można mówić o 

a kapitału amerykań + 
skiego w Polsce. 

W dniu 2-go lipca r. b. Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej 
przedstawiło się prezydjum — №- 
czelnej Rady Adwokackiej w o0so- 
bach prezesa mec. Henryka Koni- 
ca, wice-prezesa sen. Bolesława 
Bielawskiego i sekretarza mec. 
Antoniego Jurkowskiego. (Pat.). 

TTT AWEE BOT" 

pow- Br. Vachau Makarewiti sg; 
Choroby skórne i weneryczne. 

Przyjmuje od 10—1 i4—7. Wileńska 6—7 
2 P.-80 1024 
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Sejm i Rząd. 
(Tel. od włas. koresp. z Warszawy) 

W sprawie zmiany Konstytucji. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął wczoraj na dłuższej au- 
djencji p. premjera Bartla. 

Jak sie dowiadujemy, tematem 
konferencji obu dostojników by- 
ła między innemi sprawa zmiany 
Konstytucji. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
Wczoraj o godz, 6 wiecz. 0d- 

było się posiedzenie Rady Minist- 
rów. W posiedzeniu wzięli udział 
wszyscy ministrowie za wyjątkiem 
min, Makowskiego, który korzysta 
z kilkudniowego urlopu, a którego 
zastępuje wice-min. sprawiedliwości 
Siennicki. 

Rada Ministrów zajęła się omó- 
wieniem całego szeregu spraw pań- 
stwowych. Między innemi omawia- 
no również sprawy związane ze 
zmianą Konstytucji, które, jak 
wiadomo, będą  przedniiotem 
obrad Sejmu w nadchodzący po- 
niedziaiek. 

Narada przedstawicieli trzech 
z stronnictw lewicy. 
Wczoraj po południu odbyła sią 

narada przedstawicieli trzech stron- 
mietw lewicowych w osobach po- 
słów:  Niedziałkowskiego (PPS), 
Dąbskiego i Walerona (Str. Chł.), 
Poniatowskiego i  Rudzińskiego 
(Wyzw.) celem zajęcia wspólnego 
stanowiska wobec rządowego i 
projektów poselskich, zmierzają- 
cych do zmiany kilku zasadniczych 
artykułów Konstytucji, 

W trakcie wymiany zdań oka- 
zało się, że poglądy zebranych 
stronnictw nad omawianą sprawą 
nie są zgodne. 

Stronnictwo Chłopskie i P.P.S. 
uznają dla siebie za możliwe 
przyznanie Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitnj prawa rozwiązywania 
Sejmu i Senatu na zasadzie 
wniosku rządowego. Przeciwsta- 
wiają się jednakże uchwaleniu in- 
nych zmian Konstytucji, zawartych 
w zgłoszonych projektach. 

"Wyzwolenie natomiast obstaje 
przy swoich już zgłoszonych na tę 
sprawę poglądach, niepokrywają- 
cych się ze stanowiskiem dwóch 
pozostałych stronnictw zespołu 
lewicy. 

Wobec tego przy pierwszym 
czytaniu powyższych projektów na 
plenum Sejmu każde ze stronnictw 
wypowie się oddzielnie przez swe- 
go mówcę. 

Przedstawiciele klubu Pracy 
nie wzięli udzlału w powyższej 
konferencji. 3 
т 

J. PAK Mickiewicza 24 
Wielki wybór ZEGARKÓW, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów 

—) Ceny fabryczne (— 
Przy sklepie PRACOWNIA ZE- 
GARKÓW jubilerska i grawerska 

kamieni. 

Glos Wšrūd not. 
Pode mną noc i smutek, albo sen 

- na ziemi 

A tam już gdzieś nad Polską świeci 
zorzy pręga. 
(Słowacki). 

W historji narodu są twórcze, 

lecz i straszne zarazem chwile 
wielkiego skupienia się w sobie 
i jakby nabierania rozmachu do 
skoku w przyszłość. Na dusze zmę- 

czone bezowocnym szarpaniem się 

z nędzą i bezprawiem, z wyzys- 

kiem i przemocą, a pod giosami 
życia pogrążone w rozpaczy i zwąt- 

pieniu, w tych wielkich chwilach 
narodzin nowego jutra, jak sępy 

krwiożercze spadają, niewiadomo 
skąd powstałe pytania: dlaczego? 
gdzie początek zła? gdzie ratunek 
i wyzwolenie? 

Gdy te złowrogie pytania prze- 

nikną wreszcie do świadomości o- 

gólnej, już niema wówczas sposo- 
bu ukryć się przed szukaniem wy- 

raźnej odpowiedzi i nie czas wte- 

dy na wstydliwe osłanianie swych 

ran, lub hałąśliwe okłamywanie 

s'ebie samych. Za wszelką cenę 

trzeba stanąć wówczas wobec na- 

giej prawdy i w rozbudzonym su- 

mieniu narodowym znaleźć nowe 

drogi do przeobrażenia swego ży- 

cia, wedrzeć się do najdalszych 
głębin duszy zbiorowej, aby stam- 
tąd wydobyć nowe wartości, które- 
by przeniknęły martwiejący orga- 
nizm narodu i wydźwignąć go zdo- 
łały z niedoli i niemocy. 

Dziś właśnie stanęliśmy wobec 
takiej chwili, w której nieubłaganą 
koniecznością staje się przeprowa- 

dzenie wielkiego rachunku sumie- 

nia narodowego i obliczenie swych 

  

win i błędów, aby zacząć wreszcie 
budowanie nowej Polski. Musimy 
przedewszystkiem znaleźć odpo- 

wiedź, dlaczego w Polsce wyzwo 

lenej, jak światu całemu głosimy, 

domokratycznej i postępowej aż do 

R -USR-J BE 

Norwegja nie wystąpi z Ligi Narodów. 
OSLO, 3.VII (Pat.). Landsting odrzucił większością 23-ch głosów 

wniosek komunistyczny, domagający się wystąpienia Norwegji z Ligi 

Narodów. 

EO WO ZOZ IA T JĄ EE YN 

Ratowanie kursu franka. 

PARYŻ, 8-VII. (Pat.). „Journal* pisze, że sprawozdanie komisji 

rzeczoznawców odrzucając projekt przymusowej konsolidacji bonów 

skarbowych, zaleca dobrowolną konsolidację stopniowo dokonywaną 

przy pomocy pożyczki oraz powierzy opiekę nad bonami specjalnej 

kasie. 
Sprawozdanie zalecać będzie nadal utrzymanie ścislej równowagi 

Francja ostrzega Niemcy. 

PARYŻ, 6-VII. (Pat.). Nawiązując do wiadomości ze źródeł nie- 

mieckich jakoby na tajnem posiedzeniu konferencji ambasadorów marsza- 

budżetu. 

łek Foch miał protestować przeciwko wygórowanemu budżetowi Reichs- 

wehry, Journal stwierdza, że właśnie konferencja ambasadorów idąc 

za zasadą komitetu wersalskiego, zwróciła uwagę rządu 

sprawę i wystosowała do niego notę mająca charakter ostrzeżenia. 

z ООО ОНИ 

Burzliwe posiedzenie parlamentu 
niemieckiego. 

BERLIN, 8.VII (Pat.). Wczoraj parlament był widownią burzliwych * 

zajść spowodowanych między innemi przez zakaz przebywania dzienni- 

karzy w kuluarach. $ 
Pozatem przy weryfikacji mandatów poselskich opozycja gwałtow- 

nie protestowała przeciwko sposobowi przeprowadzania wyborów w nie- 

których okręgach, tak iż posiedzenie musiano przerwać, 

z, 

Komuniści we Włoszech. 

RZYM, 3,VII (Pat.). „Pieollo* donosi o wykryciu rozgałęzionej 

komunistycznej organizacji propagandowej, działającej w Rzymie i w 

Ttalji środkowej. 
Podczas rewizji w mieszkaniu deputowanego Malinelli znaleziono 

obszerny materjał propagandowy. 

Kary pieniężne na rewolucjonistów 
hiszpańskich. 

MADRYD. 8-VII. (Pat.). Niezależnie od sankcyj ustawowych, rząd 

postanowił ukarać przywódców ostatnich rozruchów dużemi grzywna- 

mi. Hr. Romanones ma zapłacić pół miljona pesetów, gen. Aguilera — 

200,000, gen. Weyler — 100.000. 
Pozatem nałożono grzywny na wielu byłych senatorów i byłych 

deputowanych. 

Napastnik na hr. Bethlena na 
wolności. 

GENEWA, 3-VII. (Pat.). Dziennikarz Justh, który podczas ostat-- 

nick narad genewskich czynnie znieważył premjera węgierskiego hr. 

Bethlena, został wypuszczony na wolną stopę po złożeuiu kaucji 2,000 

Stan zdrowia Pasicza. 
franków. 

BIAŁOGRÓD, 3-VII. (Pat.). Z Karlsbadu donoszą, że stan 

wia Pasieza znacznie się polepszył. 
  

zdro- 

  

Smutny epilog upadłości „Rolbanku*. 
Onegdaj popołudniu z rozporządzenia władz sądowych aresztowani 

zostali w Wilnie p. p. Antoni Jankowski, prezes Wileńskiego Banku 

Rolniczo-Przemysłowego, oraz dyrektorzy tegoż Banku Ciecierski i Ko- 
ziełł- Poklewski. 

Aresztowanie nastąpiło na skutek interwencji karnej szeregu osób 
poszkodowanych przez głośną przed kilku miesiącami upadłość tej po- 

KUPNO: złota, srebra i drogich , ważnej w swoim czasie, a następnie przez złą gospodarkę zrujno wanej 
101186 placėwki. „ 

nadmiaru, zbrakło dziś poprostu 
tchu do życia dla tych właśnie 
najszerszych mas ludowych, które 
krwią swą najhojniej okupiły jej 
wolność i byt państwowy. Trzeba 
poddać gruntownej rewizji podsta- 
wy, na których oparliśmy swój 
gmach państwowy i zbadać, czy 
dotychczasowy układ uczuć, nastro- 
jów i pojęć naszych odpowiada no- 
wożytnej psychice europejskiej i 
czy zdolny jest wytworzyć takie 
wartości kulturalne, któreby otwo- 
rzyły przed nami widnokręgi no- 
wego życia, rceczywiście zespolo- 
nego z ideałami wielkich demokra- 
cji współczesnych. 

Żaden naród nie ostoi się dziś 
na powierzchni samorządnego ży- 
cia, jeżeli nie przeobrazi swej psy- 
chiki według nowożytnej miary i 
nie przekształci się w żywy orga- 
nizm twórczej pracy zbiorowej, 
Dookoła nas, wśród powojennych 
zmagań się o lepsze jutro, budzą 
się nowe siły dziejowe, wyrasta 
nowy gmach kultury, oparty na 
żywiołowym rozmachu pracy, na 
zjednoczeniu wszystkich obywateli 
kraju w jednym twórczym brater- 
stwie, świadomej ludzkiej energji. 

W tej atmosferze zbiorowego 
wysiłku woli, jedynym tytułem do 
szacunku i poparcia jest udział w 
powszechnej pracy, a podstawą 
stosunków ludzkich stała się żywa 
i jasna dla wszystkich ideja rów- 
ności i jedności wzajemnej, oraz 
poczucie bezwzględnej wartości 
każdego człowieka, co u nas do- 
tychczas pozostaje tylko szumnym 
frazesem, bezustanie nadużywanym 
dla celów demagogicznych, a w 

praktyce nie posiada żadnego zna- 
czenia. 

My żyjemy na tle kultury Za- 
chodu, lecz przeważnie nie zdaje- 

my sobie sprawy z jakiego podłoża 
kultura ta wyrosła. Dumni jesteśmy, 
gdy możemy hałaśliwie ogłaszać 
całemu światu, iż posiadamy ро- 
dobno najbardziej demokratyczną 

konstytucję i prawo wyborcze i że 
niepiśmienny Sejm nasz wydaje 
stosy papierowych ustaw ze stemp- 
lem ostatniego słowa postępu i 
demokratyzmu. Jak kadzidłem ko- 
ścielnym odurzamy siebie złudze- 
niem, iż społeczeństwo nasze kro- 
czy ma poziomie kultury europej- 
skiej. 

Lecz czy tak jest naprawdę, 
czy rzeczywiście jesteśmy społe- 
czeństwem demokratycznym? Czy 
nasze prawa, nasze stosunki we- 
wnętrzne, nasz poziom duchowy 
istotnie są wyrazem prawdziwej, 
współczesnej demokracji? Czy to 
wszystko, cośmy nazwali demokra- 
tyzmem, jest nim w rzeczy samej? 

Niedawno w „Wiadomościach 
Literackich” ukazał się znamienny 
artykuł p. t. „Nowe oblicze kultu- 
ry polskiej", w którym autor z 
sardonicznym zacięciem ciska spo- 
łeczeństwu w oczy gorzkie słowa 
prawdy i bez żadnych obsłonek 
dosadnie tak charakteryzuje naszą 
kulturę współczesną: „Nędza we- 
wnętrzna, galaretowatość formalna, 
płycizna wgłąb, chamstwo wszerz, 
wydaje się im kulturą, przyklepaną 
do poziomu „strzechy wieśniaczej*, 
Dalej zaś z chłoszczącą ironją 
wskazuje autor na głębokie, psy- 
chiczne podłoże tych opłakanych 
stosunków. Podłożem tym jest dla 
niego szlachetczyzna, która dotych- 
czas pozostała „jedyną formą ży- 
cia kulturalnego w Polsce dzisiej- 
szej”. 

W rzeczy samej, gdy zanalizu- 
jemy naszą strukturę psychiczną 
odnajdziemy tam na każdym kroku 
łączność z dawną  sobiepańską, 
rozhukaną szlachetczyzną, utuczo- 
ną z poniewierki i ucisku ludu 
polskiego, dumną ze swego nie- 
róbstwa, krzykliwą do utraty tchu, 
a nadewszystko pełną pogardy dla 
twardej pracy ludzkiej i człowie- 
ka innej „podlejszej kondycji*. My 
wszyscy dziś dusimy się w opa- 
rach tradycyjnej  szlachetczyzny 

Rzeszy na tę 

WOISECEEN B.K=T 

Wielka rewia niedyskrecyj sądowych. 
Drugi dzień rozpraw w procesie o de- 
fraudacje b. podprokuratora Witolda 

Hurczyna. 
Echo występu b. prokura- 

tora Hołowni. 

Coraz jaśniejszem się staje, że 
w tym niesłychanie sensacyjnym 
procesie w Sądzie polskim, obok 
oskarżonego podprokuratora-defrau- 
danta Hurczyna, wysuwa się bodaj 
przed nim na „bohatara“, awanso- 
wany z nieznanych dla szerszego 
ogółu przyczyn do Łucka b. pro- 
kurator Hołownia. Wczorajsze wy- 

stąpienie p, Hołowni było wymow- 
nym świadectwem dojrzałości tego 
wysokiego sądowego dygnitarza, 
który poza sobą, nikogo zdaje się 
nie uznaje i z nikiem sięnie liczy. 

Otóż na poparcie tej tezy, przy- 
taczamy treść listu protestacyjne- 
go podprokuratorów przy Sądzie 
Okręgowym w Wilnia, wystosowa- 
nego do Prokuratora p. Steinmana, 
z powodu pewnego fragmentu „ze- 
znań* niedawnego ich zwierzch- 
nika. 

Do Pana Prokuratora 
przy Sądzie Okręgowym 

w Wilnie. 

„Wice-prezes Sądu Okręgo-, 
wego w Łucku p. Władysław 
Hołownia w zeznaniu swem, zło- 

żonem w dniu 2 lipca b. r. na 

przewodzie sądowym w spawie 

Hurczyna oświadczył między in- 
nemi, że koledzy oskarżonego 
obdarzają go jeszcze teraz sym- 
patją, aczkolwiek siedzi on na 
ławie oskarżonych, oraz, że ko- 
ledzy Hurczyna znosili p, Ho- 
łowni podczas jego. urzędowania 
w charakterze Prokuratora przy 
Sądzie Okręgowym w Wilnie 
truciznę w buteleczkach, intry- 
gując przeciwko współkolegom. 
Zeznanie p. Hołowni, zawierają- 
co to oświadczenie przedostało 
się na łamy prasy miejscowej. 

Mając na względzie,że oświad- 
czenia powyższe wyrażone w for- 
mie tak ogólnikowej dotykają 
ogół członków Prokuratury Wi- 
leńskiej i są niezgodnie z rze- 
czywistością, ponieważ i poprzed- 
nio Witold Hurczyn nie cieszył 
się ogólną sympatją, a po doko- 
nanym przez niego czynie ko- 
ledzy jego ustosunkowali się do 
niego jako pospolitego przestęp- 
ey, który wyrządził im ciężką, 
niczem niepowetowaną krzywdę 

moralną, że oświadczenie o in- 

trygach, uprawianych przez Pod- 
prokuratorów w stosunkach służ- 
bowych, bez wymieniania nazwi- 
ska rzekomych intrygantów rzu- 
ca cień na dobre imię każdego 
z nas i niesłusznie krzywdzi 
ogół  Podprokuratorów, niżej 
podpisani; obecni w Wilnie Pod- 
prokuraturzy w imieniu własnem 

polskiej, tem straszniejszej że roz- 
kładającej się już niepowrotnie, a 
jednak nie ustępującej z drogi 
świeżym powiewom życia. 

Zarówno nasza lewica jak i 
prawica w swym obłędnym tańcu 
partyjnym nad żywym organizmem 
narodu, oddzielone są całą prze- 
paścią od ludu polskiego, od jego 
twardej doli i męki codziennej. 

I cóż wiedzieć o niru mogą ci 
wszyscy panowie, którzy w głębi 
swej duszy szlacheckiej brzydząc 
się parwenjuszami przychodzą do 
nich łaskawie ż całym kramem 
bezczelnych obietnic tylko wtedy, 
gdy chodzi o zdobycie głosów dla 
siebie w powszechnym, demokra- 
tycznym głosowaniu. 

Nie zrozumieją też nigdy ci 
wszyscy krzykliwi i dobrze się 
mający pogrobowcy szlachetczyzny, 
dlaczego Żeromski wołał niegdyś: 
„gdybyś o tym ludzie polskim, za- 
pomnianym przez Niebo i ziemię 
wiedział całą boleść prawdy, pęk- 
łoby ci serce*, 

Pomyślmy tylko, ileż to razy 
obejmowały u nas władzę najróż- 
norodniejsze stronnictwa jak % 
prawicy tak i z lewicy. 1 cóż na 
tym zyskiwały szerokie masy wy- 
borców, których rzekomi przedsta- 
wiciele i obrońcy stawali u steru 
rządów. Za każdym razem nastę- 
pywały jedynie wzmożone rugi i 
przesunięcia па kierowniczych i 
intratnych stanowiskach państwo- 
wych, przyczem pewna garść ludzi 
z przeciwnego obozu musiała się 
wycofać, na krótki zresztą czas, 
od bezpośredniego udziału w ko- 
rzyściach i zaszczytach publicz- 
nych, aby używanie ich kolejno 
przejść mogło do rąk innej grupki. 
Wydawano czasem kilkanaście za- 
rządzeń papierowych w duchu da- 
nego stronnictwa i pozatem wszyst- 
ko szło po dawnemu, czyli po 
linji coraz większego upadku i 
ruiny powszechnej. Twarda rze- 
czywistość szerokich warstw pol- 

i całego zespołu Podprokurato- 
rów przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie proszą Pana Prokuratora 
o poczynienie kroków, zmierza- 

jących do odparcia lekkomyślnych 
i krzywdzących zarzutów wice-pre- 
zesa Sądu Okręgowego w Łucku 
p. Władysława Hołowni. 

Działalność „kameralna* 
Hurczyna. 

O godz. 9 rano wszedł na sa- 
lę komplet sędziowski, poczem 
przewodniczący polecił wezwać 
świadka pdpr. Misiewicza. 

bwiadek Misiewicz, jest bardzo 
ważną postacią w procesie, gdyż 
on to właśnie pierwszy, zmusił 
niejako p. Hołownię do zaintere- 
sowania się bezkarną, czteroletnią 
gospodarką w biurze podawczo- 
wykonawczem sądu Hurczyna, 

Z zeznań św. Misiewicza, wy- 
nika, że przekonanie p. Hołowni, 
że jest zło należało do rzeczy 
niełatwych. 

P. Hołownia — słyszymy, na 
wiadomość moją o systematycznych 
nadużyciach Hurczyna powiedział, 
że nie widzi w tem pewnych pod- 
staw do wszczęcia akcji. 

Sprawą zainteresował się, jak 
już wiemy, choćby z aktu oskar- 
żenia, wówczas, gdy do raportu 
p. M. przyłączyły się głosy, podp. 
Kłosowskiego, sekretarza Wiśniew- 
skiego oraz list z Turmont w spra- 
wie losu 4800 dolarów, skonfi- 
skowanych na granicy, niejakiej 
Racheli Jochelson, a następnie 
przywrócenie ich poszkodowanej. 

Stosunek Hurczyna z kolegami, 
za wyjątkiem świadka były popra- 
wne. W stanie opilstwa, Hurczyn 
był takim, jak każdy inny śmier- 
telnik. Opinją, jako prawnik miał 
dobrą. 

Następny świadek, sekretarz 
prokuratury — w detalach opowia- 
da dzieje nadużyć Hurczyna. Zda- 
nie, że Hurczyn był nie w porząd- 
ku wyrobił sobie dopiero w 1924 
г., kiedy, głośną sięstała w kan- 
celarjach sądowych  „tajemnica” 
zaginięcia depozytu  dolarowego, 
Smolnego. 

Sekretarz sądu p. Brzozowski 
zwrócił się w lipcu 1924 r. do 
świadka z zapytaniem, gdzie się 
podział depozyt 750 dolarów Smol- 
nego przekazany urzędowi proku- 
ratorskiemu. O pieniądzach tych 

świadek niewiedział, a  Hurczyn 

uniknął udzielenia mu wyjaśnień. 
Dopiero po kilku miesiącach — 

sprawa ta uważana za „formalnie 
załatwioną* znowu wśród kanceli- 
stów wywołała poruszenie. 

Urzędniczka Żabina zawiadomi- 
ła świadka, że sprawa Smolnego 

skich, męka codziennej walki o 
byt, rozpaczliwe szamotanie się 
zahukanej i zniszczonej myśli pol- 
skiej—wszystko to stanowiło świat 
odrębny, daleki, zgoła obcy dla 
tych, którzy pod pozorem walki o 
prawa swych wyborców, własne 
jedynie pożytki i własne ciasne, 

podwórkowe sprawy mieli na oku. 

W tem właśnie kryje się naj-- 

istotniejsza przyczyna, niezrozu- 

miałego na Zachodzie zjawisk”, że 

nasze przedstawicielstwo narodo- 

we nigdy nie umiało wytworzyć 
wspólnej państwowej płaszczyzny 

działania. Wszędzie są partje i za- 

ciekłe nieraz walki pomiędzy nie- 

mi, lecz w społeczeństwach istot- 
nie demokratycznych nad wszyst- 
kim góruje państwowy punkt wi- 
dzenia — owe „salus republicae*, 
które wyraża się we wspólnym 

zrozumieniu powszechnego obo- 
wiązku wobec państwa, jako ca- 
łości. U nas zaś walki partyjne 
czynią wrażenie wręcz niesamowi- 

tych grymasów, na złość przeciw- 
nikowi wykonywanych i toczą się 
jakgdyby gdzieś w pustce poza 
państwem, same dla siebie, bez 
żadnej myśli o całości, bez troski 
o szersze cele i dobro pospolite. 

Niech więc nie mówią o swym 
demokratyzmie ci wszyscy, dla 
których jest on jedynie zewnętrzną 
szatą, okrywającą dawne nałogi 
szlacheckie i zabezpieczającą ich 
własne, nie zaś państwa interesy. 

Strojenie się w szaty poświę- 

cenia dla ogółu, przy uprawianiu 

najpospolitszej prywaty jest staro- 

dawną właściwością szlacheckiej 

racji stanu, lecz raz wreszcie mu- 

simy sobie zdać sprawę, iż niema 

w tem nie wspólnego ze służbą 
publiczną i z prawdziwą demo- 

kracją. 
Dość tego! Czas już wielki, aby 

nastąpiło całkowite przeobrażenie 
duszy polskiej i takie jej rozsze- 
rzenie, któreby zmieścić zdołało 
w sobie tą wielką całość i jed- 
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„ pasta do obuwia 
daje silny, 

czarny połysk. 
„Purus 

teraz dopiero wypłynęla. Postano- 
wiono sprawdzić, czy z nią wpły- 
nęły również pieniądze w sumie 
750 dol. 

Istotnie. Urzędniczka biura de- 
pozytowegc—doręczyła im, aż dwie 
identyczne koperty, wręczone jej 
przez Hurczyna. Na obydwuch rę- 
ką oskarżonego wypisany był nu- 
mer sprawy i kwota 750 dolarów. 
Z tego należałoby przypuszczać, 
mówi świadek, że wartość dowodu 
rzeczowego wynosiła 1500 dolarów. 
W obecności więc paru świadków 
sekretarz Brzozowski otwarł ko- 
perty. Jakież było ich zdumienie, 
gdy w jednej z nich była zawar- 
tość 82 dolarów, w drugiej zaś 218, 

Po tym fakcie, świadek W. 
opowiada 0 jeszcze przedziwniej- 
szej manipulacji Hurczyna z depo- 
zytem 4800 dolarów, skonfiskowa- 
nych przez urząd celny w Turmon- 
tach Racheli Jochelson, a dalej 
o jeszcze więcej skomplikowane, 
przekazania przez Hurczyna kwo- 
ty 49000 dolarów na przechowa- 
nie Izbie Skarbowej. Pieniądze te 
były czasowo skonfiskowane u | 
niejakiego Mandelbauma, a tym 
czasem trzymał je u siebie jeszcze 
pół roku oskarżony. 

W zeznaniach, złożenych przez 
następnych świadków, jak  sekre- 
tarza Brzozowskiego, urzędniczek 
Markiewiczowej,  zabiay,  Alek- 
sandrowiczówny — oraz odczyta- 
nych zeznaniach poódpr.  Rauze, 
urzędnika Adama Michalskiego i 
innych poruszone zostały szczegó- 
ły paru jeszcze innych, ujawnio- 
nych nadużyć Hurczyna. Każde z 
zeznań świadków oskarżenia ubar- 
wione jest charakterystyką oskar- 
żonego. 

Jak to bywało w „Zaciszu*. 

Świadkowie Kajetan _ Jacewicz, 
i Maciej Kiełmuć, składają prawie 
że identyczne zeznania 0 zachowy- 
waniu się w ich restauracji oskar- 
żonego. Hurczyn bywał w „Za- 
ciszu* 3—4 razy w miesiącu, prze- 
ważnie w godzinach obiadowych. 

Towarzyszami jego byli wyłą- 
cznie wyżsi sądownicy i |członko- 
wie prokoratury. Przeciętną normę 
konsumowaną przez  Hurczyna, 
przypuśćmy w towarzystwie 1—2 
osób było. 1 butelka wódki i 3 
białego wina oraz zawsze spora 
ilość  pierwszorzędnych  zakąsek 
gdyż p. Hurczyn był nie bylejakim 
smakoszem. Oskąrżony zawsze się 
podchmielał i przed wieczorem 0- 

puszczał lokal.Płacił zaraz albo na 
pierwszego Pewnego razu dał dla 
kelnerów napiwek 10 dolarów, a 
w innym wypadku kucharzowi—10 
złotych. 

Przez zamknięcie Hurczyna w 
więzieniu „Zacisze* poszkodowane 
zostało tylko na 200 złotych. 

p 

ność, gdzie niema panoszenia się 
jednych, a poniewierki innych, gdzie 
niema przepaści, pomiędzy bracią 
ubogą, cierpiącą, tułaczą i bez- 
domną a: światem sytych, możnych 
i sprytnych wodzirejów. Tylko ta- 
ką całość zjednoczoną wspólną 
pracą dla powszechnego, nie zaś 
jednostkowego dobra, nazwiemy 
państwem demokratycznym, 

Pamiętajmy, że przeszłość na- 
sza, która nie wytworzyła tego 
zjednoczenia myśli i energji po- 
wszechnej, dookoła wspólnej spra- 
wy, skończyła się nietylko rozbi- 
ciem i katastrofą, lecz i hańbą, 
o której niepodobna dziś bez bo- 
lesnęgo wstydu wspominać. Jakże 
często dziś musimy odczuwać ową 
rozpaczliwą prawdę, zawartą w 
bolesnym okrzyku Artura Górskie- 
go: „Kto z was nie brał do ręki 
książki pewnej i — nie doczytaw- 
szy jej, nie rzucał z rozpaczą o 
ziemię i kto nie wie, że książką 
tą byla Historja Polski“. 

Jaką zaś stanie się nasza przy- 
szłość, zależy przedewszystkiem 
od tego, czy zdołamy wytworzyć 
w sobie nowy typ duszy polskiej, 
zburzyć nieszczęsną spuściznę prze 
szłości, wszczepić poczucie pań- 
stwa jako najwyższej wartości i 
szczerze wejść w krąg ideałów 
prawdziwej demokracji nowożyt- 
nej. 
„_ Wierzymy, iż chwila dzisiejsza, 
już przez to samo chociażby, że 
postawiła te zagadnienia przed na- 
rodem i kazała mu wejrzeć w głąb 
duszy własnej, jest początkiem 
walki o jego prawo do twórczego 
i pełnego życia, że wydobędzie 
ona na powierzchnię wszystko co 
dzielne, produkcyjne i żywe, zetrze 
z naszego oblicza starcze i zwiędłe 
formy i obudzi źródło nowych sił, 
które nie prędko wyschnie, aż Pol- 
ska wreszcie stanie się ojczyzną 
prawdy, pracy i pószanowania czło- 
wieka. 

Kazimierz Masiejewski.
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Zycie gospodarcze. 
Kroniks mieįscowa. 

Wystawa prac szkoły rzemiešlni- 
czej w Wilnie. 

W związku z zakończeniem ro- 
ku szkolnego przez rzemieślniczą 
szkołę w Wilnie przy ul. Wielkiej— 
szkoła ta urządziła wystawę prac 
uczniów, obfitującą w cały szereg 
ciekawych okazów, którymi powin- 
ny się zainteresować szersze sfery 
społeczeństwa. (2) 

Wszechpolski zjazd nauczycieli 
szkół rolniczych w Wilnie. 

Wczoraj zjechali się do Wilna 
delegaci poszczególnych zespołów 
nauczycielskich szkół rolniczych 
na wszechpolski zjazd nauczyciel- 
stwa szkół rolniczych który w tym 

roku odbywa się w Wilnie. Ogółem 

zjechało do Wilna 70 nauczycieli, 
którzy zatrzymali się w hotelu So- 
kołowskiego i Europejskim. 

Uczestnicy zjazdu odbyli wczo- 
raj w sali Śniadeckich obrady, na 

których omawiavo kwestje organi- 
racyjne i potrzeby szkolnictwa rol- 
niczego w Polsce. 

Po zwiedzeniu Wilna i wszel- 
kich zabytków i osobliwości miasta 

uczestnicy zjazdu wyjeżdżają” do 

szkoły rolniczej w  Bukiszkach i 

szkoły gospodarstwa domowego w 

Leonpolu dla zapoznania się z re- 

zultatem prae dokonanych w tych 

szkołach. 
W poniedziałek odbywać się 

będą w dalszym ciągu obrady 
zjazdu i w tymże dniu uczestnicy 
rozjeżdżają się z Wilna. (z) 

Nowy zakres produkcji rolnej. 

Przy wileńskim oddziale I-wa 
Popierania polskiej nauki rolnictwa 
i leśnictwa — pod bezpośredniem 
kierownietwem prof. K. Rogóyskie- 
go powstała „Komisja do produko- 
wania traw pastewnych na  zie- 
miach wschodnich*. Komisja ta 
będzie funkcjenowała jako organi- 
zacja autonomiczna. 

Kronika krajowa. 

Kredyty dla rolnictwa. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

dotychczas  rol- 
nietwu subwencje rządowe były 
wydawane poszczególnym  organi- 
zacjom rolniczym bez ściślejszego 
sprecyzowania celów. na które ma- 
ją być przeznaczone. 

Uważając. że subwencje rzą- 
dowe mogą być wydawane na 
cele konkretne, tak aby pienią- 
dze te były właściwie zużytko- 
wane, minister rolnictwa przy 

wydawaniu subwencji będzie 

ściśle określał. cele, na które da- 
ne subwencje są przeznaczone. 

Zbyt wielka ilość organizacyj 
rolniczych, z których każda zwra- 
ca się o subwencję rządową, wy- 

kazuje wyjątkowy brak ekono- 
mji w tej dziedzinie. 

Celem wzmożenia pracy w za- 
kresie rolnictwa p. min. Raczyń- 
ski uważa za konieczue połą- 
czenie organizacyj rolniczych, 
aby zwiększyć wydajność pracy 
tych organizacyj. 

Udzielane 

Zniżka stopy dyskontowej. 

Obniżenie urzędowej stopy dy- 
skontowej komentowane jest na 
giełdzie bardzo przychylnie. Tłó- 
maczone to jest jako widoczny 
znak poprawy sytuacji na rynku 
pieniężnym. Poprawa ta będzie 
miała dobroczynne skutki dla na- 
szego życia gospodarczego. O ile 
chodzi o giełdę pieniężną, to ob- 
niżenie stopy dyskontowej winno 
zwiększyć zainteresowanie dla pa- 
pierów lokacyjnych i ożywić o- 
broty. 

Polskie drogi wedne i kapitał 
zagraniczny. 

Onegdaj iwieczorem — jak in- 
J formuje „Kurjer Polski* — wyje- 

chała do-Pińska i okolic komisja 
tranzytowa Ligi Narodów w celu 
zbadania pińskiego węzła wodne- 
go, który ma być jednym z głów- 
nych fragmentów w ogólnym pla- 
nie systemu dróg wodnych w Pol- 
sce. 

Komisja składa się z pp. Ro- 
mer'a, Wetiera, Nijhoff'a i Casea. 
Towarzyszą im przedstawiciele mi- 
nisterjum robót publicznych, oraz 

. de Loes prezydent rady portu 
w Gdańsku. 

W Warszawie członkowie ko- 
misji zapoznali się bliżej z pro- 
gramem rozbudowy polskich dróg 
wodnych, co im zreferowali inży- 
nierowie Konopka i Tillinger, oraz 
byli obecni na obiedzie, wydanym 
przez p. ministra robót publicz- 
nych. 

Zadaniem komisji jest zbadać 
, „na miejscu te plany, a relacje ko- 
) misji będą podstawą do bliższego 

zainteresowania się rozbudową 

polskich dróg wodnych przez ka- 
pitał zagraniczny. 

Zmniejszenie kar za z» łokę w 
płaceniu podatków. 

Ministerjim skarbu zarządziło 
w drodze ulgi, aby podatnicy, któ- 
rzy zapłacą przed 1 września r. b. 
zaległe podatki i należytości stemp- 
lowe, zostali zwolnieni od usiawo- 
wych kar za zwłokę w wysokości 
4 proc. i aby pobierano od nich; 
o ile zaległości zostaną wpłacone 
do dnia 15 lipca rb. włącznie — 1 
procent miesięcznie za zwłokę; 

o ile te same zaległości zosta 
ną wpłacone w okresie od 16 do 
31 lipca r. b. włącznie—1 i pół proc. 

w okresie od 1 do 15 sierpnia 
r. b. włącznie — 2 proc. i w o- 
kresie od 16 do 31 sierpnia r. b. 
włącznie — 3 procent. 

Po tym terminie ulgi powyższe 
stosowane nie będą. 

Uchwalony przez ciała ustawo- 
dawcze 10-procentowy dodatek mi- 
nisterjlum skarbu za stosuje tylko 
do tych zaległości podatkowych, 
które nie zostaną uiszczone do 1-go 
września r. b 

Kalendarzyk podatkowy. 

Podatek przemysłowy. | 

— Podatek przemysłowy od 
obrotu, osiągniętego w m-cu maju 
dla przedsiębiorstw, obowiązanych 
do wpłat miesięcznych, płatny jest 
z karą 4 proc. za zwłokę miesięcz- 
nie, licząc od dnia 30 czerwca. 

Podatek przemysłowy od 
obrotu osiągniętego w m-cu czerw- 
cu, dla przedsiębiorstw, obowiąza- 
nych do wpłat miesięcznych, płat- 
ny jest do dnia 15 lipca. 

Podatek przemysłowy od 
obrotu za pierwszy kwartał 1926r. 
dla przedsiębiorstw, obowiązanych 
do wpłat kwartalnych, płatny jest 
w wysokości 2/5 wymiaru za Il 
półrocze 1925 r. z karą 4 proc. za 
zwłokę miesięcznie, licząc od dnia 
30-go czerwca. 

Podatek przymusowy od 
obrotu, osiągniętego w II półroczu 
1925 r., płatny jest z karą 4 proc. 
ra zwłokę miesięcznie, licząc od 
dnia 30 maja. 

Podatek dochodowy. 

Połowa podatku dochodowego 
za rok 1926 od zeznanego dochodu 
płatna jest z karą 4proc. za zwło- 
kę, licząc od dnia 15 maja. 

Płatnicy, którzy zeznań nie zło- 
żyli lub złożyli je po terminie, pła- 
cą połowę podatku, wymierzonego 
im w 1925 r., wraz z karą, jak 
wyżej. 

Druga połowa podatku docho- 
dowego płatna jest w m-cu paź- 
dzierniku rb. 

Podatek majątkowy. 
Z dniem 31 maja upłynął ter- 

miń płatności 3/8 różnicy pomiędzy 
trzema definitywnie  obliczonemi 
ratami, a uskutecznionemi wpłata- 
mi na podatek majątkowy. 

Termin płatności następnych 
3/8 wskazanej różnicy wyznaczony 
został "na miesiąc październik. 
Obydwie te wpłaty łącznie z wpła- 
coną już poprzednio w roku ubie- 
głym 1/4 różnicy dopełnią wymiaru 
definitywnie obliczonych trzech rat 
podatku majątkowego. 

  

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

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,40 9,20 9,18 
Funty szterlingi 46,32 45,33 45,22 

Il. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srebrne 3.43 

Na czarnej giełdzie 
3-VII płacono za dolar 9,20 

W rocznicę śmierci š. p. Tadeusza 
Wróblewskiego. 

Wczoraj jako w pierwszą rocznicę 
śmierci ś. p. Tadeusza Wróblewskiego o 
godz. 10 rano, w Kościele św. Ducha, w 
obecności szeregu przędstawicieli róż- 
nych sfer społeczeństwa Wileńskiego od- 
było się uroczyste nabożeństwo ża- 
tobne, 

Wieczorem w dawnym mieszkaniu 
sławnego adwokata i wielkiego obywatela 
naszego kraju odbyła się akademja, na 
której przemawiali p. p. Witold Abramo- 
wicz, Aleksnidac Lednicki, Ludwik Abra- 
mowicz, dr. Olsejko (litwin), ks. Stan- 
we (białorusin) oraz dr. Szabad 
żyd). 
er b przemówieniach wszystkich mów- 
ców dźwięczała = zasadnicza nuta 
Wszyscy uważali, iż najlepszym sposo- 
bem uczczenia pamięci zmarłego będzie 
intensywna praca w imię tych ideałów 
krajowych, które ś. p. Tadeusz Wróble- 
wski pa: całe życie głosił. Wszyscy 
uważali, iż stanąć należy do stanowczej 
walki z tym zoologicznym nacjonalizmem, 
który ludność naszego kraju rozdzielił 
dziś na kilka zamkniętych i wzajemnie 
zwalczających się obozów. Wśród wszyst- 
kich zebranych panował niezmiernie po- 
dniosły nastrój. ©. 

Było to jedne z tych tak niestety od 
czasów niepodległej Polski rzadkich ze- 
brań, które we wspólnych uczuciach i my- 
ślach jednoczą przedstawicieli różnych 
narodowości nasz kraj zamieszkujących. 

w Wilnie dnia 

  

a (Dalszy ciąg procesu Hurczyna). 

„Światlejszyj Kniaź Gorcza- 
kow* i „Królowa dolara. 

Z szeregu świadków, b. kole- 
legów i współtowarzyszy życia pry- 
watnego Hurczyna, emocjonują wi- 
downię, zeznania b. podprokuratora, 
a obecnie sędziego pokoju Bur- 
harda. 

Świadek poza służbowym kon- 
taktem, bywał częstym towarzy- 
szem życia restauracyjnego Hur- 
czyna. Hurczyn lubił dużo wypić, 
choć przytomności nieutracił nigdy. 
Po każdym podchmieleniu się (a 
to następowało po 2 — 3 kielisz- 
kach) H. zmieniał się na twarzy, 
czerwieniał i gestykulując mówił 
prawie wyłącznie o sobie — na- 
zywając się „Światlejszym kniaziem 
Gorczakowym*, a żonę „królową 
dolara". Rachunki regulował prze- 
ważnie odrazu, nie zwracając na 
nich większej uwagi, lecz już dnia 
następnego, lub przy jakiejś okazji 
skrupulatnie obliczał się z współ- 
towarzyszami libacyj. 

Prokurator Steiman Czy było 
takie zdarzenie, że oskarżony dał 
panu woreczek ze złotem na prze- 
chowanie? 

Świadek B. Tak. 
Prok. S. Gdzie to było i co 

mogło skłonić H. do tego kroku? 
Świadek B. W moim prywat- 

nym mieszkaniu, a skłoniło go 
poprostu to, że pieniędzy tych z 
obawy przed żoną niechciał mieć 
w domu. Pieniądze te odebrał ode 
mnie już dnia następnego. 

Prok. 5. Skąd miał według pa- 
na w tym czasie Hurczyn gotówkę? 

Swiaeek B. Jeszcze w 1924 r. 
opowiadał mi o jakimś dużym spad- 
ku otrzymanym po jednym z człon- 
ków rodziny i wspominał również 
dość często o majątku na Besa- 
rabji. 

Dwuosobowość „bohatera*. 

Dzięki wybitnemu zainteresowa- 
niu się przebiegiem przewodu, ucze- 
stniczących w procesie biegłych 
psychjatrów, Podwińskiego, Kwi- 
bortowej i mjr. Malinowskiego — 
coraz więcej zarysowuje się sylwet- 
ka oskarżonego, który osobiście w 
żadnym wypadku jeszcze głosu nie 
zabrał. Maximum materjału do- 
starczają w tej mierze Świadkowie 
obwodowi. Materjał ten naprawdę 
podnosi do kwadratu pierwiastek 
sensacyjności w procesie. Najdobi- 
tniej scharakteryzował Hurczyna 
kolega jego lat dziecinnych, sędzia 
s. Okr. w Pińsku Klukowski. Hur- 
czyn, Od wczesnych lat zdradzał 
pewną enormalność. Pić zaczął od 
klasy piątej gimnazjum. W 21 r. 
życia zaraził się chorobą wenerycz- 
ną, co bezwarunkowo odbiło się 
ne jego psychice. 

wiadkowie Sędzia Orlicki (ze- 
znanie odczytane) oraz adwokaci 
Lisowski i Andrejew mówią wy- 
rażnie o owuosobowości Hurczyna, 
co zauważył zarówno wczasie jego 
urzędowania w urzędzie, jako też 
„biesiadowania* w restauracjach. 
Różnice osobowości Hurczyna, by- 
ły tak znaczne, że bezwarunkowo 
należy oskarżonego uważać w tym 
upośledzony psychicznie. . 

Nieszczęśliwa żona i dziwny jej 
mąż. 

Gospodynie, lub sąsiadki p. 
Hurczynów w czasie ich zamiesz- 
kania w Wilnie, odsłaniają kulisy 
życia domowego oskarżonego. Żo- 
na Hurczyna to najnieszczęśliwsza 
żona pod słońcem. W domu pa- 
nowała bieda. Hurczynówa—po ca- 
łych nocach nie sypiała, oczekując 
na męża, który strwonił pieniądze 
—niewiadomego pochodzenia. Hur- 
czyn na trzezwo był niemożliwym 
w stosunkach domowych i towa- 
rzyskich. Rano osobiście przepro- 
wadzał pedantyczne sprzątanie mie- 
szkania, korytarzy, ba nawet wspól- 
nej ubikacji pod: znakiem 00. 

Jeden z tych świadków, p. Ire- 
na Meysztowiczówna, do ogólnej 
charakterystyki „dwuosobości* Wi- 
tolda Hurczyna dodaje taki szcze- 
gół. Mieszkając przez szereg mie- 
sięcy w tym domu co państwo H. 
widywałam nieraz, jak H. załatwiał 
najczarniejszą czynność każdej słu- 
żącej. Ubrany w pidżamę wynosił 
ostentacyjnie na oczach wszystkich 
„filiżankę z pod łóżka”, a gdy spo- 
strzegł, że ktoś go obserwuje, na- 
przykład — ja, rumienił się spo- 
zierając jedynie .po swym poran- 
nym stroju i chcąc pokryć brak 
kołnierzyka i krawata na szyi podno- 
sił wówczas kołnierz. 

Zeznania świadków Meysztowi- 
czówny, lzabeli Towtalisowej, Te- 
resy Jundziłłowej, w których poru- 
szana była pchana jakąś siłą na 
plan pierwszy w procesie sprawa 
„dwuosobowości* oskarżonego, wy- 
wołały zrozumiałe poruszenie i ko- 
mentarze, zarówno na sali jak i w 
kuluarach sądu. 

Dziś dalszy ciąg rozprawy. 

(eś) 
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Wiešci i obrazki z kraju 
Wołkowysk w czerwcu 1926 r. 

Praca podziemnych sił — Próba 
b:iansu, „podróży artystycznych“ 

Reduty. 

Miejscowe władze bezpieczeń- 
Siwa w ostatnich dniach wpadły 
przypadkowo na trop rozgałęzio- 
nej organizacji komunistycznej, tem 
groźniejszej, że łączącej przyjemne 
z pożytecznem, t. zn. ideę z czy- 
nem, vulgo „uświadamianie" mas 
z próbą przekonania ich o nie- 
trwałości istniejącego ustroju spo- 
łecznego za pomocą lekcji poglą- 
dowej, Siedzibą władz partji na 
pow. wołkowyski okazało się m-ko 
Pieski, „stolica* odpowiedniej gmi- 
ny, słynnej z niespokojnego uspo- 
sobienia mieszkańców,  zawdzię- 
czających tej okoliczności częste 
zatargi sądownictwem karnem. 

Energiczne prowadzone przez 
władze sądowo-śledcze i policyjne 
dochodzenie ujawniło ścisły kon- 
takt tej Organizacji z pokrewnemi 
duszami z sąsiednich powiatów, 
przedewszystkiem słonimskiego, co 

„pozwoli zapewne na doprowadze- 
nie akcji likwidacyjnej do końca. 
Dotychczas aresztowano w związ- 
ku z tą sprawą przeszło 30 osób, 
kilkanaście zaś oddano pod dozór 

policji. i 
Ciekawe szczegóły ze zrozu- 

miałych względów poczekać mu- 
szą jeszcze pewien czas na ujaw- 
nienie. 

Warto jednak zanotować, że 
prezesem komitetu rejonowego był 
właściciel średniego folwarku; czy 
świadczyć to ma o ideowości, czy 
też o tem, że III Międzynarodów- 
ka dobrze wynagradza swych czyn- 
nych przyjaciół, a zmysł oszczęd- 
ności posiadają oni w stopniu, 
stawiającym ich narówni z fran- 
cuskimi „bourgeois“ (osobnik ten 
bowiem sam nabył folwark). 

Opisane powyżej zdarzenie do- 
wodzi, że władze bezpieczeństwa 
przed rokiem nieco przedwcześnie 
obwieszczały urbi et orbi likwida- 
cję Komunistycznej Partji Zach. 
Białorusi, w jej skład bowiem 
wchodziła wykryta organizacja. 

Niepozbawioną sui generis 
wisielczej pikanterji jest ta okolicz- 
ność, że wszyscy aresztowani ujaw- 
nili wcale dobrą jak na laików zna- 
jomość procedury karno-sądowej; 
czyżby przedmiot ten był również 
objęty programem szkół dywersyj- 
nych? 

W dniach 11 i 12 czerwca r. b. 
mieliśmy gościnne występy Reduty 
w postaci przedstawień „Lekkodu- 
cha* oraz „Djabła i karczmarki*, 
jak zwykle niezmiernie gorąco i przy- 
chylnie przyjętych przez tutejszych | 
bywalców teatralnych. Rzetelny i 
ożywiony artystycznym zapałem 
wysiłek młodych sił artystycznych 
wydobył z nich maximum tego, co 
dać mogli, stwarzając zupełnie po- 
prawną i przyjemną dla widza ca- 
łość. Należałoby jednak na Kre- 
sach zwłaszcza, gdzie przedstawie- 
nie jest dla niejednego widza jed- 
nocześnie lekcję praktyczną języka 
polskiego, za wszelką cenę unikać 
takich lapsus linguae, jak „niezado- 
wolnienie*, „zmarszczków*, które 
mieliśmy nieprzyjemność słyszeć 
podczas przedstawienia „Lekkodu- 
cha“. 

W związku z aktualnem obe- 
cnie w Wilnie bilansowaniem wy- 
ników rocznej kresowej misji kul- 
turalnej Reduty niech wolno będzie 
niemniej zainteresowanej prowincji 
zabrać głos w tej sprawie, przede- 
wszystkiem pod kątem widzenia 
celowo-repertuarowym. 

Podczas pięciu odwiedzin Re- 
duty w upływającym sezonie by- 
liśmy Świadkami zdecydowanej 
przewagi w repertuarze takich sztuk 
jak „Przechodzień*, „Lekkoduch*, 
it. p. t. zn. sztuk, będących wy- 
razem poszukiwania nowych dróg 
w dziedzinie dramaturgji, sztuk, 
opartych na zerwaniu z zasadą: 
teatr—to odtwarzanie rzeczywistoś- 

ci życiowe, (Nie mam pretensji 
zarówno do trafnego uwypuklenia 
w tej Guasi-definicji najistotniej- 
szych cech do tego rodzaju sztuk, 
jak ido jej klasyfikacyjno-literac- 
kiej poprawności). Zrozumienie te- 
go rodzaju sztuk wymaga pewne- 
go wyrobienia teatralnego, pewne- 
go ukształcenia wrażliwości arty- 
stycznej, którą poszczycić się mo- 
gą tylko nieliczni z pośród bywal- 
ców prowincjonalnych  przedsta- 
wień Reduty. Gdyby autorzy re- 
pertuaru redutowego słyszeli ko- 
mentarze widzów, i to bynajmniej 
nie z ostatnich rzędów, dostaliby 
zapewne ataku ostrej furji i wy- 
rzekli się grywania tego rodzaju 
utworów podczas swych równie 
pożytecznych jak entuzjastycznie 
witanych podróży artystycznych. 

Jeśli zaś widnieje na afiszu jed- 
na z bardziej zrozumiałych dla 
szerszych warstw Sztuk — to jest 
nią z reguły utwór poważny i to 
tak trudny do zrozumienia dla lu- 
dzi bez elementarnego  przygoto- 
wania w zakresie polonistyki (co 
omal regułą jest nawet wśród inteli- 
gencii), jak np. „Wesele“. Dlacze- 
góż tak mało wykorzystany jest w 
repertuarze redutowym Fredro, dla- 
czego nie spotykamy w nim zu- 
R: Bałuckiego, Perzyńskiego. 

ie uważam ani jednego ani dru- 
giego za ideał pod jakimkolwiek- 
bądź względem, rzuciłem te naz- 
wiska przykładowo. Nie mam też 
zamiaru propagować zamiany Re- 
duty na jakiś przybytek wesołości. 
Chodzi mi właśnie o wszechstron- 
ność, brak której w Reducie tak 
"daje się odczuwać (por. zauważo- 
ne już w Kurjerze o nieuwzględ- 
nianie literatur obcych). 

Aczkolwiek teatr urabia sobie 
publiczność to jednak musi on po- 
czątkowo przystosowywać się do 
niej w pewnych granicach, nie bę- 
dzie to schlebianie sobie publiczno” 
ści, co znów pezwoli Reducie na 
zrealizowanie naczelnego swego 
hasła: uteatralnienia a przez to 
ukulturalnienia szerokich warstw. 

Może powyższe uwagi laika-ob- 
serwatora, podyktowane jedynie 
pragnieniem większej skuteczności 
redutowej misji, przyczynią się do 
jeszcze Ściślejszego kontaktu i wza- 
jemnego zrozumienia między Re- 
dutowcami i większością ich wiel- 
bicieli. 

Obserwator. 

Inspekcja 6-ej Brygady Korpusu 
Ochrony Pogranicza. 

Pan generał Minkiewicz, jako 
dowódca korpusu ochrony pogra- 
nieza, oraz jako zastępca Ministra 
Spraw Wewnętrznych, w otoczeniu 
swego sztabu i w asyście d-cy 6 
brygady K.O.P. rozpoczął inspek- 
cję bataljonów wchodzących w 
skład tejże brygady. Towarzyszą 
p. gen. Minkiewiezowi p. pułkown. 
Paslawski, mjr. szt. gen. Munnik 
szef sztabu K. O. P., pulk. Micha- 
lowski,Ę szef sanitarny K. O. P., 
kpt. Grudziński i por. Widliński. 

Inspekcję rozpoczął d-ca K. O. 
P. od bataljonu w Sejnach, witany 
owacyjnie przez przedstawicieli 
władz administracyjnych oraz lud- 
ność miejscową ze starostą suwal- 
skim p. Baranowskim na czele, 
Generał Minkiewicz przeprowadza 
inspekcję bardzo szczegółowo, do- 
cierając do każdej strażnicy, inte- 
resując się żywo służbą ochrony 
pogranicza, oraz potrzebami miej- 
scowej ludności, której mimo obo- 
strzeń obowiązujących w pasie gra- 
nicznym, żolnierze K. O. P. oka- 
zują życzliwą pomoc. 

Inspekcja pogranicza w piew- 
szych kilku dniach była nader u- 
ciążliwa ze względu na ciągłe de- 
szcze, Z dotychczasowej inspekcji 
d-ca K. O. P. wyniósł dobre wra- 
żenie o oddziałach wyżej wspom- 
nianej brygady i o ułożeniu się 
stosunków jej między władzami 
administracyjnemi i ludnością cy- 
wilną. (x) 

Państwowa Fabryka wyrobów tytoniowych w Wilnie, 
ogłasza, iż w dniu 6-go lipca b. r. o godz. 9-tej rano, 
odbędzie się w siedzibie Fabryki przy ulicy Makowej 
Nr. 17-19, sprzedaż z licytacji, będącej w posiadaniu 
Fabryki, KLACZY wraz ze źrebakiem, oszacowa- 
nych na łączną kwotę 350 złotych. 

Z ZAGRANICY. 
Odsłonięcie pomnika Kitchenera. 

LONDYN, 3.VII (Pat.). Wezo- 
raj nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
pomnika lorda Kitchenera na przy- 
lądku Marwich (Wyspy Orkney), 
czyli na dwie mile od tego miej- 
sca, gdzie dnia 6 czerwca 1916 r. 
zginął lord Kitehener, udający się 
do Rosji na okręcie wojennym 
Haudshire. 

  

Okręt ten— jak wiadomo — był 
zatopiony przez niemiecką łódź 
podwodną, . 

Telefon redakcji i admini- 
stracji Nr. 99, czynny od 
godz. 9 rano do 10 wiecz. 
Telefon nocny od godz. 10 
wiecz. do 4 rano Nr. 8-93. 

  

NA MARGINESIE. 
Gwiaździsta demokracja. 

W dniu dzisiejszym cała Rzeczpo- 
spolita czci święto 150-lecia niepodleg- 
łości Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. 

Dnia 4 lipca 1176 roku kongres 13 
kolonji angielskich w Ameryce Północ- 
nej po trzyletnich zatargach z rządem 
angielskim proklamował uroczyście nie- 

podległość kolonji, jako wolnego i nie- 
zawisłego państwa pod nazwą Stanów 
Zjednoczonych. 

Od tego dnia datuje się rozwój naj- 
większej demokratycznej republiki świa- 
ta. Od tej daty też rozpoczyna się sie- 
dmioletnia wojna o niepodległość nowego 
państwa, w której wzięli m. in. udział 
tacy Polacy jak Kościuszko i Pułaski, 
tacy Francuzi jak margrabia Lafayette 
i marszałek Rochambeau. 

W ten sposób z dziełem utrwalenia 
demokracji amerykańskiej historycznie 

związana została demokracja francuska 
i połska. Dzisiejsze więc święto Ameryki | 
jest zarówno świętem tryumfu Fracji 
i Polski. Jest wzmocnieniem więzów, za- 

dzierzgniętych przed półtora wiekiem mię 
dzy ideałami tych trzech demokracyj. 
Jest potwierdzeniem przyjaźni łączącej te 
państwa, jako rękojmi dalszego ideałów - 
tych rozwoju. 

Dług swój wobec Polski i Francji 
(jeżeli można prace Kościuszki i Lafayet- 
ta nazwać długiem) spłaciły Stany Zje- 
dnoczone z hojną nawiązką w czasie 
ostatniej wojny, występując przeciw nie- 
mieckiemu militaryzmowi i nacjonalizmo - 
wi, walnie przyczyniając się do zwycię- 
stwa nad nim. 

Z historją niepodległości Polskiimię ° 
Ameryki, związane jest wielokrotnemi 
ogniwami. Deklaracja prezydenta Wilso- 
na, a później pomoc Stanów Zjednoczo- 
nych w pierwszych, ciężkich latach istnie- 

nia państwa polskiego—są to wiekopom- 
ne pozycje w dziejach naszego Narodu. 

Z historją cywilizowanego świata 
imię Ameryki przedewszystkiem złączo- 

ne jest przez ugruntowanie idei pokojo- 
wego współżycia narodów. Liga Narodów 
w dzisiejszej swej formie, jako realny 
wyraz tej idei, aczkolwiek daleka jest 
jeszcze od doskonałości, jednakże jest 
mocnym wstępem do organizacji ludów 

cywilizowanych w myśl humanitarnych 
haseł amerykańskich. 

W dniu dzisiejszym wysoko podnie- 

sie się błękitny sztandar, wyhaftowany 
gwiazdami, wyobrażającemi wolne Stany 
Zjednoczone Ameryki. Jest to sztandar 
demokracji wszystkich narodów. 

l może nadeidzie kiedyś dzień, w 
którym gwiazdy te będą symbolizowały 
narody, związane ze sobą ideą wspólnej 
pokojowej pracy. 

W tym dniu rozpocznie się nowa 
epoka w dziejach świata. tl. 
  

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

Przysposobienie wojskowe 
a. społeczeństwo. 

W przyśpieszonem tętnie współ- 
czesnego życia powojennego, w о- 
gromie przeżywanych wydarzeń 
politycznych, w gorączkowem po- - 
szukiwaniu wrażeń silnych emocu- 
jących, przechodzi społeczeństwo 
nasze obok ogromu zagadnień, ja- | 
kie wysuwają się w związku z ka- 
żdym dniem potężniejszym ruchem 
ogarniającym młode pokolenia, Zół- 
wim krokiem posuwają się naprzod | 
poczynania w kierunku rozwoju i - 
propagandy przysposobienia woj- 
skowego i wychowania fizycznego. 
Zubożałe społeczeństwo, walczące 
z dławiącą zmorą przesilenia gos- 
podarczego bardzo słabo reaguje | 
na niedomagania w tej dziedzinie. 

Popierać p. w. i w. f. młodego - 
pokolenia musi każdy, kto potrafi 
patrzeć w przysłość, jeśli ma być 
ona jasna i promienna, jeśli przy- 
szłe pokolenia mają się wyzwolić 
z dręczących pęt neurastenicznego 
przedenerwowania, pozbyć się cho- 
robliwego improduktywizmui wnieść - 
do życia narodowego tężyznę i ro- 
zmach, energję i zdecydowaną wo- 
lę, pogodną radość i stalowe ner- 
wy. Nie wolno nam w dalszym cią- - 
gu zasypiać tak ważnych spraw, 
nie wolno przechodzić obok nich 
ze wzruszeniem ramion. Nie są to 
gołosłowne tyrady. Przemawiają 
za niemi fakty życiowe. Względy - 
natury materjalnej nie mogą w zu- 
pełlności usprawiedliwiać bierności 

mas. : 
Francja borykająca się zogrom- | 

nemi trudnościami finansowemi, 
przeżywającą również ostry kryzys 
bezrobocia, znajduje jednak pie-* 
niądze na budowę olbrzymich, w | 
zdumienie wprowadzających par- | 
ków sportowych i stadjonów, obli- | 
czonych na uczestnictwo tysięcy 

    

zawodników. 
Jeszcze dalej posunęli sprawę 

p. w. i w. f. Anglicy. Tam wysił- 
kom sfer rządowych idzie z wy- | 
bitną pomocą inicjatywa prywatna. 
Wyższe uczelnie 
rywalizują ze sobą w wynikach 
sprawności fizycznej. A rezultaty? 

  

   

i szkoły średnie -
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imponująca wytrzymalošė tak bar- 
dzo cechująca Anglików. Wytrwa- 
łość doprowadzona do granie nie- 
bywałych i silna, wyrobiona fizycz- 
nie armja, w razie wojny pokony- 
wują z łatwością trudy i niewy- 
gody. Ten ostatni wzgląd zaważać 
winien najsilniej w rozwoju fizycz- 
nem młodzieży polskiej. 

Jakkolwiek dumni jesteśmy ze 
"swojej wspaniale rozwijającej się 
armji—jednak w imię dobrze zro- 
zumiałej troski o jasną przyszłość 
państwa, dążyć musimy do wytwo- 
rzenia w łonie samego społeczeń- 
stwa świetnego obywatela-żołnie- 
rza, przygotowanego w odpowiedni 
sposób do ponoszenia trudów i 
oszczędzenia Skarbowi Państwa 
pieniędzy, przez zmniejszenie cza- 

mentarnych zasad słuszności i spra- 
wiedliwości, oraz pragnąc zapew- 
nić urzędnikom w Wileńszczyznie 
minimum egzystencji, bez czego 
aparat państwowy opierając się na 
zuboźałych pracownikach, g8zcze- 
gólnie tu na kresach Rzplitej, nie 
może normalnie funkejonować — 
Zarząd Okręgowy Stow. Urzędn. 
Państwow. w Wilnie postanowił 
wszcząć energiczną akcję, mającą 
na celu przy pomocy jaknajdalej 
idących środków legalnych spowo- 
dować wniknięcie władz central- 
nych w Warszawie w specyficzne 
warunki ekonomiczne urzędników 
wileńskich i w konsekwencji przy- 
znanie tak zwanego dodatku kre- 
sowego. 

Ponadto na zebraniu delegatów 

KR U.B JE B_ 

Kom. Obywat. dla walki z lichwą 
i spekulacją — prosić Pana Wo- 
jewodę Wileńskiego o jak najrych- 
lejszą ingerencję i wgląd do spraw 
walki z lichwą i spekulacją, oraz 
wskazanie Magistratowi m. Wilna 
na niezbędność zorganizowania do- 
staw aprowizacji % miejscowości 
dalszych, gdzie ceny produktów 
kalkulują się znacznie niżej niż 
na rynku Wileńskim. 

Pragnąc dalej rozszerzyć Z3- 
początkowaną akcję, Zarząd S.U.P. 
zwołał w dniu 2 bm. konferencję 
z udziałem przedstawicieli od wszy- 
stkich innych samodziełnych zrze- 
szeń pracowników państwowych i 
samorządowych, jako to sądowni- 
ków, nauczycielstwa, kolejarzy, po- 
cztowców itd., na której zgodnie 

WoD UE NS"RI 

cia wydziałom powiatowym, na 
podstawie umów, zawartych przez 
wydziały z zarządem obwodowego 
funduszu bezrobocia. (z) 

SPRAWY SZKOLNE. 

Komunikat Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego, Ministerjum 
W. R. i O. P. zawiadamia, że na 
przyszłość nauczycielami szkół po- 
wszechnych będą zasadniczo mia- 
nowane jedynie osoby, które po- 
siadają przepisane kwalifikacje do 
nauczania w szkołach powszech- 
nych. Wszystkie podania o posady 
należy przesyłać nie do Inspekto- 
rów Szkolnych, lecz do Kuratojum 
tego Okręgu Szkolnego, w którym 
kandydat pragnie pracować. 

— 200 letn. rocznica kanoni- 
zacji św. Stanisława Kostki w 
wojsku. W tym roku przypada 200 
letnia rocznica kanonizacji Św. 
Stanisława Kostki, patrona mło- 
dzieży, uroczystość ta ma doniosłe 
znaczenie nietylko religijne, lecz 
i Państwowe, gdyż św. Stanisław 
Kostka był polakiem, a jako pa- 
tron młodzieży, jest patronem i 
wojska, które w uroczystości tej 
weżmie udział, Tymczasem zaś D-ca 

Obsz. Warownego polecił urządzać 
dla szeregowych odpowiednie ‚ ро- 
gadanki, a dla oficerów odczyty i 
referaty, (x). 

SAMORZĄDOWA. 

— Pożyczka sejmikowi wileń- 
sko-trockiemu. Ministerium  Ro- 
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uczynku kradzieży pew i naczynia 
stołowego u Józefa Chominka, (Su- 
bocz 32), zostali ujęci znani złodzieje 
Lejzer Śzpiro i Eljasz Aronowicz. Rze- 
czy zwrócono poszkodowanemu. 

— Pożar. W dn. 2 b. m.*w składni- 
cy biura leczniczego przy ul. Wielkiej 46 
z powodu nieostrożnego zapalenia pa- 
pierosa spaliła się marynarka i palto. 
Straty wynoszą 300 zł. Ogień przed przy- 
byciem straży ogniowej — zlikwidowano. 

Na prowincji. 

— Zatrzymanie sprawcy podpale- 
nia. Poster. P. P. w Krasnem zaaresz- 
tował Piotra Kisiela, lat 26, zam. we wsi 
Wieredowo, gm. Krasno pow. Mołode- 
czański, któremu udowodniono podpale- 
nie w roku 1918 domu mieszkalnego 
Agnieszki Jakubowicz, zam tamże. 

— Utonięcia. W dn. 27 ub. m. uto- 
nął kąpiąc się w Wilji Piotr Krukowski, 
lat 14, mieszk. wsi Brataniszki, gm. Rze- 
szańskiej pow. Wil - Trockiego. Trupa zna- 

su służby w czynnej armji. Nasze wszystkich Kół, należących do O- stwierdzono słuszność i aktualność Do podań należy ki osy bót Publicznych przyznało Sejmi- ae w odległości 8 klm. od Nowo- 

położenie gieograficzne i politycz- kręgu Wileńskiego, postanowiono sprawy i postanowiono skoordyno- oprócz innych wymaganych za u kowi Wileńsko-Trockiemu pożycz- IN Ay dli. 27-4bźhi w -jeziórzetKoć 

ne pozostawia dużo do życzenia. wobec niczem nieusprawiedliwio- wać dotychczasową akcję, zebrać czników, oryginalne dokumenty kę w wysokości 25.000 zł. na bu- rynga wskutek własnej, nieostrożności 

Wiadomem jest powszecnie, żetak nego gwałtownego wzrostu cen na cały rzeczowy materjałi złożyć za szkolne, a nie odpisy, choćby na- dowę mostów na drogach samo- utonął podczes kąpieli Józef Bogdano- 

wschodni jak i zachodni nasi.są- produkty spożywcze w m. Wilnie; pośrednictwem specjalnej delegacji wet uwierzytelnione. : wicz, lat 14, mieszk, wsi Grydziuszki, 

siedzi, którzy pod względem posu- 
mięć nad p. w. i w. f. poprzedzili 
nawet Francją i Anglję, pałają 
żądzą zmniejszenia naszego stanu 
posiadania, że dążą do uzyskania 
wspólnych granic na gruzach na- 
szej niepodległości. Na straży nie- 
naruszałności naszych granic musi 
stać obok silnie zwartej Armji o 
wysokim poczuciu  odpowiedzial- 
ności i żelaznych muskułach, zaw- 

a mianowicie: podniesieniasię ceny 
słoniny o 14 proc, wędlin od 20 do 
30 proc., masła o 80 ргое., itp. 
które to podwyżki cen zostały za- 
akceptowane na posiedzeniu Wil. 

  

obszerny memorjał _ czynnikom 
miarodajnym w Warszawie. 

Sprawa masowych wieców pro- 
testacyjnych ogółu urzędniczego 
narazie została odroczona. 

  

KRONIKA. 
  

      

Podania bez dokumentów  ory- 
ginalnych będą zwracane bez roz- 
patrzenia. 

Wobec stosunkowo niewielkiej 
liczby wolnych posad leży w inte- 
resie kandydatów wnoszenie po- 

dań 0 posadę w „jakiejkolwiek 
miejscowości*, lub przynajmniej 
wymienianie kilku miejscowości, w 

których kandydat pragnąłby uzy- 
skać posadę. 

rządowych. (z) 3 
WYCIECZKI. 

Wycieczka węgierska w Wil- 
nie, 9 lipca przyjeżdże do Wilna 
przejazdem do państw bałtyckich 
wycieczka węgierska „Patrja* w 
składzie 28 osób. Wchodzą do niej 
literaci, publicyści, profesorowie i' 
inni. (2) 

Z POGRANICZA. 

gm. Daugieliskiej pow. Święciańskiego. 
— W dn. 27 ub. m. utonął kąpiąc 

się w rzece Poddzisienka Jarosław Ród: 
dratowicz, lat 17, mieszk. wsi Arcimowi= 
cze, gm. Bogińskiej pów. Brasławskiego. 

— Pożary. W dn. 27 ub, m. we Wsi 
Kupczele, gm. Opskiej pow. Brasławskie- 
go, wskutek uderzenia piorunu spaliła 
się stodoła z inwentarzem martwym Ja- 
kóba i Wincentego Macieszów. Straty 
wynoszą 1590 zł. 

— W dn. 27 ub. r.b. we wsi Piet- 
ryszki, gm. Bohinskiej pow. Brasławskie- 
go, wskutek uderzenia piorunu spalił się 

———| Dziś: Józefa KalasantegoW. ry St. Moniuszki, w pierwszej scenicz- Informacje co do wolnych po- (> . dom mieszkalny i rzeczy Izaaka Kamion- 
czasų „przygotowany cały naród. | Niedziela daj, nej koncepcji tego dzieła. Partję tytuło- gąq można Otrzymać w  Kurato- Pobyt Marszałka Pilsud szczykowa, Straty WYNOS 600 zł. 

Czas jnż nareszcie zainteresować dzo Usta uy, wą śpiewać będzie znakomita jej wyko- rjąch O. Szkolnych. Ministerjum skiego na pograniczu litewskiem. — W dn. 16 ub.m. r.b. wskutek nie- 
się tem ogromem zagadnieniem, : ; L lyca. UINISYETJUM vy końcu ub. miesiąca zwiedzal  wyjasnionej narazie przyczyny wybuchł 

czas Raiwyźszy przystąpić do rea. | lipca | Wschód słońca--g. 2 m.5l  nawczyni Wanda Hendrichówna. Operą W, R. j Q. P. informacyj takich nogranicze na odcinku 23 bataljo- pożar w lesie należącym do mieszkań- 
jwyższy przystąp Zachód _„  g.7m.55  dyryguje znany i ceniony kapelmistrz nie będzie udzielało. POS ców wsi Gaucie, gm. Solskiej pow. Osz- 

lizacji idei przysposobienia wojsko- 
wego i wychowania fizycznego. 

Jan Żemło. 

1 życia urzędniczego 
Ostatnie notowania Głównego 

Urzędu Statystycznego niezbicie 
dowiodły, że Wilno stale jest naj- 
drožszem miastem w Polsce, gdyż 
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
wskaźnik drożyzniany wynosił 214,4 
wobec 194,9 dla Warszawy, a 179,9 
przeciętnego wskaźnika dla całego 
Państwa, przytem w większości 
miast wojewódzkich wskaźnik jest 
niższy od przeciętnego (Lwów 142,3, 
Kraków 147,4, Poznań 155,1), 

Qyfry nader wymowne. 
Mimo to Rada Ministrów, która 

jest władną, w myśl końcowego 
ustępu art. 4 ustawy z dnia 9 paź- 
dziernika 1923 roku przyznawać 
funkejonarjuszom, pełniącym służbę 
w stolicy i na Ziemiach Wschod- 

- nich, dodatki do uposażenia, nie 
zważając na ustawiczne petycje i 

Teatr i muzyka. 
— Ostatni występ Elny Gistedt w 

Teatrze Letnim. Dziś urocza artystka 
Elna Gistedt pożegna Wilno, udając się 
na dalsze występy do Warszawy i Hel- 
singforsu. Znakomita ta artystka wystą- 
pi w operetce Gilberta „Paryżanka”, 
która ukaże się po raz ostatni na scenie 
teatru Letniego. W rolach głównych wy- 
stąpią wybitni artyści teatru „Nowošci“: 
M. Dowmunt, M. Domosławski, W Zda- 
nowicz, P. Milewska, W. Zboiński. Ope- 
retkę prowadzi utalentowany kapelmistrz 
Teatru „Nowości* S. Nawrot. Początek 
punktualnie o godzinie 8-ej wiecz. Kasa 
czynna dziś od 11 — 1 w Teatrze Pol- 
skim, o godz. 3-ej zaś w Teatrze Let- 
nim. Po dzisiejszym przedstawieniu na- 
stąpi pewna przerwa w  widowiskach 
operetki, wywołana koniecznością skom- 
pletowania zespołu artystycznego. jak 
również przygotowania repertuaru. 

— Występy Adama Didura w Wil- 
nie. Wszechświatowej sławy artysta 
opery Metropolitain - Houte w New Jor- 
ku -- Adam Didur — wystąpi w Wilnie 
na koncercie Wil. Orkiestry Symfonicz- 
nej w środę 7-go b. m. w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. || z 

Program obejmuje arje operowe 
„Pajace* (prolog), „Borys  Godynow”. 
„Faust*, oraz szereg pieśni polskich i 
włoskich. 

Stefan Śledziński; reżyseruje prof. Lud- 
wig. W specjalnie urządzonych wago- 

nach, ofiarowanych przez tut. dyrekcję 
koleji, wyjeżdża wspaniały zespół, zło- 
żony ze solistów, orkiestry, chóru, z per- 

sonalu technicznego, z dekoracjami, ko- 
stjumami et. c. t. w najbliższych dniach 
na prowincję, aby tam zapoznać publi- 
czność z najpiękniejszem polskiem, pie- 
rwotnie pomyślonem arcydziełem naszej 

twórczości operowej, z nieśmiertelną 

„Halką”, w pierwszorzędnem wykonaniu 
tej opery. 

Wysoki poziom artystycny i kultu- 
ralny cel imprezy, powinny zgromadzić 
wszystkich bez różnicy narodowości mie- 
szkańców kresów, aby według słów pa- 
na Michała Józefowicza, wszyscy mogli 
się zapoznać z tem arcydziełem w for- 
mie dotąd nikomu z żyjących nieznanej. 

OSOBISTE. 

— Z lzby Skarbowej. Prezes 
Wileńskiej lzby Skarbowej p. Jam 
Malecki w dniu jutrzejszym wy- 

jezdža na kilka'dni do Warszawy 
w sprawach służbowych. W tym 
czasie zastępować prezesa lzby 

— Wyjazd uczniów szkół 
średnich na kolonje letnie. Dnia 

380 czerwca wyjechały z Wilna na 

kolonje uczennice szkół średnich 

w liczbie 32, z których 17  znaj- 

duje opiekę na kolonji wypoczyn- 

kowej w Gobach, 15 zaś na kolo- 

nji leczniczej w Olkienikach. Na- 

leży zaznaczyć, że pierwszy raz w 

tym roku pomyślano o dzieciach 

zagrożonych gruźlicą i stworzono 

dla nich osobną kolonję w Olkie- 
nikach, w b. gmachu klasztornym. 
Dr. Szwengruben, lekarz miejsco- 

wy obiecał roztoczyć nad kolonją 
opiekę lekarską. Lokal mógłby 

pomieścić 25 osób, środki jednak 
materjalne nie pozwoliły na wy- 
słanie większej ilości chorych, 
Tegoż dnia odwieziono 30 uczen- 

nic z gimn. Czartoryskiego do sa- 
natorjum kołejowego we  Włoda- 
wie. 

Na kolonje wypoczynkowe w 
Skorbucianach, 16 klm. od Wilna, 
wyjechało 40 chłopców z różnych 
szkół średnich. Ogółem w r. b. 

Centrala zapewniła wywczasy 120 

osobom młodzieży szkół średnich. 

nu K. O. P. Miuister Spr. Wojsk. 
Marszałek Józef Piłsudski, którego 
miejscowa ludność witała entu- 
zjastycznie. (X). 

— Przekroczenie granicy. Ko- 
ło Ornian w dniu 30 czerwca b. 
r. został przytrzymany Kawszyk 
Józef, który przekroczył nielegal- 
nie granice, z Litwy do Polski. 

Zatrzymanego przekazano władzy 
administracyjnej, (X). 
— Przemycanie sacharyny.W dn. 

29-go czerwca r. b, koło Rudzi- 

szek patrol K. O. P. spostrzegł 
2 znanych przemytników przekra- 
czających granicę z Litwy do 
Polski, na okrzyk „stój* wymie- 

nieni poczęli uciekać porzucając 
niesiony towar. Oddane za nimi 

strzały chybiły z powodu ciemnej 

nocy. Porzucony worek zawierał 
około 4-ch pudów sacharyny, któ- 

rą wraz z protokołem przekazano 

odnośnym władzom. (x). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Zaginięcie. W dn. 2 b. m. Szaja 
Bakszta, (Al. Róż 9—7) zameldowała 
o zaginięciu jej wychowanki Fejgi Sto- 
łow, lat 17, która w dn. 1 b. m. wyszła 

miańskiego. (S) 
;- Kradzieże koni. W dn. 26 ub. m. 

Michał Sielin, mieszk. wsi Ziezielje, gm. 
Iżanskiej pow. Wilejskiego, jadąc z Wi- 
lejki złapał na pastwisku dwa konie 
Antoniego Szpiegolskiego, mieszk. wsi 
Jackiewicze, gm. i pów. Wilejskiego 
i przywiązał je do Swego wozu, lecz 
w odległości 400 mtr. został zatrzymany 
przez poszkodowanego, który mu konie 
odebrał. Michał Sielin tłumaczył się, iż 
powyższego dokonał będąc w stanie nie- 
trzeźwym. 

— W dn. 26 b. m. Józefowi Herma- 
nowiczowi, zam. we wsi Strypuny, gm. 
Niemenczyńskiej powiatu Wil.- Trockiego, 
skradziono z pastwiska dwa konie (kla- 
cze) i źrebię. 

— W nocy z 23 na 24 ub. m. Win- 
centemu Koleśnikowi, zam. we wsi Ła- 
dyga „gm. Landwarowskiej pow. Wil.- 

rockiego, skradziono z pastwiska ko- 
nia, wart. zł. 

  

Sport. 
„Pogoń* i „Kresowja” spotkają 

się w Grodnie. 
W. dniu 4 lipca b. r. z Wilna wyjeżdża 

do Grodna „Pogoń", celem rozegrania 
meczu z "Kresowją*. W razie zwycię- 
stwa „Pogoni* w Grodnie nastąpi decy- 
dujące spotkanie „Pogoni z 1 p. p. leg. 
11 lipca na boisku sportowem 6 p.p. leg. 

zabiegi wileńskich organizacji u- Orkiestra wystąpi w zwiększonym będzie p. Adolf Żongołłowicz, Na- z domu i dotychczas nie powróciła. (x) 

rzędniczychjak dotąd pozostawa- zespole pod dyr. Mikołaja Salnickiego.  czelnik Wydziału Akcyz i Monopo- WOJSKOWA — Wykrycie kradzieży. W dn. 2 b.m. 
@ JBR) ać P Zapowiedź występu znakomitego ar- у у P WOJSKOWA ka ŁiERIONY i dochodzeń na qm 

ła nieczułą na wyjątkową nędzę 
ogółu urzędniczego w Wileńszczyź- 
nie, aczkolwiek urzędnicy państwo- 
wi na Sląsku i w Warszawie od- 
dawna otrzymują na podstawie 
uchwały R. M. dodatek stały do 
uposażenia miesięcznego (w War- 
szawie 20 proc.). 

Wobec powyższego w imię ele- 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać 

tysty A. Didura — wywołała wielkie za- 
interesowanie. 

— „Halka* na prowincji. Wileński 
zespół operowy pod artyst. kierowni- 

ctwem prof. Adama Ludwiga wyjeżdża w 
w przyszłym tygodniu po większych mia- 

stach Kresowych, jak Lida, Baranowicze, 
Łuniniec, Pińsk, Wołkowysk, Grodno 
it. d. z przedstawieniami: „Halki*, ope- 

lów Państwowych. 
URZĘDOWA 

— Czynności funduszu bezro- 
bocia przekazane wydziałom po- 
wiatowym. Ministerjum Spr. Wewn. 
wystosowało okólnik do wszystkich 
PP. wojewodów w sprawie przeka- 
zania czynności funduszu bezrobo- 

Agentury „Kurjera Wileńskiego”: 

— Przyjazd D-cy Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Dziś dnia 4 
b. m. D-ca K. O. P. gen. Minkie- 
wiez przyjeżdża do Wilna, gdzie 
zabawi jeden dzień, poczem uda 
się celem przeprowadzania dalszej 
inspekcji bataljonów 6 brygady 
Kr UP 

melinie złodziejskiej portfel, zawierający 

130 dolarów, ubranie i inne rzeczy, po- 

chodzące z kradzieży u Mojżesza Fryd- 
mana, (Zakretowa 5-a) oraz z 2-ch in- 
nych kradzieży. W tej sprawie zostali 
zatrzymani: Piotr Jezierski, Jan Kozłow- 

ski, bez stałego miejsca zamieszkania 

oraz Darja Jezierska i Eleonora Rajczys, 

zam. Szlachturna Nr 9. 
—W dniu 2 b. m. na gorącym 

„R U Cc R* Księgarnie kolejowe, 

OFIARY. 

P. Fr. Legiecki nadesłał do naszej 
administracji nieprzyjęte przez biegłych 
P. p. Jana Rekiecia — 5 zł. na klub sp. 
wiośl. „Pogoń*'* Kopela Pińskiera — 5 zł. 
na Klub sportowy „Makkabi*. Zaintere- 
sowane kłuby zechcą zgłosić się po od- 
biór należności do administracji naszego 
pisma. 

się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim" 

  

  

e
r
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с : ‚ S zz Ž Lida Księgarnia Woj- 

Budsław Duniłowicze Dzisna Giębokie Iwieniec Kowel Krasne nad Uszą | Landwarów I RRS R 6 Mołodeczno 

i ‚ | Spółdzielnia „Kotwica” | A. Adler, sklep „Kultura“ | Aleksander Sosnowski Kiosk czasopism Sawicki Antoni, Stanisław Gwiaździński > ® Spółdzielnia wojskowa 

Spółdzielnia „Zgoda* | A. Szumski, sklep ul. Zamkowa ul Zamkowa |. Biuro dzienników |  „Polonja”, Łucka 7 sklep spożywczy |Koncesjow. Biuro Podań Śaiónaków, ule palną a = 

Е szmiana = ES s: : 

Nowe-Troki Nowogrėdek O Głdzielcza| PIŃSK Postawy Stołpce St. Święciany Wilejka powiat. Księgarnia Spółdzielcza х ‚ Modzelewski. 
Mikołaj Popławski, "| Związek Kółek Rolnicz.| Nauczyc. Polsk. Szkół | Księgarnia Bańkowski Olgierd, | Marjan Ziontek, N. Tarasiejski, Dru.| r zg dski 
Kawiarnia „Troczanka”| Powsz.. Piłsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wileńska 7. stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny| __ul. Piłsudskiego 66                     

Kino kameralne | Dziś ostatnia sensacja Paryża! dramat życiowy w 8 akt. (TAPETY). Jedyny chrze. (p, 82, Berensztejn PRZYBÓRY SZKOLNE Obicia 

  

Polonja U S O WE K IETY 2 н ENO WG : $ ścijański sklep O BIC Choroby skórne, wene- 

Mickiewicza 22 jak: rysownice, ekierki, linijki, przekładnice, bibu- papierowych na Kresach. Tyczne i moczopłciowe 
PT b ; 4 ; larze, podstawki pod kałamarze w piecwszorzędnem HURT i DETAL Przyjm. 9—1 pp. i 4—9 w. 

uROocZA LEE PA R R Y_ wroli głównej. |... Film ten demonstruje życie wykonaniu wyrabia Otrzymano na sezon letni wielki wybór najnowsz. / Mickiewicza 28—5 

luxusowych kobiet, tego najnowocześniejszego wytworu hulaszczego życia wielkiego miasta. 595 rysunków od pr do e Ua w. z. p. 1037 
na m. LIPIEC. я 

  M. Grūnberg, Krakėw, 
Tatarska 3. Tel. 1515. 

Na składzie w każdej ilości. 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, 
Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie, przy 

ul. $w.-Michalskiej N+8, zgodnie z art. 1080 

U.P.C. ogłasza, iż w d. 5 lipca 1926 r. o godz. 
10 rano w Wilnie, przy ul. Portowej N 6, 

m. 20, odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 

  

  Specjalny rabat od 10—250%0 przy zakupie za gotówkę 
Wielką wyprzedaż resztek po cenie kosztu 

poleca D, H. K. Rymkiewicz vy;ienkin 
Wilno, Mickiewicza 9. 1043 wl. TATARSKA 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka i td. 

Wykwintne— Mocne— 

damskie, męskie i 
Stare na nowe dziecinne kostjumy 
przerabia tylko pierwszerzędna farbiarnia i pralnia 
B. Portnowa Tatarska 14 (róg Garbar- 

skiej), |-a od PECHA 

Kafe-Mleczarnia 
A. PIESLAK Dominikańska 14 

Codziennie śniadania, obiady, kolacje. Ceny umiar- 
kowane. 1026 

Skład farb, artykułów elektrotechn. i budowlanych 
kiej Nr. 11 

„A. S ZU R S-wie” Ros Neues 1. 

poleca nace PAPĘ DACHOWĄ (to!) ozniotvaią i 
TEKTU R Ę SUR Ow Ą do obicia ścian i sufitów po cenach 

fabrycznych, oraz inne malarskie, elektrotechn. i budowl. materjały. 1014 

Od r. 1843 istnieje 

528 

  

  

      Go robi prawdziwy przyjaciel 
naszego pisma ? Instruktor kroju s.i5-Jiiska Ne 2 

  

° а я 5 + Niedrogo. 

udziela lekcje kroju rozmait. ubrań Maszynistka blieznej majątka rasłomogo Leona Gureyi | — Opłaca regularnie pronumoraię. | Sprzędaż na raty 
win wojękow. ownych.  Mażdy człowiek, jak fachowiec, biegle pisząca potrzebna na kilka dni kania, ubrań męskich i innych sprzętów do- |  OStasza.się tylko u nas. GS 

tak i niefachowiec jest w stanie nauczyć się z gwarancją od 11 b. m. na zjazd. mowych, oszacowanego na sumę złot. 6,365, | — Jeżeli mieszka na prowinoji—pisuje 

kroju za cenę dostępną dla każdego. Przyjmuję także na kursy maszyno- Zgłoszenia osobiście do Wydziału Rachunko- na zaspokojenie pretensji Tauchuma Dani- korespondencje. Mił $ d 4 

wego haftu. Sprzedaję różne formy wykrojów z objaśnien. szycia. 25 wego Dyrekcji Poczt , Sadowa 25, od g. 9-15 szowskiego. — Jeżeli w Wilnie — odwiedza re- HOsierdziu 
  dakcję, gdy chce, abyśmy poru- 

szyli w piśmie zajmujący go 
temat. й 

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

— Gdy ma ciekawą i ważną infor- 
mację, telefonuje pod numer 99. 

— Zjednywa czytelników. 
— Nie pominie milczeniem tego na- 

szego wezwania. 

czytelników polecamy 
bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w 
Wilnie przy Kalwaryj- 
skiej 62-b m. 6, 4-ro 
osób bez ratunku ginie 
z nędzy, wszystko już 
wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. 
Łaskawe datki przyj- 
muje Admin. „Kurjera 
Wil.* dla „nieszczę- 

śliwej rodziny". 

Redaktor odpowiedzialny Micha? Szukiewicz 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

Pracownia tokarska 
M. Base Ii-ha Szklana Nr. 3, przyjmuje 

ю rozmaite obstalunki na wyroby 
tokarskie do parasoli, lasek i in. rzeczy, Robota 
sumienna i akuratna, Ceny umiarkowane. 1029 

PRACOWNIA OBUWIA 

K. Wasilewski. ul. Tatarska8 
przyjmuje zamówienia, na obówie męskie, damskie 
i dziecinne, Robota wykonuje się sumiennie i sta- 
rannie, oraz wyrabiają się specjalnie buty angielskie. 

Ceny dostępne. 1030 

Potrzebne mieszkanie 
2, 4—5 pokoi z placem 
lub ogrodem 200 — 300 
kw. sążni. Oferty kie- 
rować do Biura Ogłoszeń 
S. Jutana, Niemiecka 4. 

600000006000606629 

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11. 

Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. Tel.8-93, 

Podstawą žycia cztowieka jest 

M I LLO G RAF HYGJENA i dobre odżywianie się, 
Brda litografja najtańszy śparat do:po a takowe Szanowna Publiczność zawsze znajdzie w 

iurow , 3 

wielania pisma peso A ała Jadłodajni i Kawiarni 

. : binety i kuchnia urządzone w nowoczesnym 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne z Sier kańskim i pod kierunkiem bliasch Gł 

Mickiewicza 19 m. 16 "fachowych. Mickiewicza 19 m. 16. fachowych. Ceny minimalne, dostępne wszystkim. 

r 
rtystyczna pracownia szyldów 

Z poważaniem S. Golowacz. 

Pracownia szyldów A. Ejzeryker 
Szymanowicz, Niemiecka 15. "0 
wykonuje zamówienia punktualnie po tanich cenach 

ul. Niemiecka 24. Wykonywa zamówienia epas 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń sp. 

    
  

po cenach konkurencyjnych. 
  —

Ф
 

z ogr. Odp.  


