
  

"
E
Z
 

W
 

Naleźność pocztowa opłaconą ryczaltem. 
  

Rok III. Nr. 160 (608) 

    

> Wilno, Czwarte : 15 lipca 1926 r. 
  

  

  

  

      

  

    

(za wiersz redakcyjny), nekrologi—25'%0 zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne — 50% drożej, ogł. cy! 0 
Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy 

Polska, Rosja i państwa Bałlyckie, 
Paryski „Temps” przynosi cie- 

kawy artykuł na temat stosunków 

między państwami bałtyckiemi, Pol- 

ską i Rosją, który ze względu na 

wyjątkowo aktualność w całości 

zamieszczamy: 

„Wypadki w Polsce, nastąpiły 

wkrótee po zawarciu traktatu nie- 

miecko-rosyjskiego, zwróciły uwa- 

gą na istotny stan rzeczy, jaki 

istnieje na terytorjach północno- 

_ wschodnich, należących do najbar- 
dziej czułych punktów Europy, 
gdzie dyplomacja sowiecka i nie- 

miecka działa z największą pew- 

nością siebie, 

Nowy rząd litewski, który objął 

włądzę po ostatnich wyborach, i 

któremu zgodnie przyznają wyraż- 

nie zaznaczone tendencje demo- 

kratyczne, obudził nadzieje, że u- 

da się wreszcie doprowadzić do 

zbliżenia Polski i Litwy, dwuch 

państw, które od sześciu lat dzieli 

kwestja wileńska. 

Oświadczenie złożone ostatnio 

przez prezesa gabinetu litowskie- 

go p. Sleżewicziusa, rozpraszają 

wszelkie złudzenia w tym przed- 

miocie: powiedział on, że nie wej- 

dzie w stosunki z Polską aż do 

chwili, gdy Wilno nie zostanie 

zwrócone Litwie. Z drugiej strony 

sejm kowieński, postanawiając znie- 

sienie stanu wojennego na Litwie, 

zadał sobie trud wskazania, że to 

usunięcie stanu wyjątkowego ой- 

nosi się do całego terytorjum П- 
tewskiego wyjąwszy pas szeroko- 

ści jednego kilometra wzdłuż gra- 

nicy polskiej. 

Sejm chciał w ten sposób za- 

znaczyć, że nieprzyjazne stosunki 

wobec Polski nie uległy zmianie 

i że wraz z nowym rządem, opie- 

rającym się na większości demo- 

kratycznej, nie się nie zmieniło w 

stanie ciągłego naprężenia, wytwo- 

rzonego między obydwoma kraja- 

mi z powodu kwestji wileńskiej. 

Rozpatrywana sama w sobie, 

sprawa ta posiada tylko względne 

znaczenie. wobec tego, że Litwa 

nie jest w stanie doprowadzić do 

konfliktu z Polską z jakimkolwiek 

widokiem na powodzenie. Niestety 

sprawa przybiera inną postać, gdy 

się weźmie pod uwagę, źe syste- 

matyeznie nieprzyjazna postawa 
rządu kowieńskiego w stosunku do 

rządu warszawskiego zmienia cał- 

kowicie układ stosunków wśród 

państw, mających w tej części Eu- 

ropy wspólne interesy. Ich krok 

powinien prowadzić do zjednocze- 

nia ich wysiłków, z punktu widze- 
nia obrony ich niepodległości prze 

ciwko ewentualnej napaści ze 

strony Niemiec lub Rosji Sowiec- 

kiej. 
Spekulując na urazach litwi- 

nów wobec Polski, Moskwa dąży 

przedewszystkiem do rozdzielenia 

państw bałtyckich i do przeszko- 

dzenia utworzenia ich bloku, 

zdolnego do skutecznego zabez- 

pieczenia pokoju. Litwa nigdy nie 

zgodziła się na udział w konferen- 

cjach, na których przedstawiciele 

Polski, Finlandji, Estonji i Łotwy 

obradowali nad wspólnemi intere- 

sami i nad koniecznością porozu- 

mienia w celu obrony ich niepod- 
ległości, 

Przeciwnie, świeżo zaznaczyła 
ona swą gotowość do zawarcia 

traktatów, przyznających wzajemną 

neutralność z Rosją sowiecką i z 

Niemcami tego rodzaju, że, można 

powiedzieć, że nietylko rząd litew- 

ski dobrowolnie staje poza orga- 

nizacją państw bałtyckich, ale że 

"uwrócone 

podkreśla na przyszłość zamiar 

trzymania się przychyłnej neutral- 

ności w wypadku, gdyby państwa 

bałtyckie zostały wciągnięte w kon- 

flikt zbrojny na skutek napaści 

niesprowokowanej czy to ze strony 

ZSSR, czy też Niemiec. Polityka 

ta, która objaśnia się wyłącznie 

urazami, które powstały na skutek 

sprawy wileńskiej, -jest tembardziej 

pozbawiona zdrowego rozsądku, że 

niepodległość Litwy znalazłaby się 

w niebezpieczeństwie, z chwilą 

gdyby sąsiednie państwa upadły 
pod ciosami napastnika, 

Wystarczy rozważnie przyjrzeć 
się mapie Europy północno-wsehod- 

niej aby zdać sobie sprawę, że u- 

kład gwarancyjny, oparty na zasa- 

dzie wzajemnej pomocy, narzuca 

się bardziej, niż gdziekolwiek po- 
zatem narodom, które cheą umoc- 

nić ostatecznie swój byt niepod- 
legły. 

Polityka Moskwy jest nazbyt 

perfidna, aby można było mylić się 

co do jej celów ostatecznych i je- 

śli się weźmie pod uwagę, że Li- 

twa musi się bronić. przed propa- 

gandą bolszewicką, nie podobna 

przypuścić, aby rząd kowieński 

mógł ulec jakimkolwiek złudze- 

niom. 

W sprawie sowieckiej chętnie 

twierdzą, że Polska dąży do zwią- 

zania państw bałtyckich traktatem 

tajnym, którego ostrze byłoby 

przeciwko Z. S. S. R. 
Nie fałszywszego i szczególnie p. 

Cziezerin nie powinienby jeszcze 

zapomnieć dobrego przyjęcia, jakie 

spotkało go w Warszawie, gdy w 

ubiegłym roku udał się tam, aby 

przeprowadzić wymianę poglądów 

z hr. Skrzyńskim, zanim dostał się 

do Berlina, gdzie chciał spróbować 

odciągnięcie pp. Luthra i Strese- 

mana od dróg wiodących do Lo- 

carno i Genewy. Cieszono się wów- 

czas z poprawy stosunków między 

Warszawą a Moskwą i widziano 

W niej bezpieczeństwo nietylko 

Polski ale i Całej Europy. Uczucia 

Rządu polskiego z pewnością nie 

uległy zmianie od tej chwili, skoro 

gabinet Bartla od najpierwszych 

oświadczeń ujawnił życzenie zacho - 

wania dobrych sąsiedzkich stosun- 

ków z Rosją. Nie zdaje się jednak 

żeby to samo można bylo powie- 

dzieć o rządzie sowieckim, któ- 

rego postawa wobec Polski zmie- 

nila się b, wyraźnie od chwili za- 

warcia układu niemiecko - rosyj- 
skiego. 

Zresztą rząd Z. 5. 5. R. nie ma 

podstawy do obaw wobec przymie- 

rza obronnego państw bałtyckich; 

tylko od niego zależy osiągnięcie 

gwarancji bezpieczeństwa, jakich 

może sobie życzyć. Gdy w kwietniu 

rząd moskiewski zaproponował w 

Warszawie, Rydze, Rewlu i Hel- 

singforsie zawarcie układów o nie- 

napsdaniu i wzajemnej neutral- 

ności na wzór układów rosyjsko- 

tureckiego; Polska, Kstonja, Łot- 

wa i Finlandja okazały gotowość 

wejścia na tę drogę lecz pod zu- 

pełnie zrozumiałym warunkiem, że 

będzie to układ zbiorowy, angażu- 

jący solidarnie państwa baltyckie 

i nie narażający na szwank zobo- 

wiązań tych państw, wynikają- 

cych z paktu Ligi Narodów i za- 

wierać będzie klauzulę o rozjem- 

stwie obowiązkowym, co do wszel- 

kich różnie zdań pomiędzy układa- 
jącemi się stronami. 

Moskwa nie chciała nalegać, 

bo tem do czego faktycznie dąży- 
ły Sowiety, było związanie z Ro- 
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Sprawa przesilenia w Lidze Narodów. 
MADRYT, 14-VII. (Pat). Dziennik „El Liberal" zajmuje się w dłuż- 

szym artykule sprawą przesilenia w Lidze Narodów i wyraża zapatrywa- 
nie, że przesilenie to pogłębi się, a może nawet doprowadzi do zniknię- 
cia organizacji genewskiej. : 

Winę tego ponoszą, zdaniem dziennika, wielkie mocarstwa, ktore 
dążą do tego, aby we wszystkich sprawach przekazanych Lidze Naro- 
dów przeważała ich opiaja. 3 

Omawiając następnie sprawę miejsc w Radzie Ligi „El Liberal" 
pisze, iż niema żadnego słusznego ats ażeby miejsca stałe były 

    

zmonopolizówane przez wielkie państwa sojusznicze. W chwili, gdy 
antagonizmy pomiędzy temi mocarstwami stają się coraz częstrze, zdro- 
wy rozsądek winien by podpowiedzieć im, że obok nich istnieją 
też inne państwa, które mogą skutecznie działać w roli pośredników. 

W końcu dziennik zaznacza, iż Liga Narodów wskutek poddania 
się pewnej ograniczonej grupie narodów traci z każdym dniem swój 
charakter. 3 

W tem tkwi też przyczyna secesji z Ligi. 
Istnieją dwie alternatywy: albo Liga Narodów odnowi się w dro- 

dze uniwersalizacji albo zginie. 

Związek dla porozumienia europej- 
skiego. 

GENEWA. 14-VII. Pat. Grupa polityków i członków * parlamen- 
tów zebrała się wczoraj w gmachu fundacji Caruedgiego w celu nara- 
dzenia się nad sprawą utworzenia w łonie Ligi Narodów związku dla 
porozumienia europejskiego, $ 

Wobec licznych, zachęcających propozycyj, jakie nadeszły z Nie- 
miec, Holandji, Anglji, państw skandynawskich, Węgier, Polski i Cze- 
chosłowacji postanowiono wybrać komitet, który ma się zająć przygo- 
towaniem na koniec sierpnia b. r. w Genewie zebrania na którem 
utworzonoby wspomniane stowarzyszenie. 

Ułożono tekst odezwy do narodów europejskich. 

Francuzi nie pragną stworzyć z Gdań- 
ska podstawy dla marynarki wojennej. 

GDANSK 14-VII. (Pat). Wobec pogłosek o rzekomym utworzeniu 
w Gdańsku podstawy wojennej dla franćuskiej marynarki wojennej 
i o rokowaniach między Paul-Boncourem i wysokim komisarzem Ligi 
Narodów prof. van Hamelem, podczas których ten ostatni miał w tej 
sprawie zająć przychylne stanowisko, współpracownik „Danziger Ztg.* 
zwrócił się do Wysokiego Komisarza van Hamela z prośbą o udzielenie 

wyjaśnień. й 
Prof. van Hamel zazn. | następuje: ..- A 
O ile wchodzi w rachubę osoba wysokiego komisarza wszystko co 

się mówi o Gdańsku, jako podstawie wojennej jest ćzczym wymysłem, 
Konstytucja gdańska postanawia wyraźnie w artykule piątym, że bez 
uprzedniej zgody Ligi Narodów w każdym poszczególnym wypadku 
wolne miasto Gdańsk nie może służyć, jako podstawa wojenna lądowa 
lub morska, 

Podczas wizyty p. Paul Boncoura u Wysokiego Komisarza nie mó- 
wiono, ani o powyższych sprawach, ani też o innych kwestjach wojsko- 
wych. Przestrzegać będę ściśle Konstytucji gdańskiej co jest moim 
obowiązkiem. 

        

Niemcy wraz z Litwą przygotowują 
się do wojny z Polską. 

KŁAJPEDA, 14-VII, (Pat.) Tutejsze „Morgen Stimme* zamieszcza 
artykuł o zbrojeniach Niemiec i przy tej sposobności zaznacza, że ist- 
nieje układ niemiecko-litewski, w którym Litwa zobowiązała się 

  

rozbudować swój przemysł wojenny, z którego wrazie wojny ko- 
rzystałyby Niemcy. 

Wzamian za to Niemcy mają popierać żądanie Litwy w spra- 
wie Wilna. Układ ten został zawarty nie między rządami, lecz 
między wojskowemi organizacjami Prus Wschodnich a podobnemi 
organizacjami na Litwie. 

          

sją za pomocą neutralności zupeł- 

nej każdego państwa bałtyckiego 

zoscbna, co nie pozwoliłoby im 

na wzajemną pomoc w wypadku 

gdyby fadły ofiarą niesprowoko- 

wanej napaści. 

Polityka Sowietów dążyła  je- 

dynie do tego, aby złamać zgru- 

powanie państw bałtyckich wokół 

Polski i zapewnić rządowi mo- 

skiewskiemu swobodę działania 

przeciwko temu lub owemu z są- 

siadów Rosji nie będąc trzyma- 

ną w szachu przez przymierze 
narodów, które się wyzwoliły od 

przemocy rosyjskiej. 

Jak widać sytucja w Europie 

północno-wschodniej jest dziś trud- 
na i naprężenie, które stale panu- 

je między Polską a Litwą czyni 

ją jeszcze bardziej drażliwą. Nie 

wyjaśni się ono ostatecznie prę- 

dzej, niż nastąpi dzień, w którym 

litwini zrozumieją, że stwarzają 

niebezpieczeństwo dla swej włas- 

nej niepodległości, biorąc nieświa- 

domie udział w grze Moskwy i 

Berlina przez podporządkowanie 

całej swej polityki uczuciu nie- 

chęci wobec Polski. 

  

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

Przyczyny odłożenia plenarnego 
posiedzenia Sejmu. 

Plenarne posiedzenie Sejmu, któ- 
re się miało odbyć w czwartek 15 
b. m., zostało odroczone do piąt- 
ku 16 b. m. 

Powodem odroczenia jest nieu- 
kończenie prac przez komisję kon- 
stytucyjną Oraz pogrzeb prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli Państwa 
p. Zarnowskiego. 

Na porządku dziennym piątko- 
wego posiedzenia Sejmu znajduje 
się sprawa zmiany Konstytucji i 
sprawozdanie komisji budżeto- 
wej о działalności Najwyższej 
Izby Kontroli. 

Rada Ministrów uchwaliła zwal- 
czać antypolską propagandę. 

Rada Ministrów na swojem 
wczorajszem posiedzeniu zastana- 
wiała się między innemi, w jaki 
sposób zapobiec antypolskiej pro- 
pagandzie, która się ostatnio roz= 
winęła na łamach niektórych pism 
zagranicznych, a zwłaszcza niemiec- 
kich. 

W wyniku dyskusji nad tą spra- 
wą postanowiono wobec tego ro- 
dzaju pism zastosowywać Środki 
odwetowe. 

W dniu wczorajszym w myśl 
powyższej uchwały odebrano debit 
pocztowy pismu „Ober Schlesien- 

ger Zeitung", wychodzącemu na 
niemieckiej części Górnego Śląska. 
Pismo to zamieściło zupełnie fał- 
szywą wiadomość o rzekomym o- 
świadczeniu prof. Kemmerrera wiel- 
ce nieprzychylnem dla Polski. 

Delegaci Stowarzyszeń kupców 
polskich u min. przem. i handlu. 

Minister przemysłu i handlu p. 
Kwiatkowski przyjął delegację sto- 
warzyszenia kupców polskich i na- 
czelnej rady kupiectwa polskiego. 

Delegacja przedstawiła p. mini- 
strowi cały szereg aktualnych po- 
stulatów kupiectwa. P. minister w 
odpowiedzi wygłosił dłuższe prze- 
mówienie, w którem zaznaczył mię- 
dzy innemi, iż szczerem dążeniem 
jego będzie nawiązanie możliwie 
ścisłego kontaktu ze sferami go- 
spedarczemi. 

P. minister podkreślił w dalszym 
ciągu, iż rząd wymaga i będzie 
wymagał, aby życie gospodarcze 
było zdyscyplinowane i zorgani- 
zowane, oraz ażeby działało zg0- 
dnie z interesami państwa. Co 
się tyczy przedłożonych postulatów 
to p. minister zapewnił, iż będą 
one przedmiotem specjalnego ba- 
dania w Min. Przem. i Handlu. 

Prace Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego. 

Dowiadujemy się, iż Bank Go- 
spodarstwa Krajowego opracował 
projekt przepisów wykonawczych, 
dotyczących wkładów oszczędno- 
ściowych w dolarach, o których to 
wkładach mówił w swoim czasie 
min. skarbu p. Klarner w swojem 
expose na plenum Sejmu. 

Jednocześnie Ministerjum Skar- 
bu opracowuje zmiany do rozpo- 
rządzeń o ograniczeniach waluto- 
wych na rynku wewnętrznym, co 
pozostaje w ścisłym związku z za- 
prowadzeniem wkładów walutowych. 

Minister Zaleski o polityce za- 
granicznej. 

WARSZAWA. 14.VII. Pat. Na 
najbliższem posiedzeniu sejmowej 
komisji spraw zagranicznych p. mi- 
nister spraw zagranicznych August 
Zaleski wygłosi przemówienie o sy- 
tuacji międzynarodowej i polityce 
zagranicznej Polski. 

Termin posiedzenia nie został 
jeszcze ustalony. 

Prace nad ordynacją wyborczą. 

Na dzisiejszem posiedzeniu pod- 
komisja administracyjna po wyjaś- 
nieniu spraw spornych, a szczegól- 
nie po uzgodnieniu brzmienia 
art. 2 ordynacji wyborczej, prze- 
prowadziła dyskusję nad resztą ar- 
tykułów projektu ustawy i nie zna- 
lazła żadnych punktów, któreby 
nastręczały wątpliwości. 

Wobec takiego wyniku obrad 
przewodniczący zwołał plenarne 
posiedzenie komisji na dzień ju- 
trzejszy godz. 10 rano. Spodziewa- 
ne jest, że cała ustawa będzie uch- 
walona już jutro. (Pat). 

Pełnomocnictwa dla rządu. 

Sejmowa komisja konstytucyjna 
na popołudniowem posiedzeniu 
obradowała na podstawie sprawo- 
zdania specjalnej podkomisji nad 
projektem ustawy w sprawie peł- 
nomocnictw dla rządu. W wyniku 
obrad przyjęto w drugim czytaniu 
projekt ustawy w  następującem 
brzmieniu: 

Art. 1. Upoważnia się Prezy- 
denta Rzeczypospolitej na podsta- 
wie ustępu 6 art. 44 Konstytucji 
w brzmieniu ustawy z dnia... lip- 
ca 1926 roku do wydawania roz- 
porządzeń z mocą ustaw w zakre- 
sie uzgodnienia ustaw obowiązują- 
cych z Konstytucją i wykonania 
jej postanowień,  przewidujących 
wydanie osobnych ustaw, reorga- 
nizacji i uproszczenia administracji 
państwa, uporządkowania i ujed- 
nostajnienia stanu prawnego w 
państwie, wymiaru sprawiedliwości 
oraz Świadczeń społecznych, a także 
w zakresie zarządzeń zmierzających 
do zabezpieczenia równowagi bud- 
żetowej, stabilizacji waluty i napra- 
wy stanu gospodarczego w  pań- 
stwie. 

Art. 2. Rozporządzenia te do- 
tyczyć nie mogą spraw wymienio- 
nych w art. 3 ustęp, 4 w art. 4,5, 
8, 49 ust. 2, 50, i 69 Konstytucji 
jak również nałożenia nowych po- 

  

a wiersz” milimetrowy przed tekstem — 25 gr., w tekście — 30 gr., za tekstem — 10 gr., kronika rekl. — nadesłane — 35 gr. 
e i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i zamiejscowe — 15% drożej. 

druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

datków i opłat publicznych, pod- 
wyższenia stawek podatkowych 
istniejących ponad 10 proc. prze- 
widzianych ustawą z dnia 1 lipca 
1926 r. o prowizorjum budżetowem 
na czas od I maja do 30 czerwca 
1926 r. i o prowizorjum budżeto- | 
wem na czas od 1 lipca do 30-go 
września 1926 r., ustanowienia no- 
nowych monopoli, zmiany ordynacji 
wyborczej do Sejmu i ustaw samo- 
rządowych, ordynacji wyborczej do 
organów samorządowych oraz 
Spraw z dziedziny prawa malżeń- 
skiego (wymienione powyżej arty- 
kuły Konstytucji dotyczą: art. 3 
ust. 4 zakresu ustawodawstwa, prze- 
kazanego samorządom, art. 4 bud- 
żetu, art. 5 stanu liczebnego wojska 
i zezwolenia na coroczny pobór 
rekruta, art. 8 kontroli nad długa- 
mi państwa, art. 49 ust. 2 umów 
handlowych i celnych, art. 50 wy- 
powiadania wojny i zawierania po- 
koju, art. 59 odpowiedzialności mi- 
nistrów. Przyp. Red. 

Art. 3. Ustawa niniejsza obo- 
wiązuje do dnia ukonstytuowania 
się następnego Sejmu, najdalej do 
dnia 31 października 1926 roku. 

Art. 4. Wykonanie niniejszej 
ustawy porucza się Prezesowi Rady 
Ministrów i wszystkim ministrom, 
każdemu z nich we właściwym za- 
kresie działania. 

Art. 5. Ustawa niniejsza wcho- 
dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

W ciągu dyskusji pos. Lieber- 
mann (PPS) wniósł, aby do liczby 
spraw wyłączonych dodać jeszcze 
obowiązujące przepisy ustawodaw- 
stwa robotniczego. R 

Wniosek ten upadł, jak -rOw- 
nież upadł wniosek pos. Grunbauma 
(Koło Żyd.), aby ustawa traciła 
moc z chwilą ustąpienia obecnego 

„rządu, Oraz aby nie mogła być 
wykonywana podczas sesji  sej- 
mowej. ra ы 

Następne posiedzenie komisji 
wzznaczono na jutro godz. 11 rano. 
Na porządku dziennym trzecie czyta- 
nie wyżej wymienionej ustawy. (Pat) 

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

  

Dowódca okręgu korpusu 7 gen. 
Kazimierz Sosnkowski, przebywa- 
jący na kuracji w klinice w Po- 
znaniu, przechodzi obecnie м о- 
kres rekonwalescencji. 

Gen. Sosnkowski prawdopodob- 
nie za dwa tygodnie będzie mógł 
już opuścić klinikę, poczem uda się 
na dłuższy urlop do jednej z miej- 
scowości wypoczynkowych. 

© 
Dowódca O. K. Grodno gen. 

Berbecki obejmuje dowódzwo 
O. K. w Toruniu. Ё 

e 
W Warszawie przebywają obe- 

enie członkowie delegacji do ro- 
kowań handlowych z Niemcami z 
przewodniczącym delegacji dr, Prą- 
dzyńskim na czele, 

Podczas ich pobytu odbędzie 
się szereg konferencyj z przedsta- 
wieielami sfer rządowych, oraz 
reprezentantami życia gospodar- 
czego. Na konferencjach tych bę- 
dą sprecyzowane ostatecznie na- 
sze postulaty, dotyczące dalszych 
rokowań. 

Dnia 19 b. m. rozpocznie się 
w Berlinie ostateczna, tym razem 
już decydująca faza rokowań. Jeśli 
nie zajdzie nie nieprzewidzianego, 
to należy spodziewać się, iż trak= 
tat handlowy polsko - niemiecki 
może być z końcem sierpnia b. 
r. gotowy. 5 i 

fSowiecka misja handlowa w 
Polsce zawarła umowę z przed- 
stawicielami górno-śląskiego prze- 
mysłu węglowego na dostawę pół 
milj. tonn węgla, 

Umowa przewiduje 10-ciomie- 
sięczny kredyt wekslowy, gwaran- 
towany przez Bank Polski. 250 
tonn węgla będzie przetranspor- 
towane do Rosji przez Gdańsk 
150 tonn przez Szczecin, a resztą 
drogą żelazną. 

W dniu 13 b. m. minister re- 
form rolnych dr. Witold Staniewicz 
powrócił ze zjazdu z terenów dzia- 
łalności okręgowych urzędów ziem- 
skich w Warszawie i w Grudzią- 
dzu. (Pat) 
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2 Państw Bałtyckich. 
Konferencja ministrów spraw za- 
granicznych  Estonji, Finlandii 

i Łotwy. 

RYGA. 14.VII. (Tel. wł.) W 
Rewlu odbywa się konferencja mi- 
nistrów spraw zagranicznych: Esto- 
nji — prof. Pippa, Łotwy — - 
manisa i Finlandji — Setela. 

Z powodu swego pobytu w sto- 
licy Estonji, minister spr. zagr. 
Łotwy p. Ulmanis wręczył Naczel- 
nikowi Państwa Teemantowi naj- 
wyższe odznaczenie łotewskie, Oraz 
złożył wizytę przewodniczącemu 
Sejmu Ejnbundowi. 

Łotwa. 

O dymisję ministra finansów. 

RYGA. 14.VII. (Tel. wł.). Partja 
socjal-demokratyczna, będąc nieza- 
dowoloną z powodu przedłużenia 
kwestji dymisji dyr. departamentu 
kredytowego w  minist. finansów 
Karklina i kilku jeszcze wyższych 
urzędników tegoż resortu — odda- 
nych pod śledztwo sądowe, wysu- 
nie na najbliższem posiedzeniu 
Sejmu żądanie ustąpienia ministra 
finansów Blumberga, oraz postawi 
wniosek zlikwidowania, zbytecznego 
jej zdaniem departamentu kredyto- 
wego. 

Emigracja „bałtyckich baronów*. 

RYGA. 14.VII. (Tel. wł.). Emi- 
gracja b. wielkich obszarników ło- 
tewskich do Brazylji wzrasta z dniem 
każdym. Ostatnio postanowili po- 
rzucić Łotwę baronowie Gan, Man- 
tejfel i Genne, którym udało się 
nabyć w Brazylji większe obszary 
ziemi. 

Estonia. 

Trudności misji Teemanta. 

RYGA 14-VII. (tel. wł.) Misja 
Teemanta napotykaljak dotąd natrud- 
ności czysto techniczne. Listy ga- 
binetu nie ma skompletowanej z 
powodu niemożności rozmówienia 
się z kilkoma politykami, którzy z 
powodu wakacyj bawią poza Rew- 
lem. W ostatniej chwili nadeszła 
z Rewla wiadomość, iż z rozmów 
z politykami jakie dotychczas prze- 
prowadził Teemant widać, że szan- 
se jego misji zmniejszyły się wobec 
zdecydowanej odmowy co do udzia- 
łu w przyszłym rządzie partyj ro- 
botniczych. 

* Przesilenie trwa nadal. 

RYGA, 14-VII. (Tel. wł.). Z 
Rewla nadeszła wiadomość, że w 
ostatniej chwili Teemant zawiado- 
mił pisemnie przewodniczącego 
Sejm Ejnbunda, że odpowiedź w 
sprawie utworzenia nowego rządu 
może dać najwcześniej dn. 15 b. m. 

Sprawa Birka w parlamencie. 

RYGA 14-VII. (tel. wł.).- W 
Ślad za wiadomością z Rewla o 
interpelacji narodowej partji do 
Sejmu w sprawie wszechstronnego 
wyjaśnienia przyczyn dymisji posła 
w Moskwie S. Birka dowiadujemy 
się, że sprawa ta istotnie wpły- 
nęła na wczorajsze plenum Sejmu. 
Referował je prezes narodowej 
partji Tenisow — który stanął na 
stanowisku, że Seim winien wyło- 
nić specjalną komisję, by raz na 
zawsze położyć kres wersjom jako- 
by Birk był zdrajcą Estonii. 

_ Ex-poseł Birk, jak wiadomo 
był członkiem  partji narodowej, 
która go zawsze protegowała. 

Wšlad žatem p. o. minister 
spraw zagranicznych prof. Piip 
zapowiedział  nowe wyjaśnienia 
przed plenum Izby. 

Śledztwo sądowe w sprawie 
Birka. - 

RYGA 14-VII. (tel. wł.). Refe- 
rując sprawę dymisji Birka w Sej- 
mie Estońskim, leader narodowej 

Piękno w sporcie. 
— Czy zdarzyło się kiedy Ple- 

no titulo Czytelnikom widzieć 
człowieka goniącego tramwaj? Jak 
ten nieszczęśnik biegnie nogami, 
rękami, głową, parasolem nawet i 
w rezultacie tramwaj — chociażby 
to był nasz miejscowy Pigutek — 
odjeżdża spokojnie, a amator szyb- 
kiego biegu pozostaje na lodzie? 

Prawda, że o widok ten nie 
trudno u nas? A zresztą i w każ- 
dem innem mieście! 

Znanym jest przecież fakt, że 
o estetyce ruchu bardzo słabe 
mamy pojęcie. Wystarczą chociażby 
nasze „tańce* nowoczesne, które 
% wszelką pewnością wszystkiem 
są tylko nie tańcem, bardzo dużo 
wspólnego mają z najrozmaitszemi 
rzeczami, ale z estetyką najzupeł- 
niej nic. Mogą się nawet podobać, 
ale to jeszcze nie dowód, że są 
estetyczne. 

Wogóle od dość dawna daje się 
zauważyć w społeczeństwie dąż- 

    

partji Tenisow, położył głośny na- 
cisk na to, że w sprawie tej do- 
tychczas nie było wyczerpujących 
oficjalnych wyjaśnień. 

Po Tenisowie zabrał głos p. 0. 
Naczelnika Państwa Teemant, któ- 
ry oświadczył, że mini- 
sterjum spraw zagranicznych u- 
czyniło wszystko w tej sprawie, 
co było w jego mocy. 

Przedstawiciel partji socjalistycz- 
nej Ast, wyraził zdziwienie dlaczego 
do tej pory ministerjum spraw za- 
granicznych nic nie mówiło o rzą- 
dowem postępowania w sprawie 
exposła Birka. Wobee czego istot- 
nie nic innego nam nie pozostaje 
jak czekać no wyniki śledztwa. 

W końcu p. 0. ministra spraw 
zagranicznych Piip cytuje wysoca 
kompromitujący Birka list opubli- 
kowany w „Izwiestjach“, co wywo- 
łuje wielkie wrażenia wśród człon- 
ków komisji, w rezultacie Sejm od- 
rzucił wniosek Tenisowa. 

Zresztą sprawa eks. posła Birka, 
z powodu zawikłania przekazana 
została śledztwu sądowemu. 

Następny mówca, prezes sejmo- 
wej komisji dla spraw zagranicz- 
nych proponuje wstrzymać się z 
tą sprawą do czasu wyników są- 
dowego śledztwa. 

Enuncjacja ex-posła Birka o swej 
dymisji. 

RYGA. 14.VII. (Tel. wł.). B. po- 
seł estoński w Moskwie A. Birk 
opublikował w „Izwiestjach*  nie- 
zwykle sensacyjny list w sprawie 
swojej dymisji. Birk pisze: 18 czerw- 
ca b. r. wysłałem list do Naczelni- 
ka Państwa w którym umotywowa- 
łem powody, które skłoniły mnie 
prosić o dymisję. 20 czerwca urząd 
swój zdałem wyznaczonej przez 
rząd estoński osobie na me za- 
stępstwo, by módz natychmiast 
wyjechać na południe Z. 5. 5. В. 
a stamtąd do Francji w celach ku- 
racyjnych. 

W międzyczasie, gdy oczekiwa- 
łem na statek postanowiłem odwie- 
dzić krewniaków mojej żony za- 
mieszkałych na Ukrainie. 

Tam dowiedziałem się, jakoby 
estoński sztab generalny oddawna 
planował zamach na moje życie. 

Wiadomość ta zadecydowała 
o zmianie planu podróży i o wy- 
jeździe do Finlandji; już w Lenin- 
"gradzie dowiedziałem się, że do- 
okoła mojej dymisji powstał hałas 
w prasie zagranicznej i że nawet 
minister spraw zagranicznych Fin- 
landji Setel wyraził się o mnie do 
prasy w tonie lekceważącym. 

Fakt ten powstrzymał mnie od 
zamiaru wyjazdu do Finlandji i po- 
stanowiłem wówczas dać odpowie- 
dnie wyjaśnienia w prasie. Zazna- 
czam, że zawsze uważałem za rzecz 
pierwszorzędną uregulowanie sto- 
sunku Estonji do Z.S.S.R. Kiedy 
rząd Z.S,S.R. wysunął projekt uk- 
ładu o nienaruszalności granic ja go 
całkowicie podtrzymałem i pracowa- 
łem nad jego realizacją. Rozcho- 
dziło mi się o to, aby sprawa ta 
niepoderwała prestigu w Lidze Na- 
rodów. 

Jednakowoż, spotkałem się ze 
sprzeciwem estońskiego 
spraw zagranicznych p. Piipa, któ- 
ry liczył się najwidoczniej z opinją 
o mnie posiadaną w sztabie gene- 
ralnym. 

Estonja, jako małe państwo 
winna trzymać się surowych za- 
sad lojalności i unikać intryg mię- 
dzynarodowych. 

A jednak stało się dla mnie 
wyrażnem, że minister spraw za- 
granicznych absolutnie z tem się 
nieliczy — i nie przewiduje ujem- 
nych konsekwencji, jakie z racji 
podobnego postawienia sprawy ma 
ponieść Estonja. i 

Przekonałem się, że działo się 
to pod wpływem polityki sztabu 
generalnego, i że ta polityka musi 
doprowadzić do zguby. 

Niechcąc być przeto narzędziem 
w ręku tych łudzi poprosiłem o 

ność, którą bym nazwał: poszuki- 
waniem piękna. Szukamy nowych 
form tego piękna, szukamy tego 
piękna w eoraz to innych przeja- 
wach życia. 

Tem szukaniem piękna da się 
wytłumaczyć tak silna od czasów 
wojny dążność do sportów  wszel- 
kiego rodzaju. 

Niech się czytelnik nie prze- 
raża, nie myślę mu zaraz dowodzić, 
że wszystkie sporty są piękne — 
bynajmniej, na to jeszcze za- 
wcześnie. Wiele z nich pięknemi 
jest tylko dla czynnie je uprawia- 
jącego, laik nie będzie wiedział 
nawet gdzie tego piękna szukać; 
do innych jest znowu zgóry uprze- 
dzony, tak że zaledwie kilka znaj- 
dziemy sportów, których Czytelnik 
niezna i do piękna których łatwiej 
będzie Go przekonać! 

Do jednego z tych mało zna- 
nych sportów należy lekka atlo- 
tyka! 

— (o to jest? 
— Bardzo ładny i estetyczny 

sport; w Wilnie ogromnie popular- 
ny: na pierwszych zawodach lek- 

ministra. 

    

Caillaux powołuje Komitet poprawy 
waluty. 

PARYŻ, 14-VII. Pat. 
laux z dyrektorami poszczególnych instytucyj kredytowych, 

Podczas wczorajszych narad ministra Cail- 
ci ostatni 

wyrazili jednomyślnie pragnienie współpracowania w miarę rozporzą- 
dzalnych środków nad sanacją finansową kraju. 

Caillaux postanowił powołać do życia komitet, L 
nad rynkiem walutowym. Komitet ten składa się zadanie czuwanie 

który miałby za 

% przedstawicieli wielkich instytucyj kredytowych i zbierałby się stale 
pod przewodnictwem gubernatora Banku Francuskiego. 

Prasa francuska o układzie angiel- 
sko-francuskim. 

PARYZ, 14-VII. Pat. Prasa paryska sądzi naogół, 3 
: nie może zadowolić całkowicie żadnej 

ze stron, w całokszałcie jednak zadawala on o ile to tylko możliwe 
cusko-angielski w szczegółach 

każdego kontrahenta. 
Najważniejszym punktem układu jest zdaniem pism to, że Anglja 

uznała łączność między spłatami niemieckiemi i francuskiemi, i że sta- 
wia to zagadnienie przed Stanami Zjednoczonemi. 

„Journal* dowiaduje się, że rokowania mające na celu dołączenie 
do układu Mellon-Beranger aneksów ujętych w tym sensie są na dobrej 
drodze. 

— woman 

Prasa niemiecka o wizycie Steeda 
w Polsce. 

BERLIN, 14-VII. (Pat.) „Lokal Anzeiger* pobyt p. Steeda w Pol- 
sce przypisuje tej okoliczności, że Anglja nie będąc zadowolona z misji 
prof. Kemmerrera pragnie przez wizytę Steeda wskazać na to, iż mimo 
własnego krytycznego położenia nader interesuje się Polską i podtrzy- 
muje swoją ofertę w sprawię udziału kapitału angielskiego w bankach 
polskich. 

    

Wyrok na spiskowców tureckich. 
SMYRNA, 14.VII (Pat.) Trybunał niepodległości republiki ogłosił 

wyrok w sprawie spisku na życie Mustafy: Kemala-Paszy. 
Na karę śmierci skazano 15 osób, w tem 6 czynnych posłów, a 2 

byłych posłów. 
Wykonanie wyroku przez powieszenie nastąpiło dzisiejszej nocy. 
Pozostałych oskarżonych uniewinniono.Należy zaznaczyć, że według 

konstytucji tureckiej prezydent republiki nie ma prawa łaski, pcsiada je 
natomiast Zgromadzenie Narodowe, które jednak obecnie z powodu tarć 
nie obraduje. 

1 > ° 

d bituy Rowleiskie) 
Interpelacja Waldemarasa w spra- 
wie skargi Kłajpedzkiej do Ligi 

  

Narodów. 

KRÓLEWIEC, 14-VII. (Pat.). 
Przywódca nacjonalistów  litow- 
skich Waldemaras wniósł w Sej- 
mie litewskim interpelację, skiero- 
waną do prezesa rady ministrów 
i ministra spraw zagranicznych 
Sleżewicziusa w sprawie wys:030- 
wanej do Ligi Narodów skargi 
Sejmu kłajpedzkiego na rząd li- 
tewski eo do nie przestrzegania 
konwencji kłajpedzkiej. Interpela- 
cja stwierdza, że pp. Chamberlain, 
Paul Boncour i Ishi poparli ,skar- 
gę sejmu kłajpedzkiego, która 
wejdzie na wrześniową sesję Ra- 
dy Ligi Narodów. 

Sekretarz generalny Ligi Naro- 
dów zwrócił się do rządu litew- 
skiego z wezwaniem złożenia wy- 
jaśnień w tej sprawie, interpelan- 
ci zapytują, co rząd zamierza w 
tej sprawie uczynić. 

Dymisia gubernatora Kłajpedy. 

RYGA, 14.VII (tel. wł.)- Nade- 
szła tutaj z Kowna wiadomość, że 

Lamas alia | BACH ZAZIE EN OO 

dymisję. Moja decyzja wywołała 
wielkie, lecz zrozumiałe dla mnie 
niezadowolenie — poczem _posta- 
nowiono unicestwi i mnie już nietyl- 
ko politycznie lecz i fizycznie. 

W zakończeniu protestuję prze- 
ciwko wszelkim zamachom na mo- 
je życie. 

Wizyta Ulmanisa w Rewlu. 

RYGA 14-VII. (tel. wł.). Dziś 
przybył do stolicy Estonji łotewski 
minister spraw zagranicznych p. 
Ulmanis w celu odbycia konfe- 
rencji z estońskim ministrem spraw 
zagranicznych prof. Piipem na 
temat najaktualnjejszych zagadnień, 
jakie wynikają ze stosunków obu 
zaprzyjaźnionych ze sobą państw. 

koatletycznych w Wilnie sędziów 
było więcej jak zawodników, za- 
wodników więcej jak publiczności! 
Od tego czasu lekkoatleci nasi ani 
rusz nie mogą zachęcić publicz- 
ności do oglądania zawodów tego 
rodzaju, vox populi dowodzi, że 
piłka nożna ciekawsza: Czy ma 
rację? Wątpię! 

Otóż lekka atletyka polega na 
trzech zasadniczych rzeczach: bie- 
gu, skoku i rzucie. 

Naturalnie, że biega sią trochę 
inaczej, niż ten pan z parasolem, 
rzuca się nie kamieniami, a dys- 
kiem, lub oszczepem, a skacze 
wdal i wzwyż! 

Piękno tego sportu polega prze- 
dawszystkiem na estetyce ruchu, 
estetyce osiągałnej przez najzupeł- 
niejsze skoordynowanie ruchów i 
skonsolidowanie działania wszyst- 
kich muskułów, całego ciała na da- 
nem ćwiczeniu! 

Trudno ostatecznie wkraczać w 
szczegóły, bo feljeton to nie pod- 
ręcznik lekkiej atletyki, sądzę 
zresztą, źe Czytelniey uwierzą mi 
na słowo, bo przecież niema żad- 

      

dotychczasowy gubernator  Kłajpe- 
dy ma otrzymać dymisję. 

Na jego miejsca 

najwyższego trybunału Zalkauskasa. 

Losy szkolnictwa żydowskiego. 

RYGA 14-VII. (tel. wł.). Ży- 
dowska frakcja w Sejmie Kowień- 
skim wniosła projekt przywrócenia 
na stanowisko 56 nauczycieli ży- 
dów zwolnionych rzekomo z braku 
cenzusu. 

W uzupełnieniu tej wiadomości 
dowiadujemy się, 

memorjałem w sprawie poprawy 
sytuacji w szkolnictwie. 

Interpelacja socjaldemokratów w 
Sejmie. 

RYGA, 14.VII (tel. wł.) Frakcje 
ludowców i socjaldemokratów w 
Sejmie Litewskim wniosły do Sej- 
mu interpelację w sprawie niepra- 
widłowego 

dyspozycyjnych. 

Wycieczka nauczycieli fin- 
landzkich. 

RYGA 14-VII. (tel. wł.). Do 
Kowna przybywa wycieczka na- 
uczycieli finlandzkich, która zabawi 
w Kownie w ciągu 3 dni. 

że układ fran- 

rząd litewski 
wysunął kandydaturę prokuratora 

że minister o- 
światy Cupiński zainteresował się 

rozchodowania przez 
rząd w ubiegłym roku pieniędzy 

Posiedzenie komitetu przyjęci ki. 
artybiskupa a" Wleń 

ie. 
Dnia 12 lipca b. r. odbyło się 

w Wielkiej Sali Konferencyjnej 
Województwa pod przewodnictwem 
J. Е. ks. biskupa Kazimierza Mi- 
chalkiewicza posiedzenie Komitetu 
przyjęcia arcybiskupa metropolity 
wileńskiego Ks. Romualda Jałbrzy- 
kowskiego w związku z zapowie- 
dzianym na dzień 8 września uro- 
czystym ingresem. 

Na wstępie ks. biskup Michal- 
kiewicz złożył sprawozdanie z byt- 
ności swojej u ks. metropolity Jał- 
brzykowskiego, któremu złożył ho- 
magjum i omówił sprawy, związa- 
ne z ingresem. Następnie ks. bi- 
skup przedstawił projekt progra- 
mu uroczystości ingresowych, zaa- 
probowany przez obecnych  ezłon- 
ków Komitetu. 

Program przewiduje powitanie 
na dworcu ks. Metropolity, następ- 
nie krótką mszę św. w Ostrej 
Bramie, skąd ma się uformować i 
udać pochód do Katedry, gdzie du- 
chowieństwo archidjecezji z ks. 
biskupem Michalkiewiczem na cze- 
le wręczy ks. arcybiskupowi me- 
tropolicie klucze Bazyliki i powita, 
poczem nastąpią przemówienia ks. 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego, od- 
czytanie bulli papieskiej i ponty- 
fikalne nabożeństwo, odprawione 
przez ks. Metropolitę. 

W południe, w pałacu arcybi- 
skupa, ks. metropolita będzie przyj- 
mował delegacje z życzeniami, na- 
stępnie będzie podejmowany na 
przyjęciu w seminarjum duchow- 
nela przez Kapitułę Metropolital- 
ną, wieczorem zaś tegoż dnia ar- 
cybiskup Jałbrzykowski wyda w 
pałacu Rzeczypospolitej raut dla 
społeczeństwa. 

W dniach najbliższych po 8 
września Komitet Obywatelski, 
projektuje bankiet wydany * przez 
społeczeństwo dla arcybiskupa mo- 
tropolity Jałbrzykowskiego. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
zostały zreorganizowane i uzupeł- 
nione poszczególne Komisje komi- 
tetu uroczystości ingresowych. 

Ukonstytuowały się te komisje 
w sposób następujący: do Komisji 
Pochodowej zaproszeni zostali, ks. 
Ciechoński, p. St. Jarocki, komi- 
sarz Rządu Wimbor, Komendant 
Straży ogniowej p. Waligóra, przed- 
stawiciel wojskowości ppułkownik 
Bobiatyński, p. inż. Wł. Kiersnow- 
ski, p. Fr. Martanos ip. M. Piech. 

Do Komisji finansowo-gospodar- 
czej zaproszeni zostali: prezydent 
miasta Bańkowski, prezes Siecze- 
wicz, prezes St. Wańkowicz, ks. 
prałat Wołodźko, p. Feliksowa Za- 
wadzka, p. J. Korolec, prezes K. 
Bukowski, prezes Miśkiewiez i rad- 
ca p. Raue, 

Do komisji 

  

dekoracyjno-arty- 
stycznej weszli: profesor Rusz- 
czyc, prof. Kłos, wiceprezydent 
miasta Łokuciejewski, prezes J. 
Staszewski. p. Ciemnołoński, p. 
Maruszkin, dyrektor Wyleżyński, 
p. Kalinowski, p. Czerniawski i p. 
Kowalski, 

  

R. TOJBIN 
Wilno, ul. Zamkowa Nr 24 
naprzeciw kościoła św. Jana 

Ceny umiarkowane. 
Wielki wybór zegarków, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów. 
Przy i pracownia zegarków, 

jubilerska i grawerska. 
KUPNO: złota, srebra i rogichd   kamiermi. Ceny najwyższe. 

Do Komisji kwaterunkowej: p. 
M. Jeleńska, p. F. Zawadzka, p. 
J. Malecka, p. W. Wojewódzka i 
p. S, Bochwicowa. 

Prezydjum komitetu, jak wiado- 
mo stanowią: J. E. ks. biskup za- 
rządzający Archidjecezją, Wojewo- 
da Wileński, prezydent miasta, re- 
ktor Uniwersytetu i Dowódca Ob- 
szaru Warownego. 

  

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

—) Ceny fabryczne (— 
Przy sklepie PRACOWNIA ZE- 
GARKÓW jubilerska i grawerska 
KUPNO: złota, srebra i drogich 
kamieni. 1011 

nych powodów, aby mi nie uwie- 
rzyć! 

Jednakże nie sama estetyka 
jest piękna w tym sporcie! Rów- 
nież, a może jeszcze bardziej pięk- 
ny jest moment walki i zwycię- 
stwa. 

Człowiek zawsze posiada w so0- 
bie instynkt i żądzę walki, przy- 
tłumione przez dobre wychowanie, 
cywilizację, kulturę i rozmaite in- 
ne rzeczy mniej lub więcej nudne, 
Faktem jest, że człowiek lubi wał- 
czyć, no i zwyciężać naturalnie! 

Muszę się przyznać, że naj- 
piękniejszą chwilą w moim życiu 
(było ono coprawda wtedy bardzo 
jeszcze krótkie—chodziłem do 1-ej 
klasy), najpiękniejszym wspomnie- 
niem był fakt zwycięstwa zdecy- 
dowanego nad stałym mym prze- 
ciwnikiem, którego w dniu tym u- 
dało mi się zrzucić ze schodów. 
Wprawdzie świetlana radość try- 
umfu została zmniejszona przez 
fakt siedzenia w „kozie“, ale ra- 
dość zwycięstwa pozostała radością. 

W sporcie tryumf ten jest bar- 
dziej kompletny, chociażby dlate- 

Komitet uchwalił prosić Komi- 
sje, aby w czasie najbliższym przy- 
stąpiły do opracowania szczegółów 
uroczystości, wchodzących w za- 
kres poszczególnych kymisyj. Na- 
stępne posiedzenie komitetu prze- 
widziane jest na drugą połowę 
sierpnia. (r) 

     

  

tego, że w perspektywie niema 
„kozy“, no a przytem przeciwnik 
niema rozbitego nosa, kończy się 
więc kulturalnie, a samo piękno 
walki pozostaje! 

Nasza — polska lekkoatletyka 
tak olbrzymiemi krokami w ostat- 
nich latach poszła naprzód, że 
warto bliżej jej się przyjrzeć, tem- 
bardziej, że poza wyżej wspomnia- 
nemi zaletami stanowi ona ważny 
czynnik wychowania fizycznego, a 
jej rozwój dokumentuje jasno o 
zdrowiu i tężyźnie narodu, 

Do niedawna bici w niemożli- 
wy wprost sposób, obecnie zaczy- 
nami sami zwyciężać! 

Zatrzymani w rozwoju w cza- 
sie długich lat niewoli z racji ta- 
mowania przez zaborców wszelkie- 
go zorganizowanego ruchu, musi- 
my teraz doganiać inne narody. 
Udaje się nam to znakomicie. 

Pobici cztery ląta temu (1922 
r.) przez Jugosławię, odpowiada- 
my im obecnie tym samem, a na- 
wet lepiej, bijąc ich na głowę; z 
całego szeregu konkurencji odstę- 
pując zaledwie dwa pierwsze miej- 

NA_MARGINESIE. 

Krakowskie dziwy. 

Dziwnym mutacjom podlega logika 
niektórych "myślicieli" z obozu narodo- 
wo-demokratycznego. Tradycyjne reguły 
t.zw. zdrowego rozsądku zdają się dla | 
nich w pierwszych wypadkach nie istnieć, 
ale może ten objaw właśnie jest świa- 
dectwem powrotu do zdrowego rozsąd- 

ku, chociaż to brzmi napozór parado- 
ksalnie. Przykłady najlepiej ten rzekomy 
paradoks wyjaśnią. 

„Ilustr“ Kurjer Krakowski* z dnia 14 
b. m. donosi o niezwykłym odczycie ja- 
ki w Łodzi wygłosił w tych dniach Ka- 
rol Hubert Rostworowski, redaktor cha- 
deckiego „Głosu Narodu*. W odczycie 
tym p. Rostworowski powiedział m. in. 
„Nazwisko Piłsudskiego złotemi głoska- 
mi będzie zapisane w historji... Może | 
się zdarzyć moment, że Marszałek Pił- 

sudski zawoła na nas (a więc — chade- 
ków! Mój przyp.). Wtedy nam stanąć 

trzeba jak jeden mąż w imię ratowania 
Polski”, 

Brawo, doskonale! Redaktor „Głosu 
Narodu" oddaje hołd marsz. Piłsudskie- 
mu. Ale oto w tym sąmym organie cha- 
deckim w numerze z dnia 14 czerwca, 
stały tego pisma współpracownik p, Ed- 
ward Ligocki drukuje wstępny artykuł 
p. t. „Marsz na Belweder", w którym ze 
skruchą wyznaje, że teraz dopiero, po 

przewrocie majowym „zrozumiał* „Przed- 
wiośnie" Żeromskiego, tego Żeromskie- 
go, któręgo nazywał publicznie komu- 
nistą i wzywał Rząd do odebrania wiel- 
kiemu pisarzowi wstęgi orderu Polonia 
Restituta. P. Ligocki wyznaje, že zblą- 
dził, Nie zrozumiał proroctwa zawartego | 

    

    
     

     
   

    

      

    
   

    

   

w „Przedwiośniu*. Teraz wie, że Baryka 
to Piłsudski. Obaj szli na Belweder — 
rzecz jasna. A więc bije się w piersi: — 
maa culpa, i wypisuje z „Przedwiosnia“ 
rejestr wszystkich grzechów Baryki na 
otwarte konto marsz. Piłsudskiego. 

Logicznie rzeczy biorąc, p. reda- 
ktor Rostworowski powinien natychmiast 

usunąć z redakcji swego pisma p. Li- 
gockiego, ale o tem nic nie słychać. 1 

Czekamyl Sęk. 

Z ZAGRANICY. 
Narodowe święto francuskie. 
PARYZ, 14-VII, (Pat). Dziś w 

dniu francuskiego święta narodo- 
wego odbyła się przed grobem 
nieznanego żołnierza w obecności 
prezydenta Doumerguea, Primo 
de Rivery, sułtana Marokko, rzą- 
du, korpusu dyplomatycznego i 
niezliczonych tłumów defilada woj- 
skowa. 

  

Awantury komunistyczne 
‚ \ Paryżu. 

PARYŻ, 14-VII. (Pat.) W cza- 
sie pochodu zorganizowanego dziś 
z okazji święta narodowego kilku 
komunistów  wszezęło awanturę 
gwiżdżąc i hałasując. 

Wobec tego aresztowano około 
20 osób, w tem jednego komuni- 
stycznego radcę miejskiego. 

Skutki walk ulicznych w Berlinie: 
BERLIN, 14.VII (Pat.). Dotych- 

czas ustalono, że liczba rannych 
w czasie ostatnich walk ulicznych 
między policją a bezrobotnymi wy- 
nosi 10 osób, 

Przyjęcie w ambasadzie polskiej 
w Londynie. 

LONDYN. 14-VII. Pat. W dniu 
wczorajszym pos. Skirmunt wydał 
drogie w obecnym sezonie przy- 
jęcie. 

W części koncertowej wystą- 
pił Paweł Kochański, przybyły do 
Londynu na parę prywatnych wy- 
stępów. Obeeni byli na przyjęciu 
między innemi księżna Marja Lui- 
za, pani Baldwin, sir Austen Cham- 
berlain, Worthigton Ewaas, 
fambasadórowie: brazylijski, fran- 
cuski, japoński, niemiecki, posło- 
wie: boliwijski, egipski, fiński, 
holenderski, kubański, szwedzki 
i norweski, Lord Reading, Hilton ®) 
Young, sir Filip Dawson. 

  

sca, a i to zupełnie przypadkowo 
W ub. r. dwuch naszych za- 

wodników Gruner i Szydłowski 
zdobywają na mistrzostwach Anglji 
drugie i trzecie miejsce w rzucie 
oszczepem, przytem pierwszy z 
nich ma już w zanadrzu mistrzo- 
stwo Francji. й 

W b. r. na tychże mistrzo- 
stwach Szydłowski zdobywa trze- 
cie miejsce w rzucie oszczepem, 
a Kostrzewski czwarte w biegu 
przez płotki na 440 yardów, kon- 
kyreneji do niedawna zupełnie w 
Polsce nieznanej. 

Konopacka zdobywa  mistrzo- 
stwo Świata w rzucie dyskiem, a 
drużyna żeńska Sokoła takiż re- 
kord światowy w biegu rozstaw- 
nym 460 mtr, 

Idziemy więc naprzód i to z 
prawdziwie polskim rozmachem. 

Już teraz stoimy na czele ną- 
rodów słowiańskich, a niedługo 
zaczniemy potrochu bić i zachód 
Europy. * 

Śmiało i dumnie możemy po- 
wiedzieć o sobie: 

Jesteśmy silni! | Michal Cis.   A
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Žycie zawodowe. 
Zakończenie Kongresu Pocztowców. 
Odbywający się w Wilnie Kon- 

gres Pocztowców zakończył się zwy- 
cięstwem opozycji przeciwko do- 
tychczasowemu zarządowi. Na sa- 
mym początku obrad Zjazdu za- 
rysowały się dwa ugrupowania, 
jedno mniejsze o poglądach poli- 
tycznych zbliżone do dawnego 
Rządu Chjeno - Piasta i popierające 
ustępujący Zarząd, a drugie znacz- 
nie większe stojące na płaszczyźnie 
apolityczności popierające obecny 
Rząd oraz czyn majowy Marszałka 
Piłsudskiego. Obrady Kongresu 
chwilami bardzo burzliwe i lada 
chwila grożące rozłamem obracały 
się w głównych zarysach około 3 
spraw; 1) t. zw. „bolączek* po- 
cztowców, 2) kwestji niższych fun- 
kcjonarjuszy i 3) budowy domów 
związkowych. 

1.  „Bolączki* _ pocztowców 
referował pan Staszyk Z Tarno- 
wa wyrażając ubolewanie, że do- 
tychczas w niektórych dyrekcjach 
pocztowych panuje system protek- 
cyjny. W związku z tem przyjęty 
został obszerny wniosek Komisji 
projektodawczo - ustawowej, w któ- 
rym jednocześnie wyrażono życze- 
nia, ażeby przyszły Zarząd Związku 
postarał sie o ograniczenie w nie- 
dzielę i święta służby, za wyjątkiem 
działu telegraficznego i telefonicz- 
nego. 

2) Sprawa niższych funkcjonar- 
juszy pocztowych została posta- 
wiona na porządek dzienny ze 
względu na wystąpienie z ogólnego 
Związku pocztowców i utworzenie 
swego odrębnego Związku niższych 
funkcjonarjuszy pocztowych w Byd- 
goszczy, pod przewodnictwem Ilczy- 

ka i Szulca oraz egidą Ch. Dem. 
Obecnie ten związek pragnie po- 
łączyć się ze Związkiem głównym, 
z tego też powodu przybył na 
Kongres do Wilna p. llczyk, któ- 
remu uchwalono udzielić głosu. Po 
wysłuchaniu p. Ilczyka Kongres po- 
stanowił tę sprawę czasowo od- 
łożyć. 

3. Bardzo dużo sporów i za- 
targów wywołała sprawa budowy 
domów związkowych, na które 
członkowie w myśl Uchwały VII 
Kongresu płacili po 50 gr. miesię- 
cznie. Z osiągniętych sum w pierw- 
szym roku Związek zakupił 3 pię- 
trową kamienicę przy ul. Bednar- 
skiej w Warszawie, za sumę 110 
tysięcy zł. Na ten temat rozwinęła 
sięjna Kongresie dyskusja. Wysunię- 
to kwestję czy składkę na budowę 
domów wprowadzać nadal, czy też 
poprzestać na zakupionym domie. 
Prawie jednomyślnie uchwalono 
składki nadal pobierać i obrócić 
na budowę związkowych domów 
we wszystkich okręgach, a w piew- 
szym rzędzie we Lwowie w Krako- 
wie i Bydgoszczy. Co siętyczy bu- 
dowy sanatorjum związkowego w 
Zakopanem na wzór nauczycielstwa 
szkół powszechnych, postanowiono 
sprawę tę odłożyć do lat nastę- 
pnych. Kongres pocztowców miał 
się zakończyć w dniu 12-go b. m. 
jednakowoż przeciągnął się przez 
cały dzień następny i zakończył się 
dopiero o godz. 2 w necy. 

Wczoraj delegaci Zjazdu zwie- 
dzili zabytki naszego miasta i wie- 
czorem pociągiem pośpiesznym wy- 
jechali w kierunku Warszawy. (x) 

III Walny Zjazd Delegatów Zw. Kol. 
w Wilnie. 
Drugi dzień obrad' 

Drugi dzień obrad był poświę- 
cony sprawozdaniu za okres u- 
biegły ustępującego zarządu. Spra- 
wozdanie przedstawili pp, Nowa- 
kowski i Wasikowski, którzy pod- 
kreślili trudne warunki, w jakich 
przyszło się pracować i walczyć o 
poprawę bytu kolejarzy. 

Grożba redukcji, zmniejszenie 
czasu pracy, brak ustawy emerytal- 
nej i pragmatyki służbowej — były 
tem złem, z któremi należało cią- 
gle walczyć, 

Sprawozdanie finansowe za u- 
biegły okres złożył p. Spiess, pod- 
kreślając, że związek liczy obecnie 
około 40 tysięcy członków wpłaca- 
jących regularne składki członkow- 
skie. Pod względem liczebności 

członków na pierwszem miejscu 
stoi okręg Górnośląski, po nim 
idzie Pomorski, Warszawski i Po- 
znański. 

Majątek związku obecnie dosię- 
ga do pół miljona złotych. 

Szczegółowe sprawozdanie rewi- 
zyjne z działalności Związku zło- 
żył p. Ratkiewicz, uznając księgo- 
wość i gospodarkę związku za po- 
prawną, wobec czego zjazd udzielił 
absolutorjum ustępującym władzom 
związkowym. 

Nad sprawozdaniem otwarto dy- 
skusję, w której zabierali kolejno 
głos delegaci: Weiher z Sieradza 
i Borecki z Warszawy. Sprawozda- 
nie z ostatniego t. j. 3 go dnia po- 
damy w numerze jutrzejszym. (x) 

Zycie gospodarcze. 
Targi Wschodnie w Królewcu. 

W dn. 22—25 sierpnia b. r. bę- 
dą się odbywać Wschodnio-Euro- 
pejskie Targi w Królewcu; targi 
te posiadają już dostateczną sławę 
wśród przemysłowców i kupców 
we wszystkich krajach wschodniej 
Kuropy, jednakże w tym roku 
Wschodnio - Europejskie Targi w 
Królewcu wyjątkowo będą ludne, — 
tak co do eksponatów, — jak i co 
do gości, którzy tłumnie pośpieszą; 
nie pówinno tam zabraknąć kupców 
i przemysłowców raz rolników 
polskich—tembardziej, gdy zbliża- 
jące się szybkiemi krokami, a tak 
ważne dla obu sąsiadujących ze 
sobą— państw i narodów zawarcie 
traktatu handlowego wślad za in- 
nemi umowami, które już zostały 
podpisane — stworzy nową erę w 
sztucznie tamowanych wzajemnych 
stosunkach handlowych, ekonomicz- 
nych i przemysłowych; Królewiec 
przygotowuje szereg niespodzianek 
albowiem oprócz targów i wzorów 
technicznych równocześnie odbę- 
dzie się wielka wystawa rolnicza 
oraz pokazy najnowszych wynalaz- 
ków w dziedzinie maszyn rolni- 
czych i ich pokaz oraz innych ar- 
tykułów niezbędnych dla intensyw- 
nych gospodarstw rolniczych; od- 

Kronika miejscowa. 

Zasiłki dla pracowników umy- 
słowych, 

Ministerium Pracy i opieki spo- 
łecznej wyasygnowało do dyspo- 
zycji Zarządu Obwodowego Fun- 
duszu Bezrobocia część miesięcz- 
nej należności na zasiłki dla bezro- 
botnych pracowników umysłowych. 

Pożyczki budowlane dla osad- 
ników. 

Ze źródeł autorytatywnych Q- 
trzymaliśmy informacje, że tak 
długo wyczekiwane przyznanie przez 

Ministe um Reform Rolnych po- 
 życzki budowlanej dla osadników 
wojskowych i cywilnych powiatów 

będzie się też wielki pokaz zwie- 
rząt domowych; wreszcie będzie i 
obszerny dział naukowy — bardzo 
ważny dla kooperatyw i naszego 
rolniczego i tecznicznego nauczy- 
cielstwa. Znączna zniżka opłat pa- 
sportowych zagranieznych, mająca, 
jak nas informują, nastąpić koło 
15 b. m., zachęci wielu i zwiększy 
zastępy tych, co zrozumieją poży- 
tek i korzyść płynącą z takiej 
wycieczki—nie kosztownej, a peł- 
nej skutków bezsprzecznych dla 
uczestników, którzy powrócą z za- 
sobem wiadomości nowych 3 dzie- 
dziny olbrzymich ulepszeń techni- 
cznych, w których przodują — jak 
ogólnie wiadomo — nasi sąsiedzi 
zachodni,—z nawiązanemi stosun- 
kami handlowemi oraz dadzą moż- 
ność zakupić rozmaite artykuły bez 
pośredników. Wizy paszportowe 
załatwia tutejsze przedstawiciel- 
stwo „Targów Wschodnich* w Kró- 
lewcu — tak, że nie zachodzi po- 
trzeba zatrzymywania się w War- 
szawie, takowe udziela również 
wszelkie informacje i ułatwienia 
dla zainteresowanych. Adres tutej- 
szy: Honor. Przedstawicielstwo 
Targów W. E. w Królewcu, Wilno 
Słowackiego 12. 

wchodzących w skład b. Litwy 
rodkowej nareszcie zostało defi- 

nitywnie załatwiono na korzyść 
osadnictwa. Za czasów bowiem 
poprzednich Rządów Ministerjum 
Reform Rolnych zakwestjonowalo 
przyznanie pożyczki, wychodząc z 
założenia, że na terenie powiatów 
wchodzących w skład b. Litwy 
Środkowej, obowiązywały inne 
przejściowe przepisy nadawania 
osad żołnierskich. Obecnie ten 
niesprawiedliwy i wysoce krzywdzą- 
cy pogląd uległ zasadniczej zmianię. 

Piekarze na rzecz bezrobotnych. 
Klasowy Związek zawodowy 

pracowników piekarskich postano- 
wił na ostatnim swym zebraniu 

przeznaczyć jeden dzień w tygodniu 
na rzecz swych bezrubotnych ko- 
legów, którzyby mogli w ten dzień 
za nich pracować. 

Wyjazd do Francji robotników 
rolnych. 

Według otrzymanych informa- 
cji w dniu 25 lipca r. b. wyjedzie 
do Francji pierwsza partja robot- 
ników rolnych i mechaników do 
Francji. Następne partje robotni- 
ków wyjeżdżać będą prawdopodob- 
nie za 2 tygodnie, o ile natural- 
nie znajdzie się odpowiednia ilość 
chętnych i zdolnych do wyjazdu, 
których specjalna komisja uzna za 
odpowiednio przysposobionych do 
ciężkich warunków pracy we 
Francji. (r). 

Targi w Wielkich Solecznikach. 

Ludność m. Wielkich Solecznik 
zwróciła się do władz administra- 
cyjnych z prośbą o zezwolenie na 
urządzanie targów tygodniowych 
w Wielkich Solecznikach. Władze 
do tej prośby przychyliły się. (x) 

Posiedzenie komisji rozjemczej 
do spraw rolnych. 

W dniach 19, 20 i 21 b. m. 
odbędą się posiedzenia komisji roz- 
jemczej celem załatwienia sporów 
i zatargów między właścicielami 
ziemskiemi i robotnikami rolnymi 
na powiat Wileńsko-Trocki. Według 
projektu dziennie komisja ma za- 
miar załatwiać 18 spraw. (r) 

Żniwa. 

W kilkunastu punktach powiatu 
Wileńsko-Trockiego rolnicy, korzy- 
stając ze sprzyjającej pogody, roz- 
poczęli żniwa. Po słonecznych po- 
lach daleko rozchodzi się brzęk 
kos i pada pokotem jasne, złote 
bogactwo dostałych kłosów. (r) 

Ruch w przemyśle drzewnym. 

Według otrzymanych  wiado- 
mości w ciągu ubiegłego tygodnia 
zanotowano na ogół pewne Ožy- 
wienie w przemyśle drzewnym, 
głównie w powiatach dzisnieńskim 
i oszmiańskim, gdzie uruchomiono 
kilka nieczynnych przez długi о- 
kres czasu tartaków. Ożywienie 
przemysłu drzewnego stoi w ści- 
słym związku z szeregiem zamó- 
wień na produkty drzewne poczy- 
nione przez zagraniczne konsorcja 
przemysłowe, głównie łotewskie. 
Spodziewane jest. w najbliższym 
czasie puszczenie w ruch jeszcze 
kilku tartaków. (r) 

Ograniczenie wagi paczek do 
Rosji Sowieckiej. 

W obrocie pocztowym między 
Polską a Rosją Sowiecką waga pa- 
czek ograniczona została od 1 lip- 
ca b. r. do 5 klg. Obeenie dopu- 
szczone są do Z. S. S. R. paczki 
zwykłe i z podaną wartością do 
1000 franków złotych włącznie. To 
samo obowiązuje w stosunku do 
paczek, nadawanych z Rosji So- 
wieckiej do Polski. 

Ożywienie ruchu towarowego na 
terenie Wileńskiej Dyrekcji Ko- 

lejowej. 
Jak informują nas, w miesiącu 

bieżącym na linjach Dyrekcji Ko- 
lejowej ruch wzmógł się znacznie. 
Najlepiej o tem świadczy fakt, że 
gdy w ciągu ubiegłego miesiąca 
załadowywano dziennie najwyżej 
550 wagonów, liczba ta dochodzi 
obecnie do 1160 wagonów dziennie, 
tak że często okazuje się brak ta- 
boru kolejowego.  Przedmiotami 
przewozu jest drzewo i węgiel. (r) 

Cukiernicy o podwyżkę cen. 

Zarząd Związku Właścicieli cu- 
kierni zwrócił się do referatu do 
walki z lichwą i spekułacją z pro- 
jektem w sprawie nowego cennika, 
na wyroby cukiernicze, oraz napo: 
je, podwyższone o 5 — 10 proc. 
Wnioskodawcy motywują koniecz- 
ność zwyżki, podniesieniem się cen 
cukru. Jak się dowiadujemy Urząd 
Komisarza Rządu, odpowiedział od- 
mownie stwierdzając, że i tak cen- 
nik na wyroby cukiernicze jest nie- 
proporcjonalnie wysoki w stosunku 
do innych cen, szczególnie artyku- 
łów pierwszej potrzeby, i nie stoi 
w żadnym stosunku do faktycznych 
kosztów produkcji. (r) 

Kronika zagraniczna. 

Wystawa przemysłu polskiego w 
Algierze. 

ALGIER, 14,VII (Pat.). W ubie- 
głą sobotę odbyło się tu otwarcie 
polskiej wystawy przemysłu i rol- 
nietwa, urządzonej staraniem zrze- 
szenia polskiej ekspansji gospodar- 
czej 0raz obiło Sa paeśkiej Izby 
Handlowej w Warszawie pod pro- 
tektoratem Ministerjum Spraw Za- 
granicznych oraz Ministerjum Prze- 
mysłu i Handlu, 

Licznie zgromadzeni przedsta- 
wiciele władz i świata handlowego 
oraz kolonji polskiej zapoznali się 
zbliską z wytwórczością polską. Wy- 

  

8 KL 

Z calej Polski 
Rozłam w Zw. Oficerów Rezer= 

Wwy w Lublinie. 

Na walnem zebraniu Zw. Ofi- 
cerów Rezerwy w Lublinie nastą- 
pił rozłam na tle politycznym. 
Mniejszość członków zaatakowała 
zarząd za nawoływanie do czynnej 
pracy w organizacji konspiracyjnej. 
14-tu członków oświadczyło się za 
zarządem 11-tu opuściło salę. 

EWielki pożar tartaku w Smo- 
„ larach. 

POZNAŃ. 14-VII. (Pat.). Wczo- 
raj o godzinie 1-ej w południe w 
tarktaku Smolarach wybuchł po- 
żar, który trwał do późnej nocy. 

Na miejsce katastrofy przybyło 
kilka oddziałów straży ogniowej z 
okolicznych miejscowości. 

Przyczyny pożaru dotychczas 
nie ustalono. 

Spłonęło 22 tysiące metrów 
sześćsciennych drzewa nie obro- 
bionego i około 5 tysięcy metrów 
sześć. przetartego drzewa i desek. 

Pastwą płomieni padło rów- 
nież całe urządzenie tartaku, któ- 
był ubezpieczony. Szkody wynoszą 
około 8 miljonów złotych. 

H Wystawa „Mieszkanie i Jego 
: Kultura“. 
W Warszawie od 28-go sierp- 

nia do 13-go września r. b. odbę- 
dzie się nader ciekawa Wystawa, 
będzie nią I-a Ogólnokrajowa Wy- 
stawa p. n. „Mieszkanie i jego 
kultura", pod patronatem komite- 
tn honorowego, na czele którego 
stanęli najwybitniejsi przedstawi- 
ciele społeczeństwa miejscowego, 
m. in. pp. senator Ign. Baliński, 
prezes Warsz. Rady Miejskiej, 
prezydent m. st. Warszawy, inż. 
Wł. Jabłoński, wojewoda warszaw- 
ski Wł. Sołtan, dr. W. Chodźko, 
b. minister zdrowia, M. Kotarbiń- 
ski, dyrektor szkoły sztuk pięk- 
nych, szereg redaktorów  pism 
it. d. 

Zadaniem Wystawy jest z jed- 
nej strony wykazanie postępu i 
rozwoju przemysłu w dziedzinie 
wytwórczości, związanej z urzą- 
dzeniem i zdobnictwem mieszka- 
nia, z drugiej zaś strony wskrze- 
szenie dawnych tradycji kultury 
życia domowego we wszelkieh jego 
objawach, 

Pozatem Zarząd Wystawy, pra- 
gnące utrzymać ją na wysokim po- 
ziomie i nadać jej w pewnym sto- 
pniu charakter dydaktyczny urzą- 
dza specjalny dział retrospektyw- 
ny, na który złożą się dzieła sztu- 
ki czystej i stosowanej z dawnych 
lat. 

Ogłoszony w tych dniach kon- 
kurs z nagrodami na artystyczny 
plakat Wystawy, świadczy najle- 
piej, że Zarząd jej zapatruje się 
poważnie na sprawę, pragnąc w 
drobiazgach stanąć na wysokości 
zadania. 

Wystawa odbędzie się w zna- 
nej i sympatycznej siedzibie War- 
szawskiego [Towarzystwa Łyżwiar- 
skiego w Dolinie Szwajcarskiej, 

Piękne i stylowe sale oraz u- 
roczy ogród Doliny Szwajcarskiej 
będą pięknem tłem, na ktėrem 
Wystawa „Mieszkanie i jego kul- 
tura* bezwątpienia przedstawi się 
niezwykle interesująco. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagieliońska Nr. 9, m. 3 
Przyjmuje od 9 — 10 rano 

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. I — 3 po poł. 

° Ad. Mickiewicza 22. 
Ch. F in więlki wybór zegarków 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 
magazynie pracownia zegarków, 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTERJĘ. 

  

  

stawa cieszy się wielkiem powo- 
dzeniem. 

Rynek tutejszy interesuje się 
szczególnie przemysłem włókien- 
niczym, drzewnym, węglowym i 
cukrowniczym. Chmiel i słód pol- 
ski mają tu wielkie widoki zbytu. 

Zatwierdzenie układu polsko- 
włoskiego. 

RZYM, 14.VII (Pat.). Dziennik 
urzędowy ogłasza ustawę, zatwier- 
dzającą układ polsko-włoski z dnia 
10 marca 1924 roku w sprawie 
pożyczki w wysokości 400 miljo- 
nów lirów, oraz dekret z dnia 15 
marca 1924 roku upoważniający 
rząd włoski do pomocniczego gwa- 
rantowania tej pożyczki. 

  

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

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,15 9,17 9,13 
Funty szterlingi 44,85 44,83 44,72 

Ii. Monety 
Ruble złote 4.85 
Ruble srebrne 3.25 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
14-VII płacono za dolar 9,30 

Z muzyki. 
Koncert symfoniczny. OigaWizun. 

Na ostatnim koncercie symfo- 
nicznym w ogrodzie Bernardyńskim 
wystąpiła, jako solistka, młodziutka 
artystka p. Olga Wizun z koncer- 
tem Czajkowskiego. 

Wszystko to razem nie bardzo 
jakoś się łączy! Młodziutka pia- 
nistka i koncert Czajkowskiego! 
Ogród Bernardyński i fortepian z or- 
kiestrą! Jakoś to wszystko razem 
jest dość nielogiczne. 

Bo zważmy: koncert fortepiano- 
wy Czajkowskiego, bardzo trudny 
przez swe kapryśne rytmy i zmia- 
ny temp (nie mówiąc już o tech- 
nice) wymaga wiejkiej rutyny — 
poprostu rutyny — wirtuozowskiej 
i znacznej siły fizycznej. Tego w 
„młodziutkiej* artystce nie znaj- 
dziemy w żadnym wypadku! 

Wyobraźmy sobie teraz forte- 
pian w ogrodzie, bez żadnego prze- 
cież oparcia akustycznego, do tego 
przytłumiony przez orkiestrę!? W re- 
zultacie otrzymamy cymbały! 

Pomijając jednakże te mankan- 
menty trzeba przyznać, że p. Olga 
Wizun posiada dość znaczny talent 
(może więcej odwagi o czem Świad- 
czy wybór utworu), technikę posta- 
wioną bardzo dobrze i dużą! O to- 
nie trudno coś powiedzieć po kon- 
cercie w ogrodzie, gdzie fortepian 
zawsze będzie brzmiał źle. 

Najlepiej zagrana była część 
druga. W pierwszej zabrakło artyst- 
ce sił i orkiestra Oparta w samym 
wstępie na potężnych akordach for- 
tepianowych, oparcia tego nie 
miała. 

W ostatniej części p. Olga Wi- 
zun wykazała dużą dozę tempera- 
mentu i brawury, nadużywała tylko 
niepotrzebnie piannisim, których 
w ogrodzie zupełnie nie było sły- 
chać. 

Mam wrażenie, że w sali kon- 
certowej brzmiało by to dużo le- 
piej, podkreślam, że jest to tylko 
moje subjektywne wrażenie! 

Reasumując można stwierdzić, 
że p. Olga Wizun jest bezprzecznie 
poważną artystką, ale bardziej tą 
artystką będzie, jak jest!! 

Orkiestra na koncercie tym wy- 
konała jedną z najpiękniejszych 
symfonji literatury symfonicznej, 
a mianowicie Dworzaka symfonię 
„Z Nowego Świata". Wykonanie 
dobre, szwankowało nieco w in- 
strumentach dętych, szczególniej 
waltorniach, mających w symfonii 
tej bardzo trudne miejsca. : 

Rubinstein przedstawił się z jak- 
najlepszej strony, jako spokojny 
i pewny kapelmistrz, może trochę 
zamało dyskretny w akompania- 
mencie do koncertu. ‚ 

Publiczności sporo, dość gorąco 
przyjmującej solistkę. 

Michał Cis. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze I 

W Nr. 159 z dnia 14 lipca rb. „Ku- 
rjera Wileńskiego* w artykule: „Układ 
stosunków wśród białorusinów Wileń- 
skich w oświetleniu Radosława Ostrow» 
skiego", w ustępie, gdzie mowa o nau- 
czaniu w szkołach białoruskich geografji 
i historji powszechnej— widocznie przez 
przeoczenie redakcji przepuszczone całe 
zdanie, co spowodowało całkowite ska- 
żenie imyśli wypowiedziarej przeze mnie, 
z mianowicie: ja oświadczyłem, że ode- 
branie nam możności nauczania w szko- 
łach geografji i historjj powszechnej w 
języku białoruskim wytwarza sytuację 
nie do zniesienia i dalej... „Przyzna 
Pan, że pozostawienie nam dla naucza- 
nia w języku ojczystym: tylko matema- 
tyki jest stanowczo za mało dla pozy- 
tywnych wyników naszej pracy oświa- 
towej“. 

Wobec powyższego uprzejmie proszę 
0 umieszczenie w najbliższym numerze 
pańskiego poczytnego pisma powyższego 
sprostowania. 

Z poważaniem: 
R. Ostrowski. 

Szanowny Panie Redaktorzel 
Uprzejmie prosimy © zamieszczenie 

następującego wyjaśnienia, dotyczącego 
listu Antoniego Sadowińskiego, umiesz- 
czonego w „Kur. Wil.* X 156 z @. 10-VII 
rb. p. t. „List do Redakcji". 

Odnośnie do zarzutów, jak pobiera- 
nie pensji przez prezesa i skarbnika Zw. 
Inwalidów Woj. w Wilnie, oraz kierowni- 
ka hurtowni tytuniowej tegoż Związku, 
to jest to za wiedzą Walnego Zgromadz. 
oraz Zarządu Zw., albowiem do stano- 
wisk tych przywiązana jest praca od g. 
9 do 3i od 5 do 7 pop. Zarzut ten nie 
wytrzymuje krytyki, tym więcej, że pen- 
sje te przywiązane są do funkcji, a nie 
osób, których mandaty po skończonym 
roku wygasają, zaś odnośnie do koncesji 
wyżej cytowanych osób, to te prawnie 
im, jako inwalidom wojennym przysłu- 
gują. 

Co do pozostałych zarzutów, jako z 
gruntu fałszywych. wyssanych z pałca i 
skomponowanych przez Sadowińskiego, 
nie odpowiadamy, gdyż nie wypada nam 
wdawać się z nim w PoS albowiem 
jest on jednym z tych, którzy w Związ- 
ku Inwal. właśnie tworzyli kliki i z okre- 
Su pracy w Zarządzie między innymi i 
jego, pozostawili Związkowi tylko naj- 
gorszą opinję, doprowadzili Związek do 
zupełnego upadku przez kradzieże, oszu- 
stwa, oraz wyzyskiwanie społeczeństwa, 
które przychodziło z pomocą inwalidom. 
Sam ten Sadowiński znany jest jako 
oszust, O czem obecny Zarząd ostrzegł 
w prasie społeczeństwo, iż tenż: wyłu- 
dza pieniądze to na ZE żony lub 
dziecka. ten sposób zmarłoby już je- 
mu ze 20 żon i najmniej 100 dzieci. Oso- 

4 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

w WILNIE, 

Garbarska 1, tel. 82 
Przyjmuje ogłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego” i do wszystkich pism 

na warunkach specjalnie ulgowych   
bnik ten wielokrotnie truł się, o czem 
wie najlepiej prasa wileńska; choćby z 
artykułu o fruciu się jego w Komisarja- 
cie Rządu, gdzie odmówiono mu zapo- 
mogi, znając dobrze tego aferzystę, no- 
torycznego awanturnika, pijaka, katują- 
cego żonę i dzieci, Sadowiński w okresie 
swej pracy w Związku, dopuścił się na- 
dużycia przywłaszczenia sobie pieniędzy, 
zbieranych przez niego w r. 1924 na li- 
stę składkową, na sumę pięćdziesiąt mi- 
ljonów, dalej przywiaszczył sobie płaszcz 
gumowy osadnika wojsk., który zwracał 
się w tej sprawie do Związku, gdy już 
$. nie było, został bowiem za nadużycia 
wykreślony z oiganizacji. Sadowiński 
posiadał koncesję w Nowym-Pohoście, 
którą zmarnował przepijają cały dochód' 
ponadto otrzymał działkę w Rekancisz- 
kach, którą zupełnie zaniedbał i zmar- 
nował. 

W Związku Inwal. był on w kwiet- 
niu rb. prosząc o jałmużnę dla rzekomo 
śmiertelnie chorej żony. Ponieważ przy- 
szedł pijany i awanturował się, zabro- 
niono mu zupełnie wstępu do lokału Zw. 
Rowyższe fakta mogą być udowodnione 
świadkami i dokumentami, jak i poświad- 
czeniem Komisarjatu Rządu i Komitetu 
Pomocy Inwalidiom Wojennym, ul. Za- 
walna Nr 1. 
o co do listu! 6 

nośnie do przypisku p. t. „Od 
Redakcji”: Т Г 

‚„ Роргхеймсу nasi pozostawili nam 
najgorszą opinję, gdyż zniszczyli całe 
mienie organizacji. Pracę naszą rozpo- 
częliśmy od wkluczenia tych szkodni- 
ków i skierowania całego szeregu spraw 
do sądów. 7 . 

iłe chodzi 0 opinję obecnego Za- 
rządu Związku, to takowej zasięgnąć 
można u władz kompetentnych, znają- 
cych działalność naszego Związku. 

Zaznaczyć musimy, iż w dniu 3 maja 
br. odbyłe się walne zgromadzenie człon- 
ków związku, na którem to zgromadze- 
niu obecny zarząd został ponownie jed- 
nogłośnie wybrany, co najlepiej świadczy 
o zaufaniu członków organizacji, do 
obecnego zarządu. й 

Związek Inwalidów jest organizacją 
apolityczną i stale idzie po tej linji, 
gdyż potrzebuje poparcia całego społe- 
czeństwa, a nie poszczególnych jego 
grup. Jednocześnie nadmieniamy, iż w 
skład Zarządu wchodzą również i le- 
gjoniści. 

Odnośnie p. Lesiewskiego, praco- 
wnika kolportażu pism, sprawa jego 
jest rozpatrywana przez Żarząd i po 
stwierdzeniu wszystkich danych, będzie 
załatwioną. 

Wilno, dn. 10.VII.1926 r. 

(2) M. Filon. (—) J. Dyl. 
Sekretarz. Przewodniczący 

Od Redakcji. W myśl zasady „Au- 
diatur et altera pars" zamieszczamy list 
Zarządu Związku Inwalidów w sprawie 
postawionych mu zarzutów. 

Jednocześnie zaznaczamy, że od 
kilku dni jesteśmy kompletnie oblegani 
przez inwalidów, którzy zgłaszają różno- 
rodne skargi przeciwko Zarządowi. Nie 
jesteśmy w stanie udzielić miejsca tym 
sprawom tembardziej, że słuszność wy- 
suwanych z obu stron zarzutów wyma- 
gałaby stwierdzenia dokumentalnego, do 
czego nie czujemy się powołani. S 

Z zadowoleniem notujemy wiado- 
mość zakomunikowaną nam ze strony 
władz Związku, że kierownik kolportażu 
dzienników przy Zw. Inwalidów ar 
pracownik „Dziennika Wileńskiego" Le- 
siewski osobnik karany sądownie za na- 
dużycia pieniężne, został nareszcie zwol- 
niony ze stanowiska. 

Šio deiėd anas się, że włądze nad- 
zorcze Zw. Inwalidów w postaci Komisji 
Rewizyjnej zechcą zająć się sprawą za- 
rzutów, z któremi występują inwalidzi 
poza związkiem, i albo zrobić z nich 
właściwy i skuteczny użytek, albo też 
wykazać ich bezpodstawność. 

J. Wajner 
Krawiec damski 

ul. Niemiecka 14, m. 3. 
przyjmuje obstalunki na płaszcze, 

kostjumy, a także wyroby 
futrzane. Robota wykon. się 

prędko i akuratnie. 1052 

  

Ceny konkurencyjne. 

P. Chowtin, "! Miekievica 
Wielki wybór zegarków, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów. 

= Ceny fabryczne == 
Przy sklepie PRACOWNIA ZEGAR- 
KÓW, jubilerska i grawerska. 

Kupno: złota, srebra i drogich 
kamieni. 1073 

DIR SE TIOBORIACESY AW 0 ZY 

Ze świata. 
Rokowania handlowe sowiecko- 

czeskie. 

PRAGA, 14-VII. (Pat.). Tutej-, 
sza sowiecka misja handlowa pro-- 
wadzi z firmami czechosłowackie 
mi rokowania w sprawie utworze- 
nia wielkiego rosyjskiego przed- 
siębiorstwa przemysłowego w Oze- 
chosłowacji z kapitałem 25 miljo- 
nów koron czeskich, jak również 
w sprawie dostawy części składo- 
wych wagonów na ogólną sumę 
100 miljonów koron czeskich. Е 

Rokowania te jednakowoż na- 
potykają na trudności związane z 
przyznaniem Sowietom  długoter- 
minowego kredytu. 

Upały w Hiszpanii. 

MADRYT, 14.VII (Pat.). Tem- 
peratura doszła tu do 34 stopni 
Celsjusza w cieniu, 

  

- #



Czwartek 

15 
lipca 
—- 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dzis we czwartek 15-g0 bm. — premjera 
znakomitej farsy S. Guitry p. t. „Poko- 
jówka szuka miejsca*. Przekomiczne sy- 
tuacje oraz błyskotliwa treść farsy za- 
pewniły jej wielkie powodzenie w War- 
szawie. Sądzić należy, że staranne opra- 
cowanie oraz udział całego personelu 
artystycznego z pp. Wołłejką, Kuszlów- 
ną, Hochengligerówną, Chrzanowską, Łu- 
biakowskim na/czele—odniosą sukces i 
u nas w Wilnie. A 

Początek o g. 8 m. 30 wiecz. Ceny 
biletów od 4 zł. 50 gr. do 50 gr. Kasa 
czynna od 11—1 i 3—9 wiecz. 

— VIII koncert popularny w ogro- 
dzie Bernardyńskim. Dziś we czwar- 
tek 15 b. m. odbędzie się w ogrodzie 
.po-bernardyńskim Vill-my koncert po- 
pularny Wil. Orkiestry Symfonicznej pod 
dyrekcją R. Rubinsztejna. W programie: 
Areński — Suite „Nuit d'Egypte; Berlioz, 
Grieg, Czajkowski, Bizet, Moniuszko, 
Mendelsohn, Rossini i Wagner. Początek 
© godz. 8-ej wiecz. Ceny biletów nor- 
malne: wejście 50 gr., miejsca rezerwo- 
wane 1 zł. ulgowe 30 gr. 

URZĘDOWA 

— Wstrzymywanie urlopów. 
Niektóre urzędy wydały rozporzą- 
dzenie, w myśl którego uchwalenie 
urlopów, głównie samodzielnym re- 
ferentom uzależnione jest od wy- 
kończenia zaległych spraw, które 
wymagają niezwłocznego załatwie- 
nia. Zostało to podyktowane ko- 
niecznościami natury formalnej — 
i zrozumieniem potrzeb ludności, 
która często czekać musi po kilka 
tygodni aż pan referent powróci 
z urlopu i raczy umysł zaprzątnięty 
błogiemi reminiscencjami urlopu 
zwrócić w kierunku załatwienia da- 
nego „kawałka*. (r) 

MIEJSKA. 

— Powrót viceprezydenta Ło- 
kucjewskiego. W dniu wczorajszym 
powrócił do Wilna z Warszawy 
wiceprezydent m. Wilna p. Łuko- 
cjewskiego, który jeździł celem 
wzięcia udziału w posiedzeniu Na- 
ezelnej Rady Polskiego Towarzyst- 
wą Wzajemnych ubezpieczeń. Nie- 
zależnie od tego p. viceprezydent 
poczynił odpowiednie kroki u władz 
centralnych, w kierunku przyzna- 
nia Wilnu kredytów na opiekę 
społeczną. (r) 

— Policja rzeczna rozciąga 
swoje działanie aż do Werek. 
W związku z istniejącym niebez- 
pieczeństwem zatonięcia łodzi Ko- 
misarjat Rządu na m. Wilno wydał 
zarządzenie mocą którego rejon 
strażniczy policji rzecznej rozciąga 
się na całą przestrzeń od Zwie- 
rzyńca aż do Werek. (r) 

— Rozbiórka cokułów pom- 
ników. W najbliższym okresie cza- 

Dziś: Henryka ces. W. 

Jutro: N. M. P. Szkaplernej 

Wschód słońca---g. 3 m. 02 
Zachód « 'g. 7 m. 47   

KRONIKA. 
su nastąpią prace nad usunięciem 
resztek cokołów pomników Mu- 
rawjewa na Placu Napoleona, przez 
co panorama przepięknego fronto- 
nu pałacu reprezentacyjnego zyska 
na pełni, j nareszcie nasze miasto 
pozbędzie się hańbiącego wspom- 
nienia rosyjskiej przemocy. (r) 

— O przestrzeganie przepi- 

sów sanitarnych. Komisarjat Rzą- 
du na m. Wilno polecił organom 
policji państwowej zwracać jak naj- 
baczniejszą uwagę na przestrzega- 
nie przepisów sanitarnych. Odnosi 
się to szczególnie do przekupniów 
i osobników sprzedających owoce 
inapoje, Rozporządzenie to zostało 
podyktowane obawą o rozszerzenie 
się chorób zakaźnych. (r) 

— Zepsute mięso. We wtorek 
dnia 13 b. m. funkcjonarjuszr miej- 
skiego urzędu zdrowia łącznie z 
organami bezpieczeństwa  publicz- 
nego  zakwestjonowali świeżość 
mięsa w kilku punktach jatkowych. 
Mięso oblane naftą zakopano do 

ziemi. Wobec temperatury panują- 
cej od kilku dni w naszym mieście, 
oraz braku odpowiednich urządzeń, 
jak lodowni, odpowiednio przewiet- 
rzanych piwnic jatkowych — mięso 
już po 12 godzinach zaczyna się 
psuć. (r) 

— Przymusowe czyszczenie 
kominów. Specjalna komisja, wy- 
łoniona przez Magistrat m. Wilna 
przeprowadziła lustrację domów i 
na zasadzie rozporządzenia w przed- 
miocie ochrony i bezpieczeństwa 
w razie pożaru skazała cały sze- 
reg właświcieli nieruchomości na 
zapłacenie odpowiedniej kary pie- 
niężnej oraz przymusowe — ргле- 
czyszczenie kominów na następu- 
jących ulicach: Beliny 2 domów, 
Mostowej—12, Zygmuntowskiej—5, 
Plac Napoleona—3, Ponarskiej— 1 
i Archanielskiej—2, (r) 

SAMORZĄDOWA. 

— Odbudowa mostów, Sej- 
mik Wil.-Trocki przystąpił do od- 
budowy zniszczonych mostów w 
Olkienikach i Darguzach gm. Ol- 
kienickiej, Koszta związane z po- 
wyższym pokryte będę z otrzyma- 
nej pożyczki na roboty inwensty- 
cyjne przez Sejmik Wileński, (x). 

— Zjazd pisarzy gminnych po- 
wiatu Wil. - Trockiego. Dnia 17 
b. m. cdbędzie się zjazd pisarzy 
gminnych pow, Wil.-Trockiego, na 
którym będą rozpatrywano nastę- 
pujące sprawy: 1) Sprawy sanitar- 
ne, jak szezepienie ospy, oraz po- 
większenie rejonów lekarskich w 
związku z przydzielonemi do pow. 
Wil.-Troe. gminami z pow. Lid- 
skiego. 2) Sprawa. zmniejszenia 
ilości gromad wiejskich, oraz po- 
większenie poborów sołtysom każ- 
dej gromady. 3) Budżet szkolny 
na rok 1926—27 i 4) Sprawa su- 
marycznego stwierdzenia obywa. 

R U 

telstwa ludności wiejskiej na te- 
renie wspomnianego powiatu. (x). 

Z POCZTY. 

— Zmiany personalne w O 
kręgowej Dyrekcji Poczt i Tele- 
grafów. Z dniem 15 b. m. stano- 
wisko kierownika referatu kasowe- 
go Okręgowej Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów w Wilnie obejmuje magi- 
ster prawa p. Wojciech Dziębiński, 
Dotychczasowy kierownik tego re- 
feratu p. Janusz Giecewicz obejmu- 
je z tem dniem stanowisko zastęp- 
cy naczelnika wydziału prawnego 
dyrekcji. (r) 

— Nowy dyrektor gimnazjum 
białoruskiego. Kuratorjum Wileń- 
skiego Okręgu szkolnego zatwier- 
dziło na miejsce ustępującego dy- 
rektora giimnazjum białoruskiego p. 
A. Ostrowskiego — p. dra Trep- 
ko, znanego działacza białoruskiego 
na polu kulturalno-oświatowy m. (r) 

WYCIECZKI. 

— Wycieczka do Jezior Zie- 
lonych. Oddział Wileński Polskie- 
go Towarzystwa Krajoznawczego 
organizuje w dniu 18-go lipca r. 
b. wycieczkę Krajoznawczą do Zie- 
lonych Jezior. Wyjazd— parostat- 
kiem w niedzielę o godz. 8-ej ra- 
no do Werek, skąd pieszo na 
miejsce wycieczki. Powrót tegoż 
dnia o godz, 8-ej wiecz. Zbiórka 
o godz. 7-ej m. 30 na przystani. 

Zapisywać się można w Dziale 
Osobowym w Dyrekcji Lasów Pań- 
stwowych w Wilnie (W. Pohulan- 
ka 24 pokój 1) w godz. urzędo- 
wych. Przedpłata wynosi 1 zł. 

RÓŻNE. 

Przybycie zwłok ś. p. Żar- 
nowskiego. W piątek -dnia 16 b. 
m. o godzinie 17 m. 40 pocią- 
giem warszawskim Nr. 713, przy- 
będą do Wilna zwłoki Ś. p. Żarnow- 
skiego prezesa Izby Kontroli Pań- 
stwa. Zwłokom towarzyszyć będzie 
dotychczasowy zastępca prezesa i 
wielki osobisty przyjaciel zmarłego 
p. Rogiewicz. (r) 

— 3 rata pensji kawalerów 
„Virtuti Militari“. Ministerjum 
Skarbu rozesłało do izb skarbo- 
wych polecenie sporządzenia listy 
kawalerów orderu „Virtuti Militari“ 
celem uiszczenia trzeciej raty pen- 
sji za rok 1925, które ma nastąpić 
z dniem 1 sierpnia r. b. Wypłata 
czwartej i ostatniej raty w wysoko- 
ści 74 zł. nastąpi w dniu 1 paździer* 
nika r. b. Ministerjum spraw woj- 
skowych zwróciło się również do 
Ministerjum Skarbu z prośbą o 
przyśpieszenie dekretu w sprawie 
wypłaty pensji za lata ubiegre. (r) 

Z PROWINCJI. 

— Uruchomienie warsztatów 
tkackich. Sejmik Wileńsko- Trocki 
przystąpił do uruchomienia 4 war- 

KN SK I 

sztatów tkackich na terenie swe- 
go powiatu. Warsztaty będą zor- 
ganizowane w Turgielach, Wornria- 
nach, Niemenczynie i Mejszagole. 
Dalsze organizowanie takich war-* 
sztatów na terenie pow. Wileńsko- 
Trockiego zależeć będzie od pew- 
nego poparcia finansowego ze stro- 
ny T-wa popierania Przemysłu Lu- 
dowego. (x). 

Z POGRANICZA. 

— Z inspekcji Dowódcy Kor- 
pusu Ochrony Pogranicza. W 
dniu 12 b. m, przybył do m. Nie- 
menczyna gen. Minkiewiez prze- 
prowadzający w dalszym ciągu in- 
spekcję 6 brygady, Przy wjeździe 
do miasteczka p. gen. został powi- 
tany przez przedstawicieli ludnoś- 
ci, wojska, miejscowego  probosz- 
cza ks. Miskiewicza, gminę żydow- 
ską z rabinem na czele. Przed- 
stawiciele ludności spotykając p. 
generała z chlebem i solą wygło- 
sili mowy powitalne przepełnione 
uczuciem wdzięczności na spokój i 
ład jaki dał K. O, P. O godzinie 
20 oficerowie 21 baonu K, 0. P. 
na czele z mjr. Grylem podejmo- 
wali skromną kolacją p. generala 
w swoim kasynie. Podczas kolacji 
ks. proboszcz Misiewicz w imieniu 
miejscowego społeczeństwa wygło- 
sił przemówienie podkreślając za- 
sługi p. genorała jak dowódcy K. 
O. P., który niesie na Kresy nie 
tylko ład i spokój lecz jest krze- 
wicielem oświaty i kultury. W 
dniu 18 b. m. p. generał po prze- 
prowadzeniu inspekcji dowództwa 
baonu odjechał do Ornian. (x). 

Zakończenie manewrów 
litewskich. W dnin wczorajszym 
zakończyły się manewry, letnie 
armji litewskiej w których wzięło 
udział 2 dywizje piechoty, posiłko- 
wane przez samodzielnę brygadę 
kawalerji. Manewry te prowadzone 
były na odcinku granicznym, na- 
przeciwko Oran i jako zadanie roz- 
grywano marsz ofenzywny z 
dyrekcją na Wilno, (r). 

— Strzelanina na pograniczu. 
W nocy z dnia 10 na 11 b. m. o 
godzinie 2 żołnierze strażnicy K. 
O. P. w okolicy miejscowości Ko- 
majsk powiatu wilejskiego zostali 
zaalarmowani gąstemi strzałami 
bolszewiekiej straży granicznej 
spowodowanej przez nieznanych 
osobników. Po kilkunastu minutach 
ogień karabinowy ucichł. (r). 

— Przemytnicy grzebieni, W 
rejonie Kozaczyzny w dniu wezo- 
rajszym zatrzymano Aniezyna i 
Piotra Szerniowych, którzy  usiło- 
wali przejść do Łotwy oraz prze- 
mycić 4800 grzebieni. Wymienio- 
nych wraz z przemytem pod es- 
kortą policyjną odprawiono do 
Urzędu Celnego w Turmontach. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Zatrzymanie, Dn. 13 bm. zatrzy- 
mano Jakoba Rudaszewskiego, (Lidzki 
5) i Josiela Berkowicza znanych włamy- 

waczy, którzy zostali poznani jako spraw- 
cy kradzieży u Mikuiskiego. 

Dn. 13 bm. zatrzymano Roberta 
Kołtana, (Połocka 4) jako sprawcę kra- 
dzieży portfelu z zawartością 5,740 zł. u 
Antoniego Sokołowskiego. Kradzież zo- 
stała dokonana w sklepie Morozowicza, 
Kołtan do kradzieży się przyznał, część 
weksli odebrano. 

Na prowincji. 

— Samobójstwo. Dn. 8 bm. powie- 
siła się Chaja Mumic, lat 23, zam. w 
Brasławiu, przy ul. Piłsudskiego, przy- 
czyna samobójstwa narazie nie ustalona. 

— Śmierć w studni. Dn. 3 bm. we 
wsi Horodyszcze gm. szarkowskiej pow. 
Dziśnieński utonęła w studni Tatjana 
Andrzejczak, lat 25. 

— Utonięcie. Dn. 4 bm. wskutek 
własnej nieostrożności utonął kąpiąc się 
w jez, Swirskim Ignacy Kisiel, lat 27, 
mieszk. wsi Zaświrz, gm, swirskiej pow. 
Swięciańskiego. Trupa wydobyto. 

— Pobicie. Dn. 6 bm. Michał Chra- 
powicki, mieszk. m. Drui pobił ciężko 
Helenę Chrapowicką. 

— Dn. 7 bm. podczas bójki wynikłej 
na tle sporu o on łąkę Teodor 
Mikołajonok, mieszk, wsi Nowo-Kruki 
gm. czereskiej pow. Brasławskiego pobił 
Andrzeja Maculonkowa, mieszk, tejże wsi, 

— Zaginięcie. Dn. 4 bm. Mieczysław 
Maslakiej, lat 11, służący — mieszkaniec 
zaśc. Bartaliszki, gm. Smołweńskiej pow, 
Brasławskiego wydalił się w niewiado- 
LE, kierunku i dotychczas nie powró- 
cił. (s) 

‚ — Pożary, Dn. 7 bm. wskutek nie- 
wyjaśnionej narazie przyczyny, RY, 
się 2 domy mieszkalne Franciszka Sulgi, 
zam, we wsi Wielka Wieś, gm. twerec- 
kiej pow. Święciański. Strat narazie nie 
ustalono. у 

— Dn. 30 ub. m. we wsi Sieliwce, 
gm. Parafjanowskiej pow. Dziśnieński 
spaliły się zabudowania Bazylego Lisicy, 
Juljana Grypulewicza i Kiryły Lisicy. 
Straty wynoszą 4,000 zł. Zachodzi przy- 
puszczenie, iż pożar wybuchł wskutek 
podpalenia. 

— Dn. 9 bm. wybuchł pożar w lesie 
Władysława Szyrniewicza, zam. w zaśc. 
Nowozerstwianka, gm.  Duniłowickiej 
pow. Postawskiego. Pożar w zarodku 
stłumiono. Zachodzi przypuszczenie iż 
przyczyną pożaru było podpalenie. 

— Dn. 9 bm. we wsi Konczany, gm. 
Krasne pow. Mołodeczański, powstał 
pożar w zabudowaniach Sergjusza Łaga- 
nowicza. Ogień został stłumiony przez 

z X Baba K: OP; z 
podejrzenie, iż przyczyną pożaru było 
podpalenie. Straty 1500 zł. 3 

  

  

Sport. 
Zawody lekkoatletyczne 0 mi- 
strzostwo Okręgu Wileńskiego. 

‚ — \ sobotę i w niedzielę, dn. 17 i 18 
lipca b. r. urządza Wileńsk. Okręgowy 
Związek Lekkoatletyczny doroczne za- 
wody lekkoatletyczne o mistrzostwo 
Okręgu Wileńskiego. 

Do zawodów powyższych staną 
wszyscy czołowi lekkoatleci miejscowych 
i prowincjonalnych klubów sportowych, 
skutkiem czego współzawodnictwo zapo- 
powiada się bardzo interesująco. 

Należy oczekiwać, że zarządy klu- 
bów sportowych, w zrozumieniu donio- 
słości lekkiej atletyki dołożą wszelkich 
starań, aby obesłać możliwie licznie po- 
wyższe zawody, które z jednej strony 
będą sprawdzianem z poszczególnych 
sekcji lekkoatletycznych klubów, z dru- 
giej zaś . wykażą OE, poziom lek- 
kiej atletyki w Okręgu Wileńskiem. 
„Wil O. Z. L. A. poniósł wprawdzie 

nieodżałowaną stratę przez ubytek tak 
wybitnych sił, jak kpt. Dobrowolski i 
por. Mierzejewski, z których zwłaszcza 
pierwszy osiągnął ostatnimi czasy szereg 
sukcesów na zawodach krajowych i za- 

- kretarjatu Wilno. 

„ uwzględnione nie będą. 

Nr. 160 (608) 

granicznych, jednak godnie zaczynają 
wstępować w ich ślady młodzi lekkoatle- 
ci Wilenscy „Pogoni“, „Wilji" 3-g0 P. Sap., 
Kiarych forma obecna rokuje jaknajlepsze 
wyniki. 

Ze względu na obfity program ro- 
złożone zostały zawody na dwa dni, t.j. 
sobotę dnia 17 lipca (od godz, 16) i w 
niedzielę dnia 18 lipca (od godz. 9 rano 
i od godz. 16 po poł.). 

Zawody odbędą się na boisku 6 p. p. 
leg. który oddał do dyspozycji Wil. 
O. Z L. A swą doskonałą bieżnię zu- 
zlową (369 mtr. 56 cm. w obwodzie), 
oraz wszystkie urządzenia lekkoatle- 

OCE go. dnia (17 lipca) dbęd d -go dnia ipca) 0 się przed- 
biegi 100 mtr., bieg 1500 az skok w 
dal, przedbiegi 110 mtr. (płotki), przed- 
biegi 400 mtr., bieg 10000 mtr., między- 
biegi 100 mtr. oraz przedbiegi 400 mtr. 
z płotkami, © 

II-go dnia (18 lipca b. r.) od godz. 
9.tej rano przeprowadzone zostaną na- 
stępujące konkurencje: 100 mtr. finał, 
400 mtr. między-biegi (finał), rzut dyskiem, 
bieg 5000 mtr., skok w zwyż 200 mtr. 
przedtiegi, bieg 800 mtr. oraz sztafeta 
4X100 — przedbiegi (finał). 

li-go dnia od godz. 16-tej rozegrane 
zostaną następujące punkty: 200 mtr- 
między-biegi (finał), skok o tyczce, szta- 
feta 4X100— przedbiegi (finał), rzut 
oszczepem, 110 mtr. fpłotki — między- 
biegi (finał), pchnięcie kulą, oraz trėj- 
skok, 

Jako nagrody wydane zostaną zwy- 
cięscom dyplomy Wil. O. Z. L. A. 

Zwycięski klub otrzyma nagrodę 
przechodnią „Stadjonu“. 

Zgłoszenia należy kierować do se- 
ul. Panska 21 m. 2. 

(por. erhold) termin zgłoszeń upływa 
dnia 15 lipca b. r. o godz. 22-ej 

Wpisowe 50 gr. od zawodnika, które 
należy przesłać wraz ze zgłoszeniami. 

Szatnia w 19 Baonie 3-go p. sap. 
naprzeciw bramy boiska sportowego 
6 p. ję leg. 

e względu na ułożenie progra- 
mu i losowanie przedbiegów termin zgło- 
szeń będzie ściśle przestrzegany i po 
terminie żadne zgłoszenia, ani poprawki 

Wyjazd Makabi do Rygi 

Związek sportowy Makabi nosi się 
z zamiarem wyjazdu do Łotwy, gdzie 
rozegra kilka meczów w Dyneburgu i 
Rydze z miejscowemi klubami łotewskie- 
mi i żydowskiemi. (r) 

Nowy klub sportowy. 

Staraniem centrali chrześcijańskich 
związków zawodowych powstało w Wil- 
nie nowe towarzystwo sportowe noszące 
nazwę: Koło Sportowe Chrześcjańsko- 
demokratyczne, mające na celu podnie- 
sienie sprawności fizycznej i moralnej. 
Koło będzie ekspozyturą „Sokoła* na 
gruncie związków chrześcijańskich. (r) 

  

Rozmaitości. 
Pogrzeb konia, który przeżył 43 

lata. 

W Maisons Laffite pod Paryżem, 
gdzie znajdują się prawie wszystkie staj- 
nie wyścigowe, odbyła się niezwykła ce- 
remonja pogrzebowa. Przy udziale licz- 
nych sportsmenów pochowano najstar- 
szego konia, jakiego kiedykolwiek zie- 
mia nosiła. Był nim „Vasistas*, który w 
roku 1899 zdobył już jako sześciolatek 
Grand - Prix paryskie. Dożył on zatem 
do 43 lat, co zdaniem rzeczoznawców 
odpowiada 130 latom w życiu ludzkiem. 
„Vasistas" był zresztą wogóle niezwy- 
kłym szczęściarzem, gdyż Grand - Prix 
wygrał jako niezwykły wprost w  dzie- 
jach wyścigów fuks. 

Tatalizator wypłacił wtedy 6750 zł. 
franków za 10. (x) 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
Agentury „Kurjera Wileńskiego”: „R U Cc RH" Księgarnie kolejowe, 
  

Budsław 
Spółdzielnia „Zgoda* 

Duniłowicze 
A. Szumski, 

Dzisna 
Spółdzielnia „Kotwica” 

Rak ul. Zamkowa   
Giębokie 

A. Adler, sklep „Kultura“ 
Iwieniec 
Aieksander Sosnowski, 

ul. Zamkowa Biuro dzienników 

Kowel 
Kiosk czasopism 
„Polonia“, Eucka 7 

Krasne nad Uszą 
Sawicki Antoni, 

sk! -p spożywczy 

Landwarów Lida 
Stanisław Gwiaździński 
Koncesjow. Biuro Podań 

Księgarnia Woj- 
skowa W.Pucha- 

czewskiego, Suwalska 46 
Salomon Matecki, Biuro 
dzienników, ul. Suwalska. 

Mołodeczno 
Spółdzielnia wojskowa 

  

  
: Oszmiana Ža ` R 8 SEM : Nowe-Troki Nowogrėdek Księgarnia Spółdzielcza | Pińsk | Postawy Stołpce St. Święciany Wilejka powiat. 

Mikołaj Popławski, „| Związek Kółek Rolnicz | Nauczyc. Polsk. Szkół Księgarnia Bańkowski Olgierd, | Marjan Ziontek, N. Tarasiejski, Dru-| Modzelewski, Kawiarnia „Troczanka Powsz., Piłsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wiłeńska 7. stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny ul. Piłsudskiego 66                       

BE Najlepsza przeróbka wszelkich starych KAPELUSZY na zupełnie nowe w pracowni ŁAMA, Wielka 37. Firma egzystuje od 1818 r. 1056 
Stare na nowe Czyszczenie i przerabianie KAPELUSZŲ 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITA8NEJ 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

kobiece 11 —12; oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—-2, 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorium analityczne. 

Człowiek, który milczał.. 

Gabinet Roentgena 
Kino kameralne Dziś wybitny 

Polonja szlagier sezonu! 
= SĘ) 8 akt. й 2 

Mickiewicza 22 us eee, gai Šri Hilton Šills - Viola Bana br pac) 

ul Wileńska 

i elektro-leczniczy 

damskich 

28. 

filcowych i słomkowych 
i męskich 

183 

  

Blacha cynkowana, 

    

BISKUPIEC 
iai 

  

BIURO PODAN 
L. Dzięcilskiego, 

Wilno, ul. Niemiecka 6. 
Przyjmuje przepisywania 
na maszynie. Ceny przy- 

J. La m, Wielka 52- 54, obok kościoła św. Kazimierza (wejście z bramy). 1036 

Dr. Sz. Berensztejn Do serc litościwych 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Przyjm. 9—1 pp. i 4—9 w. 

Mickiewicza 28—5 

Zredukowany urzędnik 
sądowy, bez pracy od 

grudnia 1924 r., szukając 
za pracą, a chcąc wrócić 
do żony i dziecka do 
Lwowa i nie mając pie- 
niędzy na podróż powro- 
tną, prosi o pomoc. Dat- 
ki przyjmuje Admin. „Ku- 
rjera Wil." (na podróż) 

w. z. p. 1037 

  

4 

  

Tgubioną  (ežitymacis akcesorja dachowe cynkowane, 
wiadra do wody it.d. fabryki p. f. 

„synkownia Warszawska” 
(Właśc. Inż. T. Rapacki i Z. Święcicki) 

POLECA 

Zpgmiuni Nagrodzki w winie 
ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Przedstawicielstwo i składy fabryczne. 

Niezwykle piękny i ciekawy, pełen poezji i awanturnicz. przygód dramat na tle podzwrotnikow. natury: 
Wspaniała gra Milton Sillsa i Viola Dana, zwanej „najpiękniejszą kobietą świata”. 

   

    
   

  

stępne. Biuro czynne od Przedstawicielstwo: н РОЙ я, 
RUDNICKA 25, telefon 3-78. 5ы 

РНО ОН ОН ОН ОНО Er 

na imię Giny Fajni za 
№ 2868, aniewaźnię sę 

  

  Podstawą życia człowieka jest 
HYGJENA i dobre odżywianie się, 
atakowe Szanowna Publiczność zawsze znajdzie w 

" |Jadłodajni i Kawiarni 
i przy ul. Tatarskiej 24 

Sala, gabinety i kuchnia urządzone w nowoczesnym 
stylu amerykańskim i pod kierunkiem wybitnych sił 
fachowych. Ceny minimalne, dostępne dla wszyst- 
kich. 1041 Z poważaniem I. Gołowacz 

Kafe-Mleczarnia 
A. PIESLAK Dominikańska 14 

Go robi prawdziwy przyjaciel 
naszego pisma ? 

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

korespondencje. 
— Jeżeli w Wilnie — odwiedza re- 

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

e 

J. Bursztejn, 
Wilno, ul. Wileńska 7, 

Wyłączna sprzedaż wszechświatowo znanych 

rowerów „Dirkopp - Diana* 
Długoterminowa gwarancja za trwałość. 

Dirkopp—najstarsza firma, 
Dūrkopp--najtrwalszy rower, 
Dirkopp—najlżejszy w biegu, 
Dirkopp— najlepszy w budowaniu 

  

Sp. z o. o. 

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

Telefon Nr 8—93 

         
Codziennie śniadania, obiady i kolacje. Dirkopp—posiada wszystkie części anie d ałe chcecie wa. | Wykonuje wszelkie roboty drukarskie temat. 
OSR ce LB i i 2 Ai? al. pa = i kry e Matki z; odnie. | 1 introligatorskie szybko i dokładnie. || — Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- z ie. p i - = i Artyst yczny Zakład portretów | Muzea M "Li ME: ny miechaj  powlęcia aż do wieku | CZASOPISMA, jalnie ostrzega. 

dojrzałego —karmcie je 
Sanatorem. Jeżeli na miej- 
scu nie otrzymacie, pisz- 
cie po próbę i opis do: 
Sanator, REZ 10. 

KSIĘGI. RACHUNKOW| 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 

"DRUKI KOLOROWE (MUST 
CENY NISKIE. Z 

WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

kich części zapasowych. 
Przy magazynie specjalna pracownia mecha- 
niczna. — Wszelkie zamówienia z prowincji 

uskuteczniam pocztą. 

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

— Zjednywa czytelników. 
— Nie pominie milczeniem tego na- 

szego wezwania. 

Wilno, Św.- Jańska 6, 
L. Mizerec przyjmuje zamówien. od 5 zł. 

Wykonanie pierwszorzędne. Tamże 
potrzebni agenci dla przyjęcia zamówień 
na powiększenie portretów w miastach i na pro- 
wincji. Zarobek 500—600 zł. miesięcznie. 1096 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń” sp. z ogr. odp, 

używają Sanator, jako 
codzienne pożywienie. 

Nie otrzymacie na miejscu 
piszcie do: Sanator, Byd- 
goszcz 10, a otrzymacie 

próbę i opis darmo, 1092 ©©©©0G0000000000 

      

  

      
    

Druk, „Pax“, ul. św. Ignacego 5. Tel,8-93, Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

   


