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Jutro czwarty dzień WYŚCIGÓW KONNYCH w Pośpieszce 
Początek konkursu hippicznego o godz. l-ej pepoł. 

  

L god ink В Р $ 
Sejm na posiedzeniu ponie- 

działkowem przyjął w trzech czy- 

taniach kwalifikowaną większością 

_ głosów projskt ustawy o zmianie 

art. 26 konstytucji, Większość gło- 

jakie padły za tym projek- 

tem, jest tak znaczna, że wątpić 

należy, by stanowisko Senatu mo- 

gło być odmienne. Na podstawie 

głosowania w naszej izbie posel- 

skiej możnaby więc wnosić, że 

zmiana art. 26 istotnie nastąpi, o 

ile tylko rząd nie zajmie wyraźnie 

negatywnego stanowiska, wobec 

którego nasze izby ustawodawcze 

zwykły się cofać... 

Dzieje artykułu 26-go przedsta- 

wiają się następująco: według kon- 

stytucji z dnia 17 marca 1921 r. 

Sejm miał możność rozwiązać się 

mocą własnej uchwały powziętej 

większością */3 głosów przy obec- 

ności połowy ustawowej liczby po- 

słów. Prezydent mógł rozwiązać 

Sejm na mocy uchwały Senatu, 

powziętej większością *%/ ustawo- 

wej liczby jego członków. To o- 

statnie postanowienie nie miało 

oczywiście żadnej realnej wartości. 

Wobec tego ustawa z dnia 2 sierp- 

nia roku ubiegłego wprowadziła 

zmianę, na mocy której Prezydent 

Rzeczypospolitej może rozwiązać 

Sejm i Senat przed upływem cza- 
su, na który zostalyywybrane, umo- 

tywowanem orędziem na wniosek 
Rady Ministrów. Ustęp о зато- 
rozwiązalności Sejmu i odwołaniu 

się do Senatu został z konstytucji 
usunięty. W ten sposób uregulo- 
wano prawnie stosunki Sejmu i 

Rządu, wprowadzając równowagę 

tych czynników. 

Rzecz jednak w tem, że równo- 

Waga prawna nie jest równoznacz- 

na z równowagą faktyczną. Obec- 

na niezaprzeczona przewaga rządu 

nad Sejmem stała się bardzo przy- 
krą dla Sejmu, w szczególności zaś 

dła PPS, jako stronnictwa, dążące” 

go obecnie stale i wytrwale do 

nawrotu w kierunku parlamenta- 

ryzmu. Zgodnie z tem dążeniem 

PPS zgłosiła wniosek, który miał 

_ wskrzesić przepis konstytucji mar- 

'cowej, usunięty w roku ubiegłym 

w sprawie samorozwiązalności Sej- 

mu. ' 
Mówi się o przywróceniu rów- 

uowagi władzy ustawodawczej i wy- 

konawczej. W istocie jednak inicja- 

torzy wniosku wcale się tym mo- 

tywem nie kierowali. Przedewszyst- 

kiem samorozwiązalność Sejmu nie 

jest do równowagi władz potrzeb- 

na. Według konstytucji losy rządu 

zależą od opinji Sejmu, koniecz- 

ną jest więc możność odwołania 

się władzy wykonawczej do woli 

narodu. Niepodobria sobie w wa= 

runkach normalnych wyobrazić od- 

wołania się Sejmu do opinji na- 

rodu, prowadzi do niego bowiem 

droga przez samobójstwo. Jakże 
to? Więc Sejm ma się odwołać 

do narodu przeciwko swej własnej 

opinii? 
W istocie rzeczy projekt P.P.S. 

ma ściśle aktualne znaczenie. 
Rząd obecny trzyma nad głową 

Sejmu miecz Demoklesa w posta- 

ci rozwiązania go w dogodnym 

dla siebie momencie. „Laurka" 

Marsz. Piłsudskiego była już raz 

środkiem cudownym na kaprysy 

Sejmu. Stronnictwa sejmowe chcą 

mieć kontrśrodek w postaci prawa 

rozwiązania Sejmu w dogodnej 

miejscowe—15% drożej. Układ ogłoszeń 6-ci0 

dla nich chwili. W istocie więc od- 
wołanie się do narodu mogłoby 

mieć miejsce, jako manifestacja 

przeciwko rządowi. 

Posłuchajmy argumentacji inicja- 

torów wniosku. 
P. Niedziałkowski mówi w „Ro- 

botniku* na usprawiedliwienie pro- 

jektu: 
„Pomiędzy parlamentem a Rządem 

wynikają nieraz zatargi. Prezydent sądzi, 
że izby ustawodawcze nie są w zgodzie 
z wolą narodu; zachowuje tedy Rząd i 
rozwiązuje parlament; niechaj rozstrzyga 

kraj. Sejm przypuszcza, że Rząd kroczy 
w złym kierunku; nie chce wywołać 
przesilenia na własną odpowiedzialność, 
rozwiązuje się; i znowuż — niechaj roz- 
strzyga kraj“. 

Otóż co do tego pierwszego 
motywu wskazanego przez p. Nie- 

działkowskiego, to brzmi on o tyle 
dziwnie, że przesilenie rządowe w 

systemie parlamentarnym nie jest 

wcale zjawiskiem niezwykłem ani 

groźnem. Znacznie więcej niepo- 

koju i niepewności przynoszą kra- 

jowi wybory do ciał parlamentar- 

nych. Nie sądzimy więc, by na- 

zbyt częste odwoływanie się do 

nich było wskazane. To ciągłe 

„niechaj rozstrzyga kraj” prowa- 

dzi do „permanentnych wyborów" 
jeśli chcemy szukać analogji ze 

słynnem powiedzeniem Trockiego 

o „permanentnej rewolucji". Otóż 

stan taki bynajmniej nie jest zdro” 
wy. Ściślej mówiąc, nie byłby nim, 
bo w ustroju parlamentarnym prze- 

pis o samorozwiązalności Sejmu 

musi pozostać martwą literą. Może 

on mieć zastosowanie, gdy jaktycz- 

nie ustrój parlamentarny nie istnie- 

je, jak się to dzieje obecnie wo- 
bec rozkładu Sejmu. 

P. Niedziałkowski przytacza in- 
ny motyw dla wniosku PPS., za- 

czerpnięty z aktualnych stosunków. 
„Rząd posiada pełnię władzy, mówi 

p. Niedziałkowski. Sejm jest słaby, chwi- 
lowo słaby, Rząd chce go utrzymać jak- 
najdłużej właśnie dla jego słabości. Nie 
korzysta z praw Prezydenta, bo wie, że 

Sejm następny będzie silniejszy. Nastę- 
puje stopniowe konanie parlamentaryz- 
mu ze wszystkimi skutkami, o których 
pisaliśmy tyle razy*. 

Otóż na chorobę, o której mo- 

wa w artykule p. Niedziałkowskie- 

go, zmiana przepisów konstytucji 

jest kiepskiem lekarstwem. P. Nie 
działkowski buduje sylogizm, któ 

rego pierwsza przesłanka mówi: 
„Rząd posiada pełnię władzy..." 

Pozwalamy sobie stwierdzić, że z 

mocy konstytucji Rząd pełni wła- 

dzy nie posiada, lecz przeciwnie, 
władza jego jest jeszcze i teraz mo- 

cno Ograniczona. Jest to więc nie 

kwestja prawna, ale kwestja faktu. 

Rzeczywistość tak się ułożyła, że 

rząd posiada nieomal pełnię wła- 

dzy. Godzimy się w zupełności 

z p. Niedziałkowskim, że przeży- 

wamy dziś okres „konania parla- 

mentaryzmu". Sądzimy natomiast, 

że przyśpieszenie za wszelką cenę 

wyborów szybciej poprowadzi par- 

lamentaryzm polski na łoże śmier- 

ci, niż konserwowanie . obecnego 

Sejmu i jego stosunków z rządem. 

Konanie parlamentaryzmu nie 

wypływa z obecnych nienormalnych 

stosunków między władzą ustawo- 

dawczą i wykonawczą, lecz zarów- 
no kryzys parlamentaryzmu, jak i 

lekceważenie Sejmu przez rząd wy- 

nika z głębszych przyczyn, o któ- 

rych p. Niedziałkowski nieraz na- 

wet publicznie b. ciekawie mówił. 

Przeżywamy wraz z całym Światem 

    

Początek wyścigów o godz. 3-ej popoł. 

z totalizatorem. 
4659 
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gemie klasowe Kowdukaryjne Gianni m. . Czaokego | 
typu humanistycznego (z łuciną) z oduzisłem miatemat.-przy- 

rodniczym we własnym nowocześnie urządzonym: gmachu szkol- 

nym przy ul. Wiwulskiego 13. 
Plac do gier i zabaw oraz ogród szkolny. 

Podania wraz z dokumentami przyjmuje kancelarja (tymcżasem przy ul. 
Wiwulskiego 11), codziennie od godz. 9—12 rano i od 4—6 wiecz. 

Egzaminy wstępne odbędą się: 
w terminie wiosennym dn. 25. VI 6 godz. 4 po poł. 

4619 я 

  

jesiennym dn. 27. VIII o godz. 10 rano. 
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TEATR „REDUTA% na Pohulance. 
  

ŚRODA 22 czerwc a 0 godz 8.30 wiecz. 

stołeczna OPERETKA „Nowości* 

 Messal-Niewiarowska 
odegra poraz drugi melodyjną operetkę/w 3-ch aktach Benatzky'ego 

„ADIEU MIMI“ 
4660 W roli głównej KAZIMIERA NIEWIAROWSKA. 

©О ОР ОО ОЛ ООО О ООСОО ОЕ ООО ОООа Ь 

Ostafeczny wynik wyborów 
e a 3 o © e e 

do Rady Miejskiej w Wilnie. 
Po ostatecznym przeliczeniu i sprawdzeniu głosów wyborczych do 

Rady Miejskiej Główny Komitet Wyborczy ustalił co następuje: 

Oddano głosów ważnych 60,152. 

Poszczególne listy otrzymały: 

Nr. 1 — Rosjanie i Białorusini 1.610 gł. 
Nr. 2— P. P. S. 11.600 „ 
Nr. 3-- Związek Kobiet Žydowskich 631 , 
Nr. 4— „Bund“ 3.504 „ 

Nr. 5— Litwini : 1.012 s, 
Nr. 6— „Poalej - Sjon* 315-5 
Nr. 7— „Komitet Obrony Praw Robotnika" 103 „ 

Nr. 8— Żydowski Blok Narodowy 10.542 „ 
Nr. 10 — Zjednocz. Polski Komit. Wyborczy 5.912 , 
Nr. 12 — Bezpartyjny Komitet Wyborczy 5.388 
Nr. 14 — Centrokom 
Nr. 15— Komuniści z przybudówkami 

s 

13649 „ 
5.886 „ 

Wedlug ostatecznego obliczenia wy- 
pada więc na listy: 
Nr. 10 — 5 mandatów. 
Nr. — 9 mandatów. 
Nr. 12 — 4 mandatów. 
Nr. 14 — 11 mandatów. 
Nr. 1 — 1 mandat. 
Nr. 8 — 9 mandatów. 
Nr. 4 — 3 mandaty. 
Nr. 15 — 5 mandatów. 
Nr. 5— 1 mandat. 

Listy pozostały bez zmian, nazwiska nowowybranych radnych po- 

daliśmy we wczorajszum numerze. 

  

Główny Komitet Wyborczy zakończył swe pra ce o godz. 23,45 m. 

   

  

Przesilenie gabinetowe w Rumunji. 
BUKARESZT, 21.VI (PAT). Wobec tego, że rokowania O zawar: 

cie porozumienia wyborczego porniędzy liberałami i narodową partją 

chłopską nie doprowadziły do rezultatu, ruinistrowie liberalni Cagien i 
Stirbey pożali się dziś w południe do dymisji, 

Dymisja całego gabinetu spodziewana jest dziś wieczorem. 
Do utworzenia nowego rządu powołany będzie prawdopodobnie 

Jan Bratianu. Istnieje nadzieja, że przesilenie gabinetowe zostanie za- 

kończone już w dniu dzisiejszym. 

Na martwym punkcie. 
RYGA, 21.VI. (Pat.) Według doniesień pism, rokowania o zawarcie 

paktu o nieagresji pomiędzy Łotwą i Estonją z jednej strony, a Rosją 

z drugiej, stanęły na martwym punkcie na skutek wielkiej rezerwy oka- 

zywanej przez rząd sowiecki. Podjęcie rokowań spodziewane jest do- 

piero na jesieni. 

głęboki kryzys społeczny, któremu 
nawrót do usuniętych postanowień 

konstytucji marcowej nie zaradzi. 

Brak nam nie takich: lub innych 

formalnych przepisów, ale brak 

nam zorganizowanych sił społecz- 

nych, któreby mogły odegrać trwałą 

kierowniczą rolę w naszem życiu 

zbiorowem. W polityce oznacza to 

brak wielkich idei i wślad zatem 

brak mocnych i wielkich stron- 

nictw, któreby zastąpiły obecną 

    

mozaikę drobnych grup politycz- 

nych, na jakie posiekane jest spo- 
łeczeństwo polskie. Kto gorliwie 

szuka zmian formalnych, ten Od- 
wraca się od rzeczywistości. Rewi- 

zja programów, rewizja ideałów— 

to jedyna podstawa, na której bu- 

dować można reformę życia publi- 

cznego w Polsce. Wszystko poza- 

tem jest ślizganiem się po powierz- 

chni życia. 
B. W. 

amowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

Hola rządu fińskiego do Sowielów. 
HELSINGFORS, 21.VI. (Pat) 

W sprawie Elwengrena rząd fiński 
w ubiegłą sobotę wystosował do 
rządu sowięckiego notę, która zo- 
stała obecnie opublikowana. 
‚ Nota stwierdza fatalne wrażenie, 
jakie wywołał fakt wykonania wy- 
roku śmierci na fińskim obywa- 
teru, 

Nota podkreśla, że wyrok wy- 
konany został z pominięciem zwy- 
kłej ustawowej procedury i bez po- 
informowania rządu fińskiego o 
zamierzonym wyroku. Rząd fiński 
przyjmuje do wiadomości podany 
przez komisarjat ludowy spraw za- 
granicznych argument, że Elwen- 
gren nie zasłaniał się swojem oby- 
watelstwem fińskiem. 

Rząd fiński nie wątpi w praw- 
dziwość tego faktu co nie przesz- 
kadza, że jest rzeczą Oczywistą iż 
rząd sowiecki bynajmniej nie miał 
wątpliwości co do obywatelstwa 
Etwengrena. Rząd fiński nie może 
nie wyrazić swego żalu, że został 
postawiony przed faktem dokona- 
nym i uważa za konieczne zwrócić 
uwagę rządu sowieckieżo na. fakt, 
że postępowanie z Elwengrenem 
sprzeciwia się zasadom legalności, 
uznanym przez wszystkie kraje cy- 
wilizowane i že powtórzenie się 
podobnego wypadku może zach= 
wiać dalszy rozwój stosunków przy- 
jaznych pomiędzy Finlandją a Zwią- 
zkiem Sowieckim. 

Wybory do sejmu w Finlandji. 
HELSINGFORS, 21.VI. (Pat). Na wczorajszem posiedzeniu wie- 

czornem sejm uchwalił 100 głosami przeciwko 84 zakoficzenie sesji. 

W związku z tem nie rozpatrywano już interpelacyj wczorajszych, 

dotyczących postępowania rządu. 

Wybory do nowego sejmu 0. 
zaś on zostanie na 2 września. 

    

Rozbrojenie na morzu: 

  

2087. m. rozpoczęła się w Genewie 
kofferencja w sprawie rozbrojenia na 
Roker Ww. Brytanję reprezeniuje lord 
R 
ka 

rt Cecil, którego tu widzimy w 
aturze, zapożyczoń*j z paryskiego 

„Matin'a“, 

  

1 bituy Kowiefękiej 
Rząd litewski opracowuje 
projekt zmiany konstytucįi. 

KOWNO, 21. VI. (ATE). Polu- 
rzędowa „Lietuva“ w artykule wstę- 
pnym, który został powtórzony 
przez radjo, podaje, że rząd litew- 
ski opracowuje projekt nowej kon- 
stytucji, która zajmuje pośrednie 
stanowisko pomiędzy konstytucją 
Stanów Zjedn. Ameryki Północnej 
a konstytucją niemiecką. 

Chociaż stan polityczny kraju— 
zdaniem dziennika—należy uznać 
za zupełnie pomyślny, nie nakazu- 
jący pośpiechu w sprawie zmiany 
konstytucji, to jednak rząd posta- 
nowił urządzić plebiscyt niezwło- 
cznie po ukończeniu prac nad pro" 
jektem zmiany konstytucji. 

Piebiscyt odbyłby się jeszcze w 
roku bieżącym. 

„Rytas“ o deklaracji Wal- 
demarasa. 

KOWNO, 21. VI. (ATE). Komen- 
tując deklarację premjera Walde- 
marasa w Radzie Ligi Narodów, 
organ Chrz. Demokracji „Rytas“ 
oświadcza, iż rezultatem rokowań 
genewskich, dotyczących Kłajpedy, 
będzie to, że w wyborach do sej- 
miku kłajpedzkiego z Litwinów bę- 
dą mogli wziąć udział tylko urzę- 
dnicy i oficerowie. Żołnierze nie 
będą mieli prawa wyborczego. 

2 baństw Baltyckici. 
Katastrofa ną poligonie. 
RYGA. 21. VI. (ATE). Wczo- 

raj na poligonie artyleryjskim zda- 
rzyła się katastrofa. Podczas ćwi- 
czeń próbnych wskutek przedwczes- 
nego wybuchu naboju w lufie ar- 
matniej, nastąpiła eksplozja, która 
spowodowała ciężkie poranienie 
wielu żołnierzy. 

Jak przypuszczają, przyczyną 
eksplozji był rozkład pocisku. 

Cwiczenia odbywały się pod 
dowództwem gen. Kalnina, który 
wyznaczył specjalną komisję dla 
zbadania przyczyny katastrofy. 

dbędą się w połowie lipca, zwołany 

Z Sejmu. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj obradowały komisje 
"sejmowe, z których najważniejszą 
była ogólna dyskusja komisji kon- 
stytucyjnej nad reformą o ordyna- 
cji wyborczej. jest bardzo wątpli- 
we, czy spr.wa ta będzie mogła 
być załatwiona w obecnym Sejmie, 
albowiem rozbieżności . pomiędzy 

poszczególnemi stronnictwami są 

zbyt wielkie i łatwo mogą się prze- 

rodzić w zaciekłą walkę na plenum 
Izby. : 

Uroczyste posiedzenie Sejmu 

dla uczczenia powracających do 

kraju zwłok Juljusza Słowackie- 

go odbędzie się w nadchodzący 
piątek o godz. 10 rano. 

Nara РОИ a Pata Przy | 
denta Rzplilej 

(Tel od wł. kor. z Warszawy). 

Marszałek Piłsudski udał się 

wczoraj o godz. 4 m. 30 na Za- 

mek, gdzie był przyjęty przez Pana 

Prezydenta Rzplitej na przeszło 

półtoragodzienej audjencji. 

Narada dotyczyła ważnych spraw 

politycznych. : 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

P. w. prezes Bartel przyjął wczo= 

raj w godzinach południowych na 

dłuższej audjencji delegację polską 

na Międzynarodową Konferencję 

Ekonomiczną w Genewie. Delega- 

cja zapoznała p. Bartla dokładnie 

z przebiegiem rokowań genewskich. 

Kapituła orderu „Odrodzenia Polski. | 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W najbliższych driach koficzy 
słę trzechletnia kadencja kapituły 
orderu „Odrodzenia Poiski“, 

Skład kapituły pozostanie praw- 
dopodobnie niezmieniony. Jedynie 
w miejsce ś. p. Władysława Rey- 
monta wejdzie Wacław Sieroszew- 
ski, zaś miejsce gen. Olszewskiego 
zajmie gen. Lucjan Żeligowski. 

Sprawa gen. Żymierskiego. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Termin rozprawy sądowej prze- 
ciwko gen. Żymierskiemu został 
wyznaczony przez sąd wojskowy 
na dzień 4 lipca. : 

Rozprawie przewodniczyć będzie 
gen. Sikorski, oskarżenie wnosi 
prokurator Rumiński. 

Laprzeczenie pogłoskom. 
Niektóre pisma podały dziwnie 

brzmiącą wiadomość, jakoby na 
terenie Rady Miejskiej w Warsza- 
wie zawarte zostało porozumienie | 
między P. P. S. a Narodową De- 
mokracją. 

„Robotnik* dementuje tę wiado- 
mość, stwierdzając, że jest ona 
wyssana z palca. 
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Z Rosji Sowieckiej. 
Prasa sowiecka o wyroku w sprawie Kowerdy. 

MIŃSK, 21.VI. (kor. własna). 
Prasa sowiecka żywo, lecz w tonie 
już znacznie spokojniejszym  ko- 
mentuje wyrok w sprawie Kower- 
dy i zajętą w tej sprawie pozycję 
prasy polskiej. 

„Kowerda,—głosi prasa sow.— 
został oddany pod sąd doraźny, 
wyroki którego Są zazwyczaj wy- 
rokami śmierci, lecz dla sprawy tej 
został zrobiony wyjątek. 

Prasa polska, która bezpośred- 
nio po zabójstwie Wojkowa wyra- 
žala swoje współczucie Z.S.S.R. i 
oburzenie czynem Kowerdy, jak 
za uderzeniem różdżki czarodziej- 
skiej, zmieniła swój życzliwy ton 
na prawie wrogi. 

Inspiracja polskiego Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych wyłazi 
tu jak szydło z worka. Polski mi- 
nister spraw zagran. jest dobrym 
uczniem jezuitów i zdolnym kugla- 
rzem politycznym. Opinja jednak 
mas pracujących Z. S. S.R. nieda 

wmówić w siebie, że rząd polski 
gotów iść jaknajdalej na spotkanie 
słusznym żądaniom rządu Z.S.S.R., 
tylko opinja społeczeństwa polskie- 
go stoi temu na przeszkodzie. 

„Oburzenie prasy polskiej na- 
biera doprawdy specjalnych właś- 

ciwości, jeśli wspomnimy, że P. 

Zaleski w dn. 13. VI. w Genewie 

oświadczał „urbi et orbi”, że nota 

sow. stwarza podstawy do należy- 

tego załatwienia incydentu. 

Jeśli Anglja może wywrzeć 

presię na Austrję w kierunku dla 

ZSSR. niekorzystnym, grożąc jej 

tylko palcem, to nie ulega wątpli- 
wości, że Polsce zostało zagrożone 
czemś znacznie potężniejszem, — 
stąd inspiracja prasy i sztuczki p. 
Zaleskiego. 

Wyrok w sprawie Kowerdy i 
ton prasy polskiej nie rokują rych- 

łego załatwienia konfliktu. Ciężka 

atmosfera wzajemnej nieufności 
pozostaje nadal". 

Rakowski o wymianie not pomiędzy 
Sowietami a Polską. 

PARYŻ, 21-VI. Pat. Ambasador 
sowiecki w Paryżu Rakowski, oma- 
wiając wobec przedstawicieli prasy 
sprawę wymiany not pomiędzy So- 
wietami a Polską oświadczył, iż 
rząd sowiecki nie domagał się nig- 
dy wydania Kowerdy, dodając, že 
noty, które zostały wysłane do 
Polski były ogłoszone w prasie i 
nie było w nich nic takiego, czego- 
by Polska już nie akceptowała, 
słowem nic takiego, coby zagraża- 
ło stosunkom dobrego sąsiedztwa 
i mogło narażać na szwank wza- 
jemne interesy Rosji i Polski. 

"Rakowski stwierdził dalej, że 
żądanie rozwiązania rosyjskich or- 
ganizacyj monarchistyczno-terory- 
stycznych w Polsce, które mogło 
wydawać się niestosownem, jest 
ściśle oparte na traktacie ryskim. 
W sprawie tej osiągnięte zostało 
porozumienie jeszcze na długo 
przed zamachem Kowerdy. W dal- 
szym ciągu Rakowski oświadczył, 
że rząd sowiecki nie wysyłał by- 
najmniej do Polski trzeciej noty, 

przed otrzymaniem odpowiedzi na 
drugą. Rząd sowiecki oczekuje po- 
wrotu ministra Zaleskiego do War- 
szawy, aby prowadzić dalszą ko- 
respondencję, nie wykraczającą 

jednak poza ramy wymiany poglą- 

dów dwóch rządów, troszczących 

się o polepszenie istniejących mię- 

dzy niemi stosunków. Daliśmy do- 

wód tego, podkreślił Rakowski, 

czyniąc Polsce propozycję zawar- 

cia traktatu o nieagresji. 
Rakowski oświadcza dalej, iż 

rzekoma odpowiedź Sowietów do 
rządu finlandzkiego w sprawie 
egzekucji Elsengrena była całkowi- 
cie zmyślona. Faktem jest jedynie 
to, że w dniu 19 b. m. rząd so- 
wiecki otrzymał w tej sprawie pi- 
semne zapytanie posła finlandzkie- 
go. Te i temu podobne fakty, za- 
kończył Rakowski, świadczą o ist- 
nieniu w ZŚSR przemyślanej akcji, 
mającej na celu unikanie zatargów, 
mogących doprowadzić do wojny, 
oraz pokojowe załatwianie sporów. 

Zainteresowanie Francji sprawam 
rosyjskiemi. 

PARYŻ, 21.VI (Pat). Od tygod- 
nia cała prasa francuska przepeł- 
niona jest artykułami poświęcone- 
mi sprawom rosyjskim. Zaczynając 
od znanego sympatyka Sowietów 
Jerzego Duhamela, który na ła- 
mach „L Oeuvre'* domaga się li- 
tości dla Kowerdy, potępiając krwa- 
we egzekucje w Moskwie, dzienni- 
ki najrozmaitszych kierunków, a 
zwłaszcza organy prawicowe roz- 
poczęły prawdziwą krucjatę prze- 
ciwko Trzeciej Międzynarodówce. 

We wczorajszym numerze „Ma- 
tin“ Stefan Lausanne wykazuje 
błędne stanowisko rządu francus- 
kiego, ograniczające się do potę- 
pienia bolszewizmu, zamiast s'a- 

  

  

nowczo wystąpić przeciwko źródła 
złego; którem jest osiadła w Mo- 
skwie iTrzecia* Międzynarądówka, 
której kierownicy działają peł- 
nem porozumieniu z rząde.J re- 
publiki sowieckiej. Obowiązkiem 
rządu francuskiego, piszę Leh, 
jest zażądać kategorycznie od ZSSR. 
rozwiązania Kominternu i bez* 
względnego Ścigania jego adeptów. 
W przeciwnym zaś razie ambasa- 
dor sowiecki winien opuścić zie- 
mię francuską. Rosja ma do wy* 
boru: zakazać wstępu naterytorjum 
rosyjskie przedstawicielom Trzeciej 
Międzynarodówki, albo narazić się 
na zerwanie stosunków dyploma- 
tycznych z Francją. 

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w 
Lublinie. 

LUBLIN, 21.VI. (Pat.) Według cficjalnego sprawozdania wyniki 

wyborów do Rady Miejskiej miasta Lublina przedstawiają się jak nastę- 

puje. Do głosowania uprawnionych było 56.761 osób. Głosowało 47.384. 

Z tej liczby padło głosów na listy polskie 29.520. Unieważniono 137. 
Polacy otrzymali 31 mandatów, Żydzi 16. 
Politycznie wynik wyborów przedstawia się następująco: Związek 

Ludowo-Narodowy otrzymał 8 mandatów, Obóz Wielkiej Polski (?) 1 

mandat, Związek Naprawy Rzeczypospolitej—5 mandatów, PPS — 17 

mandatów, ortodoksi—2 mandaty, sjoniści—3 mandaty, volkiści — 2 

mandaty, Bund—8 mandatów, Poalej-Sion—1 mandat. A 

Iwonicz pod wodą. 
KRAKÓW, 21.VI. (Pat.) „Nowy Dziennik” donosi, że wskutek katastrofy ober= 

wania się chmury koło Iwonicza wylała rzeka Lubartówka, zalewając całe niemal 
uzdrowisko, Prawie wszystkie wille. między innemi największa w Iwoniczu willa 
„Niespodzianka”, stoją pod wodą. Kuracjusze przepędzili noc pod gołem niebem. 

Panika niedoopisania. Szkody materjalne bardzo znaczne. Ofiar w ludziach nie było. 

z 
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Z Muzyki. 
Doroczny popis Konserwatorjum 

Muzycznego w Wilnie. 

Nasza oficjalna uczelnia muzycz- 
na, której upaństwowienia czeka- 
my z niecierpliwością, pod dosko- 
nałem kierownictwem dyrektora 
Adama Wyleżyńskiego rozwija się 
coraz pomyślniej. W ubiegłą nie- 
dzielę przekonaliśmy się o tem 
naocznie w sali „Lutni*, wysłu- 
chawszy programu o niespotykanej 
nawet na wieczornych koncertach 
obfitości. 

Dzień nie był wybrany szczę- 
śliwie. Na tę niedzielę oddawna 
naznaczone były wybory do Rady 
Miejskiej. Nie dziw, że umysły za- 
jęte były kontrapunktem  agitacyj- 
nym, a uszy nastawione na kako- 
foniczną fugę  piętnastogłosową, 
oscylując między opusami: 2, 10, 
12 i 14. Na domiar złego biura 
wyborcze powolnością pracy pobi- 
ły rekord wileński, załatwiając w 

ciągu kwadransa nie więcej ponad 
10 osób. W gorliwości społecznej 
sprawozdawcy jest ukryta przyczy- 
na jego spóźnienia się na popis i 
niemożności pisania dzisiaj o trzech 
pierwszych numerach programu. 

Wybory jednak niebardzo za- 
szkodziły też wykonawcom mło- 
docianym, którzy głosu przy urnie 
nie mieli, ale rozwinęli go, jak pp. 
Byszewska, Janowska, Zwidrynów : 
na i Nowicki w sposób bardziej 
uczony i przyjemny z estrady. 

Z popisu dorocznego widać, że 
w Konserwatorjum Wileńskiem pra- 
cuje się uczciwie i poważnie. Nie 
mamy tu na myśli tylko maturzy- 
stów, którzy prawie dojrzeli już 
do samodzielnej pracy (jak wielce 
obiecujące uczenice p. Kimontt-Ja- 
cynowej: p. Parusówna O szero- 
kiej technice I rozmachu interpre- 
tatorskim — i p. Hleb-Koszańska, 
nie od dziś nam znana pianistka, 
wyróżniająca się męskiem uderze- 
niem i wyrazistem pogłębieniem 
gry, albo, jak poważny szacunek 

- wielce sympatyczne: 

RU RJ E RB Wł 

Z ostatnich narad genew- 
skich. 

  
Chamberlain, Stresemasn, 
Bria:d, Ishii, min. Za!eski 

Sciajo!a. 
(„Matin“). 

        

Z calej Polski. 
Tragiczna śmierć profesora 

gimn. 
Z Lublina donoszą nam: w So- 

botę 18-go czerwca miasto Chełm 
poruszone zostało niezwykle tra- 
gicznym wypadkiem samobójstwa. 
W dniu tym odbywało się w Cheł- 
mie w gimnazjum państwowem u- 
roczyste zakończenie roku szkol- 
nego i rozdania świadectw matu- 
ralnych. 

Po przemówieniu dyrektora Am- 
broziewicza, zabrał głos prof. An 
toni Kostrzanowski w zamiarze po- 
żegnania się ze szkołą, gdyż nie 
miał w roku przyszłym pracować. 
Skończywszy swoje przemówienie, 
które na zebranej młodzieży wy- 
warło ogromne wrażenie, prof. 
Kostfzanowski wyszedł z sali i u- 
dał się do pustego pokoju nau- 
czycielskiego, gdzie wystrzałem z 
rewolweru w usta pozbawił się ży- 
cia. Zmarły pozostawił list nastę- 
pującej treści: „Wszystkich was ko- 
chałem, zabraliście mi duszę, za- 
bierzcie i ciało.—Matko wybacz”. 
Profesor Kostrzanowski, liczący 36 
lat, lubiany był ogólnie. Samobój 
stwo jego, komentowane różnie, 
wywołało w mieście przygnębiają- 
ce wrażenie. 

L 

parowanie zwłok Juljisza Słowackiego. 

KN BERT 

Doroczne Święto Sportu i Przysposobienia 
° ojskowego. 

W dniach 17, 18 i 19 b. m. 
odbyło się w Wilnie doroczne Świę- 
to Sportu i Przysposobienia Woj- 
skowego, zorganizowane pod egidą 
oo Komitetu W. F.i 

Podobnie jak i w roku ubieg- 
łym uroczystości i popisy rozpo- 
częły 

ćwiczenia polowe. 

Z hufców szkolnych i stowa- 
rzyszeń p. w. sformowany został 
1 baon piechoty, który pod dtwem 
oficerów p. w. wziął udział w ćwi- 
czeniach w okolicy Ponar, wyka- 
zując dużą sprawność i orjentację w 
poszczególnych etapach zaimpro- 
wizowanej walki. 

Punktualnie o godz. 17 nastą- 
pił przemarsz wracających z ćĆwi- 
czeń oddziałów przed  Wojewódz- 
kim Komitetem W.F. iP. W. z 
wojewodą Raczkiewiczem na czele. 

W tym samym czasie odbywał 
się na strzelnicy  garnizonowej na 
Zakrecie konkurs strzelecki hufców 
szkolnych i stowarzyszeń p. w. 

Wybrane przez oficerów p. w. 
zespoły strzeleckie ubiegały 516 0 
nagrodę przechodnią m. Wilna, 
którą w ub. roku zdobył Związek 
Strzelecki. 

W roku bieżącym nagroda po- 
wyższa zdobyta została przez hufiec 
szkolny gimn. Lelewela, który w 
sirzelaniu zespołowen na 200 
mtrów osiągnął 258 pktów na 360 
możliwych. 

Drugie miejsce zajął Związek 
Strzelecki (244 pktów)— trzecie hu- 
fiec gimn. Słowackiego (243 pktów) 

W klasyfikacji indywidualnej 
zwyciężył Jurkojć (Związek Strze- 
lecki), osiągając 98 punktów na 
120 możliwych. Drugiem i trzeciem 
miejscem podzielili się: Neyman 
(Zw. Strzelecki) — 96 punktów i 
Marcinkiewicz (huf. g. Słowackiego) 
94 punkty. 

W strzelaniu pań na 50 me- 
trów z broni małokalibrowej zwy- 
cięstwo odniosła p. Zawadzka z 
plutonu żeńskiego przy Zw. Strzel, 
uzyskując 74 punkty na 100 moż- 
liwych przed Lenartowiczówną (48 
punktów). — W strzelaniu zaś pa- 
nów na tym samym dystansie zwy- 
ciężył Sulewski (huf. g. Lelewela) 
81 punktami = Dmochowskim 
(hufiec gimn. Słowackiego 76 pun- 
któw) i Tumaszem z hufca szkoły 
Promienistych (70 punktów). 

W strzelaniu na 25 mtrów pań 
zwyciężyła p. Lelisówna (pluton 
żeński) osiągając 58 punktów. 

Drngie miejsce zajęła p. Skur- 
łatowiczówna (56 pktów), trzecie p. 
Hołobówna (55 punktów). 

Drugi dzień Święta P. W. 

W drugim dniu Święta P. W. 
zorganizowane zostały przez Kura- 
torjum Okr. Szkolnego 

próby sprawności fizycznej 
młodzieży szkolnej, pomyślane w 
ten sposób, że w poszczególnych 

  

Na spotkanie. 
Na spotkanie transportowca 

wojennego „Wilja*, wiozącego z 
Cherbourga do Polski zwłoki Jul- 
jusza Słowackiego wypłynęły 20 
b. m. z portu wojennego w Gdyni 
kanonierki i torpedowcy polskie. 

W dniu wczorajszym nadeszła 
tutaj wiadomość, że okręty te już 
w poniedziałek po południu na- 
wiązały kontakt radjowy z „Wilją”. 
Zgodnie z programem, wczoraj o 
godz. 6 po południu trumna z pro- 
chami Słowackiego stanęła na zie- 
miach polskich. 

budzący wykonawca części koncer- 
tu c-moll Rachmaninowa, p. Bra- 
werman). O metodach pracy Kon- 
serwatorjum niemniej mówią wy- 
niki mniej daleko posunięte, a 

w śpiewie 
(wyraźnie kierowniczą rękę pani 
Wyleżyńskiej zdradzająca p. Ja- 
nowska, dobrym głosem obdarzo- 
na p. Zwidrynówna i p. Nowicki 
o bujnym, choć już w lekką man- 
jerę operową popadającym orga- 
nie; oboje z klasy prof. Ludwiga), 
na skrzypcach (p. Poleski, które» 
go trzeba zachęcić do jak najgor- 
liwszej, pracowitej czujności, bar- 
dzo posunięty p. Mikosza, który 
zdał dobrze egzamin sprawności i 
odczucia wykonaniem części Kon- 
certu Wieniawskiego, i wybitnie 
uzdolniony p. Doderonek, który 
podołał | części wspaniałego Kon- 
certu Karłowicza. 

Wraz z solistami kilkakrotnie 
występowała orkiestra symfoniczna 
Konserwatorjum, pod batutą swe- 
go dyrektora, Praca nad orkiestrą 

Oprócz wojennych okrętów 
Rzplitej, które wyszły na spotkanie 
„Wilji* i oddały na pełnem morzu 
honory prochom wie"zcza, również 
opuścił Gdynię żaglowiec szkolny 
marynarki handlowej „Lwów*, któ- 
ry towarzyszył zwłokom w drodze 
ku polskim brzegom. 

Marynarka wojenna, której w 
udziale przypadł honor przewie- 
zienia prochów Juljusza Słowac- 
kiego do Polski, złożyła na jego 
trumnie wienie: srebrny, ufundo- 
wany ze składek oficerów, podofi- 
cerów i urzędników marynarki. 

jest żmudniejsza i bardziej absor- 
bująca i tylko przy wielkiej nietyl- 
ko umiejętności, ałe i energji, zdol- 
ności żelaznego sugestjonowania i 
porywania zespołu, może wydać 
owoce pożądane. Wysiłek p. dyr. 
Wyleżyńskiego jest najwyższego 
uznania godzien: z konserwatoryj- 
nej orkiestry zaczyna się stopnio- 
wo wyłaniać materjał, który zawa- 
ży nie na żarty w muzycznem ży- 
ciu Wilna. Chcielibyśmy w tych 
paru słowach zachęcić pełnego 
najlepszej woli kierownika do nie- 
ustępliwego kroczenia po obranej 
twardej drodze. Mamy wrażenie, że 
w jesieni będzie można pomyśleć 
o stworzeniu zespołu kameralnego, 
złożonego nie z fachowców, lecz 
z entuzjastów-uczniów, którym gry- 
wanie w prywatnem gronie, a z 
czasem i publicznie, dostarczać bę- 
dzie osobistej bezinteresownej roz- 
koszy. Tylko tak budować można, 
głaz po głazie, kulturę muzyczną 
miasta. 

To, co nam dała orkiestra wy- 

szkołach badano sprawność fizycz= 
ną uczniów i uczenic w biegach 
i skokach oceniając wyniki najlep- 
sze, średnie i najgorsze. 

W próbach powyższych wzięły 
udział masy młodzieży pod kiero- 
wnictwem wychowawców fizycznych 
szkół. 

Jednocześnie z próbami spraw- 
ności fizycznej przeprowadził о- 
kręg p. w. I D.P. Leg. pięciobój 
wojskowo sportowy о nagrodę 
przechodnią Wojewódzkiego Ko- 
mitetu W. F. i P. W. 

Do pięcioboju tego, obejmują- 
cego biegi 100 i 800 metrów, skok 
wzwyż, skok wdal i rzut grana- 
tem stanęło 8 zespołów, w czem 
3 szkolne Oraz ze stowarzyszeń 
p. w. Sokół, Strzelec i Harcerstwo. 

Zespołowo zwyciężył hufiec 
gimn. Słowackiego (588 pktów) 
przed zespołem gimn. Lelewela 
(574 pktów) i Sokoła (571 pktów). 

Z indywidualnych wyczynów 
najlepszy wynik w biegu na 100 
metrów osiągnął Mackiewicz (hu- 
fiec gimn. Słowackiego) 12,4, w 
biegu na 800 mtr. Wróblewski 
(Sokół) 2:03 (czas lepszy od rekor- 
du Wil. O. Z. L. A.), w skoku w 
dal Żardzin (Strzelec) 556 cm., 
w skoku wzwyż Wojciechowski (h. 
gimn. Lelewela) 150 cm. i w rzu- 
cie granatem Legus (Strzelec) 265 
pktów. 

W godzinach popołudniowych 
odbyły się indywidualne zawody 
lekkoatletyczne w rzutach i sko- 
kach przynosząc szereg b. ładnych 
wyników i tak: 

W rzucie dyskiem 1 _ miejsce 
zajął Dunecki (szkoła techniczna) 
wynikiem 29 mtr. 77 przed Žar- 
dzinem (Strzelec) 27,75 i Wojcie- 
chowskim (g. Lelewela) 27,61. 

W rzucie oszczepem zwyciężył 
Żardzin, osiągając doskonały wy- 
nik 44 mtr. 62. Drugim był Woj- 
ciechowski (41 mtr. 57), trzecim 
Waśniewski (sem. naucz.) 39,77. 

Pchnięcie kulą dało zwycięstwo 
Kowalewskiemu  (semin. naucz.), 
który uzyskał 9 mtr. 42,5 c. Dru: 
gie i trzecie miejsce zajęli: Wojcie- 
chowski (9 mtr. 12,5) i Żardzin 
(9 mtr. 09,5). 

W skoku w dal prym wziął 
Bielkiewicz (gimn. Mickiewicza)— 
582 cm. przed Żardzinem (549) i 
Siergiejewem (gimn. Słowackiego) 
544 cm. 

W skoku wzwyż — Godlewski 
(g. Mickiewicza), Mackiewicz (g. 
Słowackiego) i Wojciechowski ($. 
Lelewela) osiągnęli po 153 cm. 

Skok o tyczce przyniósł gene- 
ralne zwycięstwo gimn. Lelewela, 
którego zawodnicy Porejko, Rud- 
kiewicz i Łobacz osiągnęli 272, 
268 i 263 cm. 

Program drugiego dnia, Święta 
zakończył 

Marsz 10 klm. stowarzyszeń p. w., 

w którym wzięły udział zespoły: 
Zw-ku Strzeleckiego, Harcerstwa i 
oddziału p. w. z Bukiszek. 

Zwyciężyli harcerze w czasie 
1 g. 10 min. przed Bukiszkami i 
Strzelcem. 

Podkreślić należy wysiłek har- 
cerzy, którzy szli z ogromną dozą 
ambicji i woli zwycięstwa, 

Zwycięski zespół otrzymał na- 
grodę przechodnią okręgu p. w. 
1 D. P. Leg. - 

Trzeci dzień Święta. 

Obfity program trzeciego dnia 
Święta P. W. i Sportu rozpoczął 
się od prób alarmu pożarowego 
przeprowadzonych w poszczegól- 
nych szkołach przez wychowaw- 
ców fizycznych. 

Próby te zainicjowane przez 
Wil. Kurat. Okr. Szkolnego były 
doskonałym sprawdzaniem spraw- 
ności młodzieży na tem polu. 

chowanków Konserwatorjum w nie- 
dzielę, nie może być mierzone 
miarą Pasdeloup, Colonne ani Fi- 
ladelfji. Nikt też tego nie mógł się 
spodziewać. Ale droga obrana 
zmierza w kierunku idealnošci 
współbrzmienia, subordynacji arty- 
stycznej i solidności, która nie do- 
puszcza pierwiastków amatorstwa. 
Droga zatem jaknajlepsza, Czy jest 
wskazane porywanie się w tym 
etapie pracy na Koncert es-dur 
Beethovena, na to pytanie rzuci- 
ła cień wątpliwości niedzielna 
interpretacja początkowego Allegro 
tego szczytu formy koncertowej. 
Nie mówi się o tem, że orkiestra 
była za słaba, ale nawet w tych 
ramach niedociągnięcia w zrówno- 
ważeniu grup instrumentalnych, w 
oszlifowaniu tematycznem, w tem- 
pach i dynamice stwarzały coś, co 
było dopiero materjałem do opra- 
cowania Piątego Koncertu. W ca- 
łości tempo wydało się zbyt szyb- 
kie, a zwolnienie drugiego tematu, 
który wnosi fortepian zaraz po 

Nr. 139 (888) 

Stosunkowo najlepszy czas wy= 
kazało gimn. Lelewela. 

O godz. 9.30 w katedrze wileń- 
skiej odbyła się 

uroczysta msza Św. 

celebrowana przez J. E. ks. bisku- 
pa Bandurskiego, który po mszy 
świętej wygłosił podniosłe kazanie 
przemawiając w gorących słowach 
do licznie zebranej młodzieży. 

Uroczystości  przedpołudniowe 
zakończyła 

rewja sportowa młodzisży 

zorganizowana przez Kur. Okr. 
Szkolnego. 

Poprzedzały ją połączore or- 
kiestry szkolne, poczem Szli wy- 
chowawcy fizyczni z instr. w. f. 
Kurat. Okr. Szk. p. Czyžewskimį 
na czele. Zkolei maszerowały licz-4 
ne zastępy młodzieży szkolnej w 
kostjumach sportowych i z przy* 
borami sportowemi, jak piłki, ra- 
kiety, narty, łyżwy, szable i t. d. 

Barwną wstęgą przewinęły się 
przed licznie zgromadzoną publicz- 
nością uczenice szkół średnich, ko- 
larze, a w końcu efektowny zastęp 
przedstawicieli sportu konnego w 
szkole. 

Rewję przyjmował wojewoda 
wileń ki p. Raczkiewicz w otocze- 
niu członków Woj. Komitetu W.F. 
iP. W. gen. Popowicza, kuratora 
Okr. Szkolnego p. Ryniewicza, pre- 
zesa Zw. Strzel. p. Abramowicza, 
prezesa Sokoła p. Staszewskiego, 
J. E. ks. biskupa Bandurskiego, 
posła na Sejm p. Kościałkowskie- 
go i wielu innych. 

Rewja wywarła  jaknajlepsze 
wrażenie na zebranych. 

   

Popisy gimnastyczno sportowe. 

Popołudniowe uroczystości zor- 
ganizowane zostały na boisku 
sportowem 6 p. p. Leg. na Anto- 
kolu. 

Rozpoczął je korowód rowerowy 
młodzieży szkolnej poczem  wbie- 
gły na boisko dziewczęta z gimn. | 
im. Orzeszkowej, z któremi p. Be- | 
kerówna (naucz. w. f) przeprowa- 
dziła lekcję gimnastyki przy dźwię- 
kach orkiestry szkolnej. Lekcja 
znalazła szczery oddźwięk w ży” 
wych oklaskach publiczności. 

Zkolei popisywała się grupa 
męska (gimnastyczna) gimn. im. ]. 
Lelewela prowadzona przez p. To- 
maszewskiego. 

Efektowne ćwiczenia młodzieży 
były również żywo oklaskiwane. 

Następnym punktem programu 
były biegi sztafetowe hufców szkol- 
nych i stowarzyszeń P. W. 

W biegu pierwszym zwyciężyła 
sztafeta hufga gimn. Lelewela w 
czasie 51,2 s. przed hufcem gimn. 
Słowackiego i Z. Augusta. 

Zwycięska sztafeta otrzymała 
nagrodę przechodnią Kurat. Okrę- 
gu Szkolnego, którą w roku ubie- 
głym zdobyło sem. nauczycielskie 
(w tym roku zespół tej szkoły nie 
stanął do biegu). 

W biegu sztafetowym stowarz. 
P. W. zwyciężył Sokół w czasie 
50,9 przed Strzelcem i Harcer- 
stwem. i 

Z kolei odbyły się gry ruchowe 
w pilkę koszykową, w której wzię- 
ły udział zespoły gimn. „Lelewela i 
Ž. Augusta oraz gry w piłkę siat- 
kową zespołów żeńskich gimn. 
Czartoryskiego i sem. naucz. 

Ostatnim punktem programu był 
pokaz szermierczy ośrodka W.F. Wil- 
no, poprowadzony sprężyście przez 
por. Lubicz Nycza. Pokaz szermier- 
czy uzupełniony wolnemi: walkami 
na szable absolwentów kursu szer- | 
mierczego (młodzież szkolna i har- 
cerze) wypadł bardzo ładnie. 

Zwycięskim zespołom i zawod- 
nikom wręczał nagrody Woj. Ko- 
mitetu W. F. i P. W. wojewoda 
Raczkiewicz. 

Święto P. W. wypadło pod 
każdym względem bez JAZ. 

Popierajcie Czerwony Krzyż Polski. 

swem pierwszem wkroczeniu, nieu- 
zasadnione. 

Lecz nie o szczegóły tu chodzi. 
Chodzi o to, że kto życzy do- 
brze sprawie umuzykalnienia Wil- 
na, ten musi dopatrzyć się w pra- 
cy orkiestry Konserwatorjum jak 
najlepszych zadatków na przysz- 
łoś — i dlatego pracę tę traktować 
musi z najpoważniejszego stano- 
wiska. Nie będzie dla tej rzeszy 
przysługą wypisanie szeregu fraze- +7 
sowych pochwał, a może być przy- , 
sługą surowa, myślą o najlepszej <f 
przyszłości podmalówana ocena. 
Pod tym kątem widzenia gromad- 
ny wysiłek młodzieży pod mądrem 
kierownictwem: dyr. Wyleżyńskiego 
i doświadczonych profesorów bę- 
dzie miał w nas zawsze najserdecz- 
niejszych przyjaciół. 

W Hulewicz (w zastępstwie).



  

  

    

    

   

  

   

          

   

  

   

  

   

   

          

   

   

  

   

   

    

      

   

   

      

    
   

   
     

  

     

    

       

  

    

   
    

   

   
    

  

   

   

    

   

      

   

   

              

   

  

Pisma litewskie ostatnio ujem- 
le obrazują sytuację gospodarczą 

Litwy, przedstawiając stan gospo- 
tarczy jako kryzys, który może 
powinien być opanowany. 
„Lietuva“ Nr. 116 z dn. 24. V. 

t b. podaje, że obecny stan eko- 
omiczny Litwy jest rezultatem 

dawnych błędów i kategorycznie 
stwierdza (o czem poprzednio ©- 

 licjalnie wcale się nie mówiło), że 
itwa, jak i „inne* państwa Euro- 
), przechodzi kryzys gospodarczy 
w poszukiwaniu przyczyn kryzy- 

ospodarczego Litwy twierdzą, 
normalne życie gospodarcze 

łu nie jest uporządkowane. Jako 
zyczynę pośrednią wskazać nale- 
niestałość gabinetów minister- 

lnych, czyli brak ciągłości wy- 
łycznej linji gospodarki państwa. 

ciągu 9-ciu lat niepodległości 
Litwa miała 4 sejmy i 13 gabine- 

łów, naturalnie żaden z tych gabi- 
jhetów nie mógł programu gospo- 

_ darczego ostatecznie skrystalizować 
| wykonać. 

Walka partyj wywołała decen- 

talizację i rozproszkowanie się sił 
twórczych gospodarczych narodu. 

_ Każda partja stwarzała osobne 
kooperatywy, instytucje kredytowe 

 Wywołując antagonizm i wewnętrz- 

ną walkę gospodarczą, opartą nie- 
stety na tle partyjnem. Partyjność 

la spowodowała powstanie 3—4 

banków samodzielczych, odrębne 
towarzystwa rolnicze i związki ko- 
peratyw — wytworzono wzajemną 

Onkurencję instytucyj, które mają 

same zadania. 
W wyniku zaś, wobec wysokich 

Odsetków, kredyt na Litwie stał się 

la szerszych warstw rolniczo-han- 
lowych niedostępny. Banki, uzy- 

 Skując kredyt w Banku Litewskim 
po 7—9% rocznie, pobierają od 
klijentów swych od 18 — do 60%. 

2 Poprzednie rządy popełniały błędy, 

opierając powstawanie najprzeróż- 
niejszych instytucyj kredytowych, 
Obecnie zaś, trudno odrazu wyco- 

ać koncesje, gdyż grozi to wstrzą- 
-Sem kredytowym dla całego pań- 

<*wstwa. Rząd litewski przejawia jed- 
nak dzisiaj tendencje do likwido- 
wania drobniejszych banków, opar- 

tych na niezdrowej spekulacji—po- 

piera fuzję banków. Bank Rolny 

| stara się udostępnić ludności wiej- 

skiej kredyty i udziela obecnie po- 
 życzek za pośrednictwem koopera- 
- tyw miejscowych. 
-_ Były również błędy i w polity- 

| ce gospodarczej, np. w zakresie u- 

/ bezpieczenia od ognia, —zezwalano 
na powstanie towarzystw, które u- 

^-Бегр!еста!у obywateli litewskich 
' zagranicą, a wywożone pieniądze 

z tytułu opłat polisowych zagrani- 

"cę wpływały bezspornie ujemnie 

na bilans płatniczy państwa. 

` Aparat gospodarki finansowej 

- państwa był i jest b. niedoskonały; 
' personel urzędniczy nie jest na 
wysokości wymagań. W dziedzinie 
zaś gospodarki rolnej, wobec zbyt 

_ pośpiesznej reformy rolnej, podwa- 

 rzono podstawy normalnej gospo- 
| darki, zachwiano nawet pojęcia 

' 0 własności prywatnej, ponieważ 
nie dawano ziemi osadnikom na 

| wyłączną własność — ostatnio 
dopiero rząd wydaje tak zw, „Osie- 

  

w 

KRONIKA KRAJOWA. 
>, Prywatny ruch budowlany. 

ы W miastach powyżej 50.000 
" mieszkańców prywatny ruch budo- 

wlany w pierwszym kwartale 1927 
r. zaznaczył się w sposób następu- 

jący: Rozpoczęto ogółem 280 bu- 
|. dynków, w tem mieszkalnych 154. 

" Zakończono zaś 254 budowle, w 
czem mieszkalnych 140. Zakończo- 

"no najwięcej, bo 103 budynki w 
Łodzi (mieszk. 5), następnie w 

| Warszawie 43, w Poznaniu i Kra- 
kowie po 23, we Lwowie 19 i t. 

_d. Rozpoczęto najwięcej w War- 
szawie 61, Łodzi 44. Poznaniu 37. 
Białymstoku 35, Bydgoszczy 32, 
Wilnie 25 i t. d. 

Budowa elewatorów. 

Ministerstwo Rolnictwa opraco- 
wało już projekt budowy większych 
i mniejszych elewatorów zbožo- 
wych. 

Większe elewatory wybudowa- 
ne będą prawie u wylotów linij 

kolejowych do państw ościennych, 
| pskąd bezpośrednio już idzie połą- 

4 czenie na rynek Światowy. Mini- 
sterstwo Rolnictwa wznosi zatem 
wielki elewator w  Oświecimiu, 
„skąd zboże klerowane będzie na 
Górny Śląsk, oraz do Czechosło- 
wacji, Austrji i innych państw Eu- 
ropy Zachodniej. 

Drugi wzniesiony będzie w To- 
runiu, skąd zboże pójdzie do Po- 
morza i Niemiec. Trzeci w Gdyni 
dla zboża przeznaczonego na wy- 
wóz do krajów zamorskich 

Prócz tych trzech głównych 

  

rzegląd życia ekonomicznego Litwy. 
dleńcom* dokumenty, stwierdzają- 
ce prawa posiadania. 

Pomimo energicznej akcji sub- 
wencyjnej dla poparcia przemysłu 
litewskiego — przemysł na Litwie 
dotychczas odpowiednio nie rozwi- 
nął się i dzisiaj rząd zdaje już so- 
bie sprawę, że sztucznego prze- 
mysłu na _ Litwie stworzyć się 
nie da. 

Bezrobocie na Litwie stale wzra- 
sta, tu znajduje tłumaczenie maso- 
wa emigracja z kraju, która po- 
wstaje nietylko z powodu słabego 
uprzemysłowienia Litwy, lecz rów- 
nież z niewłaściwego postawienia 
zasadniczego sprawy bezrobocia. 
Rząd zbyt hojnie obdarzał zapomo- 
gami bezrobotnych, nastąpiła de- 
moralizącja, bezrobotni zaczęli u- 
prawiać zawód „ten* chronicznie. 
Naturalnie wywołuje to szkodę dla 
skarbu państwa i kraju. 

Obecnie rząd stara się rozwik= 
łać to zagadnienie, stwarzając przy- 
mus i możność pracy. 

Drogi komunikacyjne które, 
jak wiemy, mają ogromne znacze- 
nie w życiu gospodarczem kraju, 
na Litwie są w stanie fatalnym, 
zwłaszcza drogi lądowe. Budowa 
zaś kolei uzależniona jest od do- 
brego stanu dróg, albowiem temi 
szlakami uskutecznia się dowóz 
towarów.  Uporządkowanie stanu 
dróg komunikacyjnych—winno się 
rozpocząć od naprawy — sanacji 
dróg publicznych  (gościńców i 
SZOS). 

Tak ogólnikowo podaje „Lie- 
tuva*. Inne pisma nie w lepszych 
kolorach, obrazują sytuację gospo 
darczą Litwy. 

„Lietuvos Žinios“ Nr. 125 po- 
daje, że pomimo oficjalnych twier- 
dzeń, o poprawie stanu gospodar- 
czego Litwy, o wzroście ilości zna- 
ków obiegowych (litów), o pota- 
nieniu kredytów, wzroście eksportu i 
t. p.sytuacja pomimo optymistycznej 
oceny nie jest pocieszająca. Dowo- 
dów potwierdzenia dodatniej rze- 
czywistości gospodarki Litwy  jed- 
nak brak. Jedynym sprawdzianem 
są bilanse Banku Litewskiego, Oraz 
statystyka eksportu i importu. Sta- 
tystyka litewska nie daje pewności 
do wyprowadzania _ wniosków, 
zwłaszcza importu kraju, ponie- 
waż liczby podawane są, (jak już 
poprzednio p odawališmy)-stronne. 

Liczby statystyczne možna ko- 
mentować różnorodnie, np. eksport 
litewski (p/g. danych oficjal.) wy- 
kazał nominalnie największe cyfry, 
nie pochodził jednak ze wzrostu 
produkcji, lecz tylko ze sprzedaży 
zeszłorocznej nadwyżki przędzy i 
nasienia lnu. Podobnych przykla- 
dów różnego ujmowania znaczenia 
liczb można przytoczyć więcej. 

Kryzys gospodarczy Litwy stale 
odczuwa się w życiu gospodarczem, 
czasami i bez potrzeby uciekania 
się do żmudnego tłumaczenia cyfr. 
Najczulszym barometrem i wyrazi- 
cielem braku możności zastosowa- 
nia pracy rąk w kraju jest ruch 

  

WILEJKA pow. 

Sprawa strażnic byłej policji gra- 
nicznej. 

W roku 1924 rozpoczęta zo- 
stała na terenie powiatu wilejskie- 
go i mołodeczańskiego budowa 
piętnastu strażnic dla byłej policji 

granicznej, wykonanie których po- 

lecono firmie budowlanej „Osada*. 
Firma ta pobrała od skarbu 

państwa tytułem różnych zaliczek 
około 80.000 złotych, przyczem 
zwiozła materjał i rozpoczęła bu- 
dowę na placach wydzierżawionych 
od miejscowych włościan. Wkrótce 
jednak budowa  strażnic dla byłej 

policji granicznej stała się nieaktu- 
alną, gdyż została ona z pograni- 

cza wycofana—a ochronę granicy 

powierzono Korpusowi Ochrony 
Pogranicza. 

Ponieważ tak wydzierżawione 
tereny, jak również i strażnice na 

nich budowane nie odpowiadały 
potrzebom Korp. Ochr. Pogr. — 
przerwano dalszą ich budowę. 

Wymieniona firma—ktėra—jak 
wyżej wspomniałem, otrzymała ty- 

tułem zaliczek około 80.000 zł. 

uważała za stosowne zlikwidować 

się—w taki naturalnie sposób — 

aby wspólnicy na tym  „interėsie“ 
nie stracili. Od chwili wstrzymania 
dalszych robót—to jest od dnia 3 

listopada 1924 r. tak przygotowa- 

ny materjał jak i rozpoczęte bu- 

dowle — doprowadzone częściowo 
do krokwi a częściowo zaledwie 

rozpoczęte — nie chronione przed 

wpływami atmosferycznemi botwie- 

ją i gniją—tracąc wskutek tego na 

wartości. Zarządzone w połowie 

roku ubiegłego komisyjne oszaco- 
wanie całkowitego materjału wyka- 
zało, iż wartość jego na poszcze- 
gólnych placach waha się od 200 
do 850 złotych. 

Licząc zatem wartość materjału 

przygotowanego na każdą strażni- 

cę przeciętnie 600 złotych, okazuje 
się, iż wszystko razem wzięte 

przedstawia wartość 5.500—8.000 
złotych—a zatem zaledwie 10 proc. 
tego, co skarb państwa wypłacił 
firmie budowlanej „Osada*. 

Biorąc dalej pod uwagę, iż z 
pieniędzy tych opłacić trzeba tenu- 
tę dzierżawną za 15 placów wy- 

dzierżawionych od włościan, ©- 

każe się, iż skarb państwa zmu- 

szony będzie dołożyć jeszcze pew- 

ną sumę — a to wszystko razem 

wzięte — dzięki lekkomyślnej go- 
spodarce tych panów, czy urzędów, 
do których opieka i kontrola nad 
wydatkowanym groszem  publicz- 
nym należy. 

O ile nam wiadomo, budową 
tych strażnic zajmował się osła- 
wiony już inżynier Próchnicki z 
głównego kierownictwa budowy do- 
mów urzędniczych i strażnic poli- 
cyjnych w Brześciu nad Bugiem. 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 21-go czerwca 1927 r. 

w hurcie. 

      

emigracyjny z Litwy, który w w Wilnie 
kwietniu i maju r. b. ZR = 

przewyższa przyrost ludności. Pis- ; 

ma litewskie podają nawet, że Lit- z 
wie grozi klęska wyludnienia. am za 100 kigr. > 

K. B ies — 
® Jęczmień browarowy 50—53 

„ na kaszę 45—47 
Pszenica 60—63 

elewatorów inne mniejsze powsta- geje: 
ną w główniejszych centrach prze-  jniany 2.20—2.30 

mysłowych i handlowych, celem  pokost 2.50 —2.70 
dostarczania potrzebnego zboża i makuchy 43—45 

żywności miastom i okręgom prze- W detalu: 

mysłowym, W ten sposób, Spo- Mąka amer. za 1 kg. 100—115 

dziewać się należy, znajdzie osta- „ žytnia 50 proc. 6 

teczne rozwiązanie nietylko wywóz „ Irazowa s 

zboża zagranicę, ale także, co jest Mięso е = 

rzeczą niezmiernej wagi aprowiza- a” 1 kg. x 

cja kraju i miast, na skutek moO-  paranina 2:70 

żliwości regularnych przydziałów wieprzowina 3.30—3.50 

potrzebnej ilości zboża. ges : Ё ST 

Ogólne koszta budowy tych za 20-22 

elewatorów i śpichlerzy obliczone T bs 

są na sumę 15 miljonów złotych. оаИ Т Eat 420—450 

smalec wieprzowy 4.50—4.80 

Giełda Wileńska w dniu Ceny rynkowe. 

21. VI. r.b. Nabiał : 

żąd. płac. tranz. mleko za litr 0.25—0.30 
Dolary St. Zjed. 8,9012 8,89 — śmietana za 1 litr 1.80—1.90 

Rubie złote 4,61 4,61 ой ser 1.80—2.00 

Dolarówka za 5dol. — — 56,10 masło niesolone 6.00—6.50 

Listy zastaw. Wil. B. „  solone 5.50—6.00 

Ziemsk. zł. 100 — — 5000 masto deserowe 6.70—9.00 
8% dol. Wil. B-ku Jaja za 10 sztuk 1.70—1.80 

Ziem. 1 dol. = 8,01 (90%%0) twaróg 1.20—1.30. 

Warzywa: 

"mia sm „a kartofle za kig. 0.14—0.16 

K d cebula kig. 1.20—1.40 

1. Waluty cebula zielona pęczek 0.05—0.10 
sprzedaż kupno szczaw klg. 0.40—0.50 

Dolary 8,91 8,94 8,89 marchew klg. 0.30—0.35 

II. Dewizy młoda marchew pęczek 0.40—0.50 

Londyn 43,44 4355 43,33 pietrūnika klg. 0.25—0.30 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 uraki klg. 0.30—0.35 

Paryż 35,05 35,14 34,96 buraki młode pęczek 0.40—0.45 

Praga 26,50 26,56 26,44 — brukiew kig. 0.25—0.30 
Genewa 172,05 172,48 171,62 och kig. 0.75—0.85 

Rzym 50,05 50,17 49,93 jasola klg. 0.80—0,90 

AKCIE kapusta šwieža klg. 0.90—1.00 

Bank Handlowy 120  kapusta kwaszona kig. 0.50—0.60 

Bank Polski 144,—142,00 Skóry: 
Związ. spółek zarobk. 81,50--81,25 miejsc. wyrob. (podeszwa)| 
Lilpop 27,25 za I kg. 10.00—14,00 
Ostrowiec 16,00 chrom za stopę 2.70—4,50 
Modrzejów 8,90 gemza —„ 4.50—6.50   

Poniewaž, jak zaznaczylišmy, 
sprawa zlikwidowania rozpoczętych 
stražnic i zwolnienie zajętych pla- 
ców oraz celowego zużycia pozo- 
stałego materjału budowlanego 
ciągnie się już od 3 lat — apelu- 
jemy do odpowiednich władz — 
aby tej nadzwyczaj lekkomyślnej 
i szkodliwej tak ze względu na 
interes państwa, jak również na 
opinię publiczną gospodarce raz 
wreszcie kres położyć. 

Wiadomo nam, iż właściciele 
zajętych placów oddawna upomi- 
nają się tak o zapłatę za użytko- 
wanie gruntu—jak również o zwol- 
nienie placów—do tej pory jednak 
bez skutku. 

W ostatnich czasach powstał 
projekt przekazania całego mater- 
jału budulcowego Korpusowi Ochro- 
ny Pogranicza a to dla wzniesienia 
budynków gospodarczych, których 
kompletny brak odczuwają poszcze” 
gólne oddziały. Ponieważ ani do- 
wództwo Brygady Korpusu Ochro- 
ny Pogranicza a tymbardziej po- 
szczególne oddziały nie posiadają 
odpowiedniej gotówki na ten cel— 
zwrócono się do Dowództwa Kor- 
pusu Ochrony Pogranicza o ewen- 
tualny przydział odpowiedniego 
kredytu. 

Ponieważ z dotychczasowego 
trzyletniego „likwidowania* tej pa- 
lącej sprawy — narażającej skarb 
państwa na coraz to większe a 
bezcelowe straty—wyłoniły się dwie 
alternatywy, z których jedna odda- 
wałąby pozostawiony materjał bu- 
dowlany do zużytkowania  Ill-ej 
Brygady K. O. P., jednak pod wa- 
runkiem natychmiastowej pomocy 
finansowej na przeprowadzenie ro- 

bót—druga zaś—wrazie niemożnoś- 
ci udzielenia pomocy szłaby w 
kierunku natychmiastowego wy- 
znaczenia terminu licytacji i urato- 
wania tego, co jeszcze dałoby się 
uratować przed ostatecznem zni- 
szczeniem, byłoby rzeczą jaknaj- 
bardziej wskazaną—aby odpowied- 
nie decyzje powzięte zostały w 
możliwie najkrótszym terminie! 

Place zaś, tak  bezużytecznie 
przez cały czas zajmowane, należa- 
łoby natychmiast zwolnić i oddać 
je prawnym właścicielom — wypła* 
cając im jednocześnie tenutę dzier- 
żawną za cały okres czasu. 

BIAŁYSTOK. 

Wycieczka studentów Czechów. 

Przed paru dniami bawiła w 
Białymstoku grupa studentów-Cze- 
chów z Wiednia, złożona z 9-ciu 
osób, która na specjalnie skon- 
struowanym samochodzie marki 
„Citroon* odbywa w celach spor- 
towych wycieczkę naokoło Świata. 
Kierunek dalszej podróży mają 
stanowić Indje. 

WOŁKOWYSK. 

Święto przysposobienia wojsko- 
wego. 

Od 16—19 b. m. urządził w 
Wołkowysku oraz w Rosi Powia- 
towy Komitet Wychowania Fizycz- 
nego i P. W. święto przysposobie- * 
nia wojskowego, na które złożyły 
się zawody lekkoatletyczne, ćwi- 
czenia polowe, uroczysta msza po- 
lowa, rozdanie nagród oraz zaba- 
wa ludowa. 

SMORGONIE. 

W dniu 14-go maja r. b. odby- 
ły się w Magistracie m. Smorgonie 
przetargi na dzierżawę wagi miej- 
skiej. Do przetargu przystąpiło 5 
osób, między nimi i kierownik tut. 
urzędu poczt. p. Batorowicz, 

Ponieważ przetarg odbywał się 
w godzinach urzędowych, p. 
kierownik zamiast urzędować po- 
szedł na przetargi. P. kierownik 
powinien zrozumieć, że mając po- 
sadę rządową, w pierwszym rzę- 
dzie powinien wypełniać obowiąz- 
ki służbowe, a potem załatwiać 
sprawy prywatne. Powtóre p. kie- 
rownik wie dobrze o tem, że dla 
wielu dzierżawa wagi będzie jedy- 
nym środkiem utrzymania, on zaś 
ma posadę. 

Chcielibyśmy zapytać władze 
kompetentne, czy urzędnik pań- 
stwowy w godzinach służbowych 
powinien urzędować, czy też sta- 
rać się © poboczne zarobki? N. 

WILEJKA pow. 

Ofiara kąpieli. 

Podczas kąpieli w rzece Wilji 
utonął por. Bronisław Łakomiak z 
3-ej Brygady Korpusu Ochrony 
Pogranicza. 

Mimo natychmiast wszczętych 
poszukiwań nie zdołano do @та 
dzisiejszego odnaleźć zwłok tragicz- 
nie zmarłego. 

LANDWARÓW. 

Porżnięty na zabawie. 

Zajączkowski Aleksander będąc 

na zabawie w Wace Kowieńskiej 

został ciężko poraniony nożem 

przez Struszewicza. Powód pora= 

nienia — zamocna wódka. 

    

Mieszkaniec N.-Wilejki Harasy- 
mowicz Maciej, lat 30, będąc w sta- 
nie podchmielonym wskoczył do 
Wilejki. Zorganizowana natychmia- 
stowa pomoc wydobyła po 30 mi- 
nutach Harasymowicza, jednakże 
już trupa. 

JANKOWSZCZYZNA. 

Utonięcie. 

W czasie kąpieli w Wilji utonę- 
li Rynkiewicz Juljan mieszk. wsi 
Jankowszczyzna i Liwszyc Zelman 
zam. w Wilnie, ul. Kijowska 53. 

PODBRZEZIE., 

Skutki rozładowywania granatów. 

Przed dwoma laty mieszkaniec 
wsi Gabryliszki gm. podbrzeskiej 
Gieczylis Klemens, pracując w polu 
znalazł granat niewystrzelony, któ- 
ry przeniósł w miejsce mniej u- 
częszczane. Wiedzieli o tem miesz- 
kafńcy wiedziała i młodzież. Paro- 
krotnie młodzież miała zamiar 
rozładowania tego granatu, by wydo- 
stać z niego proch na żabki, lecz 
w ostatniej chwili zabrakło od- 
wagi. 

Dopiero przed paru dniami 
grono młodych ludzi wzięło się do 
wykręcania zegara z granatu. Skut- 
ki majstrowania są następujące: 
Mickun Kazimierz 1. 18 zabity, 
ciężko ranni Taraszkiewicz Józef 
1. 16, Gieczylis Klemens syn Kle- 
mensa 1. 6, Szarejko Antoni 1. 20. 
Rannych po udzieleniu pierwszej 
pomocy przewieziono do szpitala 
w Wilnie. 

Wypadek powyższy powinien 
być ostrzeżeniem dla innych, któ- 
rzy znajdują starą amunicję, by po 
znalezieniu zawiadomić natychmiast 
policję. 

TUROWSZCZYZNA. 

Strajk. 

W dniu 17 b. m. w tartaku Tu- 
rowszczyzna, gim. kurzenieckiej, 
wybuchł strajk 20 robotników, któ- 
rzy żądali wypłaty zaległej należ- 
ności za dwa tygodnie. Wobec o- 
świadczenia właściciela tartaku Ha- 
winowickiego, że należna im kwota 
zostanie wypłacona w dniu 20 bm. 
o godz. 12 robotnicy przystąpili do 

pracy. 2 
WIAŻYŃ. 

Wylew Wilji. 

W dniu 16 b. m. wylała rze- 
ka Wilja, zalewając pola wsi Ryb- 
czyna i Ługowoje, gm. wiażyńskiej. 
Ogółem zalano około 150 ha, w 
w tem 100 ha ziemi zasianej. Wy- 
sokość wody dochodzi do 3 met- 
rów. Do wiosek zalanych wodą 
można dostać się tylko łodziami. 
Inwentarz żywy znajduje się na 
pastwisku. Sirat narazie nie obli- 
cZono. 

KACZANOWICZE. 

Podczas pracy. 

W dniu 17 b. m. w majątku 
Kaczanowiczach, gm. michaliskiej 
podczas pracy w młynie został za- 
bity wskutek nieostrożności Juljan 
Staruk, zam. tamże. 

SOLECZNIKI. 

Od piorunu. 

W dniu 3 b. m. wskutek ude- 
rzenia piorunu spłonął dom! miesz- 
kalny i chlew na szkodę Kazimie- 
rza Rodziewicza, zam. we wsi Za- 
pilepie, gm. solecznickiej, Straty 
wynoszą 1130 zł. 

Przed koronacją M. R. Osto- 
ПН 

Z sekcji pochodowej. 

Na odbytem posiedzeniu sekcji 
ustalono, iż w przeddzień korona- 
cji o godz. 5-ej obraz zostanie 
przeniesiony do katedry, a o godz. 
1-ej wiecz. przybędzie pochód mło- 
dzieży z pochodniami i orkiestrami. 

Program dnia koronacji przed- 
stawia się następująco: o g. 10-ej 
rano na placu Katedralnym odczy- 
tanie listu ojca Św., nabożeństwo, 
koronacja, poczem przeniesienie 
obrazu do Ostrej Bramy. 

W czasie koronacji odbędzie się 
minuta milczenia obowiązująca 
Wilno i okolicę. Sygnałem do mil- 
czenia będzie wystrzał armatni. 

Na wejście na plac Katedralny 
wydawane będą specjalne przepu- 
stki. Pozatem wybudowane będą 
trybuny. 

Otwarcie granicy dla pątni- 
ków litewskich. 

Zarządzeniem władz * centralnych 
w okresie od 29 b. m. do 7 lipca 
r. b. granica polsko-litewska w 
całej rozciągłości zostaje otwarta 
dla ruchu pątników litewskich na 
uroczystości koronacyjne,  przy- 
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Oddział Stanisławowski Polskie- 
go Towarzystwa Tatrzańskiego u- 
rządza z ramienia Wileńskiej Wo- 

jewódzkiej Komisji Turystycznej 
wystawę fotografij krajobrazu pol- 

skiero w Wilnie w czasie od 25 
czerwca do 6 lipca b. r. Wystawa 
ta obejmuje około 1000 zdjęć fo- 
tograficznych z całej Polski. Mi- 
łoŚśnicy przyrody, historycy, geo- 
grafowie, sportowcy, a przedew- 
szystkiem młodzież ucząca się, bę- 
dą mieli możność zaznajomienia 
się z krajobrazem polskim i z je- 
go pięknemi lub charakterystycz- 
nemi budowlami, zabytkami archi- 
tektonicznemi i typami ludowemi 
różnych części Polski. Sposobność 
wyjątkowa. Skorzystać z niej po- 
winniby przedewszystkiem  pessy- 
miści, którzy swój kraj i jego 
sprawy oglądają stale przez zakop- 
cone szkła. Ci, jako urodzeni kry- 
tycy, powinniby z całą sumiennoś- 
cią zbadać każdy okaz wystawowy, 
a następnie, uczyniwszy porówna- 
nie z krajobrazem innych krajów, 
widzianym kiedykolwiek, w natu- 
rze lub okazach, wydać swój sąd 
nasamprzód wobec siebie, czyli 
wobec swego sumienia narodowe- 
go — a następnie głośno wobec 
świata. Wierzyć należy, że nawró- 
conych będzie wielu—bo wielu bę- 
dzie takich, którym spadnie z o- 
czu łuska uprzedzenia, cierpiana 
niepotrzebnie przez wiele lat, z 
niekorzyšcią dla siebie samego i 
dla własnego kraju, a z korzyścią 
dla przereklamowanych często kra- 
jów obcych. : 

I ci co znają Polskę i jej kraj- 
obraz nie powinni się lenič. I ci 
zobaczą wiele, wiele rzeczy god- 
nych widzenia, niedostrzežonych 
dotychczas przez nich. Wszak każ- 
da rzecz, z różnych punktów wi- 
dzenia, daje coraz to inne wraże- 
nia. A może ktoś ze znawców i 
miłośników polskiego krajobrazu, 
idąc śladem artystów fotografów, 
wykradnie im jeszcze jeden sposób 
patrzenia na własne rzeczy okiem— 
płonącem gorącem ich umiłowa- 
niem. 

Dia młodzieży uczącej się, tak 
szkolnej jak i rzemieślniczej, to 
prawdziwy skarbiec, z którego mo- 
że czerpać pełnem okiem, rozu- 
mem i duszą wartości, mogące 
mieć decydujący wpływ na ukształ- 
towanie ich charakterów, wartości, 
stanowiące daleki postęp w pozna- 
niu a tem samem umilowaniu 
własnego kraju i jego spraw. 

Zdjęcia są wspaniałe i widzenia 
godne. 

Wstęp na wystawę 60 gr., dla 
młodzieży szkolnej iżołnierzy od 
sierżanta wdół 30 gr. 

Dochód przeznaczony jest na 
dokończeńie budowy schroniska 
turystycznego na Zarošlaku pod 
Howerlą w Czarnohórze. 

  

Wywczasy górnośląskiej młodzieży u 
kalwinów wileńskich. 

Na naszym Górnym Śląsku 
znaczny odsetek polskiej ludności 
robotniczej jest wyznania ewange- 
lickiego. Za panowania niemieckie- 
go ludność tę specjalnie germani- 
zowano, a dzieci przymusowo skie- 
rowywano do szkół niemieckich. 
Obecnie po włączeniu G. Ś. do 
Polski wskutek agresywności du- 
chowieństwa katolickiego, identy- 
fikującego wyznanie z narodowoś- 
cią i dążącego do zmuszenia e- 
wangelików do przejścia na katoli- 
cyżm, sprawa znowu stała się za- 
ognioną. Polska ludność ewange- 
licka G. Ś. jest głęboko przywiąza- 
na do swego wyznania, a ponie- 
waż w szkole polskiej rej wodzą 
księża katolicy, więc od tej szkoły 
stroni i z musu uczy się w $zko- 
łach niemieckich. Chcąc młodzieży | 
śląskiej, która pochodzi z nieza- 
możnych rodzin robotniczych, dać 
wypoczynek wakacyjny, Oraz zbli- 
żyć do kultury i języka nasze- 
go, Synod Wileński Ewangel.-Re- 
formowany zaprosił do siebie 30 
osób młodzieży z nauczycielem. 
Na okres od 6—8 tygodni wynajął 
dla nich obszerne letnisko w Pusz- 
karni pod Wilnem, zapewniając 
równocześnie przybywającym bez- 
płatne pełne utrzymanie i opiekę. 

Krok kalwinów miejscowych 
witamy z ogromną radością—jest 
on dalszym ciągiem ich tradycyj- 
nej pracy na polu krzewienia kul- 
tury polskiej. Celem poznania i 
zbliżenia się między sobą młodzie- 
žy ewangelickiej, na tejże kolonii 
będzie umieszczona  niezamożna 
młodzież ewangelicka pochodząca 
z Wilna i okolic. Wt. 

czem nie będą wymagane formal- 
ności ani celne ani legitymacyjne 
i ruch pątników (tam i z powro- 
tem) będzie się mógł odbywać we 
wszystkich punktach. Pątnicy  li- 
tewscy będą korzystali z ulg przy 
przejazdach koleją. 

3



KURJER WL LENSKI Nr. 139 (888) | 
    

KRONIKA. 
  

      

4 

Dziś: Paulina P. W. 
Sroda Jutro: Agrypiny P. M. 

22 Wschód słońca—g. 3 m. 15 
czerwca | Zachód „— & 19 т.57 

OSOBISTE. 

— Kurator Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego p. dr. Antoni Ry- 
niewicz wyjechał do Warszawy na 
konferencję kuratorów Okręgów 
Szkolnych. 

Zastępuje p. dr. Zygmunt Fe- 
dorowicz, naczelnik Wydziału Szkol- 
nictwa Średniego. 

URZĘDOWA 

— Komisarz rządu obejmuje 
urzędowanie. Władze woiew ódz- 
kie otrzymały dekret nominacyjny 
mianujący Józefa Folejewskiego 
komisarzem rządu na m. Wilno. 
Nowomianowany koniisarz rządu 
obejmie urzędowanie we czwartek 
dnia 23 b. m. o godz. 8 rano. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Święto pieśni. 24 czerwca 
1927 r. o godz. 12 odbędzie się w 
gmachu teatru „Reduta* przy ulicy 
W. Pohulanka uroczystość „Święta 
Pieśni* uczniów i uczenic publicz- 
nych szkół powszechnych miasta 
Wilna. 

Na program złoży się szereg 
jednogłosowych i dwugłosowych 
pieśni polskich, wykonanych przez 
zespolony chór wszystkich szkół, 
tudzież pieśni, wykonane przez 
poszczególne wielogłosowe chóry 
Szkolne. 

Szczegółowe programy rozdane 
będą przy wejściu. 

— Instytut Nauk Handlowo- 
Gospodarczych w Wilnie. Dowia- 
dujemy się, że istniejące 2-letnie 
kursy handlowo-ekonomiczne T-wa 
Krzewienia Wiedzy Handlowej w 
Wilnie, rozporządzeniem M. W. R. 
i O.P. zostały przemianowane na 
Instytut Nauk Handlowo - Gospo- 
darczych w Wilnie. Ma to być u- 
czelnia dzienna w zakresie naucza- 
nia wyżej średniego, gdyż kandy- 
daci będą przyjmowani z ukończo- 
nem wykształceniem średniem. Ma- 
my nadzieję, że w przyszłości In- 
stytut przekształci się na uczelnię 
wyższą handlową. 

— Zwolnienie nauczycieli nie- 
wykwalifikowanych, którzy wy- 
czerpali 4 letni okres zezwolenia 
na nauczanie. M.W.R. i O.P. za- 
rządziło, iż w myśl art. 3 o kwa- 
lifikacjach nauczycielskich w szko- 
łach średnich i seminarjach, osoby, 
które nie posiadają kwalifikacyj 
zawodowych, a wyczerpały 4-letni 
okres nauczania, nie mogą nadal 
pełnić obowiązków nauczycielskich 
i wnioski o zwolnienie ich muszą 
być bezzwłocznie przedstawione Mi- 
nisterstwu. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Nowa ostoja endecji. Utwo- 
rzona z 16 związków katolickich 
Liga Katolicka, w skład prezy- 
djum którego wchodzą znani 

  

działacze endeccy: ks. Olszański, 
Jan Popowicz, St. Białas i inni, wy- 
kazuje coraz żywotniejszą działa|- 
ność i ma w najbliższych dniach 
zwołać parę wieców. Tak to zwy- 
kle bywa, gdy zbliża się okres wy- 
borów do Sejmu. Pod hasłami ka- 
tolickiemi będzie się przemycać 
działaczy endeckich, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Zrzeszenia Asysten- 

tów U. S. B. podaje do wiadomo- 
ści kolegów Asystentów, że w po- 
niedziałek dn. 27 b. m. w sali V 
w głównym gmachu Uniwersytetu 
(wejście z ul. ś-to Jańskiej) w pier- 
wszym terminie o godz. 18 i w 
drugim terminie bez względu na 
ilość obecnych o godz. 18 min. 30 
odbędzie się Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Zrzeszenia. Na porządku 

* dziennym wybory delegatów na Do 
roczny Zjazd Delegatów Stow. 
Asyst. Wyższych Uczelni R. P., 
który odbędzię się 8, 9 i 10 lipca 
b. r. w Krakowie. 

— Zarząd Towarzystwa Przy- 
jaciół Nauk w Wilnie, niniejszem 
zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 
r. b. we czwartek o godz. 6 i pół 
wiecz, w lokalu Towarzystwa (ul. 
Lelewela 8) odbędzie się XX do- 
roczne walne zgromadzenie z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) zagajenie, 
'2) odczytanie protokułu z o- 

statniego walnego zgromadzenia, 
3) sprawozdanie z działalności 

Towarzystwa za r. 1926, 
4) sprawozdanie z działalności 

wydziałów naukowych  Towarzy- 
stwa, 

5) sprawozdanie komisji rewi- 
zyjnej, 

6) wybór członków  honoro- 
wych, 

1) wybór 2 członków zarządu 
na miejsce ustępujących  zkolei 
prof. dr. S. Košcialkowskiego i L. 
Niecieckiego, 

8) wybór komisji rewizyjnej, 
9) wolne wnioski. 
— Naukowe posiedzenie Wi- 

leńskiego Towarzystwa Gineko- 
logicznego odbędzie się dnia 23 
b. m. o godz. 20 w Klinice Po- 
łożn.- Ginekolog. U. S. B. 

Na porządku dziennym: 
Dr. Pióro—Mięśniak części po- 

chwowej macicy. 
Dr. Waszkiewicz — Przypadek 

skrętu uszypułowanej torbieli nad- 
jajnikowej, 

Dr. Klemczyński — Przypadek 
włókniaka macicy. 

Dr. Tyszkówna—Mięśniaki ma- 
cicy a konstytucja płciowa, 

Z_ POLICJI. 

— Inspekcja powiatu wileń- 
sko-trockiego. Inspektor Prasza- 
łowicz, nadkom. Konopko i zast. 
kom. pow. asp. Michalewicz odby- 
li inspekcję posterunków policji w 
Solecznikach i Jaszunach. 

W dniu wczorajszym wyjechali 
na inspekcję pozostałych poste- 
runków z ramienia komendy wo- 

  

jewódzkiej pkom. Jacyno i asp. Mi- 
chalewicz. 8 

— Strajk w garbarni Golodž- 
ca. W dniu 20 b. m. zastrajkowała 
w garbarni Golodžca obsługa me- 
chaniczna. Strajk ma podłoże eko- 
nomiczne, robotnicy żądają 30% 
podwyżki. 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE. 

— Białoruska Partja Narodo- 
wa, po ukonstytuowaniu prezydjum, 
w skład którego wchodzą: prezes 
dr. Pawlukiewicz, w.-prezes M. Pio 
trowicz, złożyła do władz admini- 
stracyjnych statut do zatwierdze- 
nia. 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na iPohulance. Teatr 

„Messal-Niewiarowska*, Dziś po raz 2 gi 
melodyjra operetka w 3 aktach Benatz 
ky'ego „Adieu Mimi* z Kazimierą Nie- 
wiarowską w roli tytułowej z udziałem 
całego zespołu. Reżyserował B. Horski. 
Kapelmistrz—Nawrot. Chór—balet, Wła- 
sne kostjumy i dekoracje. 

Bilety w cenie od I zł, wcześniej do 
nabycia w biurze „Orbis” (Mickiewicza 
11) i w kasie Teatru od godz. 5-ej pp. 

— Jutro „Lady Chic". 
-— W piątek „Dorina“, 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“), 

Dziś komedja Fodora „Czerwony Fotel" 
(„Premjer“). : 

— Testr Polski obecnie przygotowuje 
się do dwóch uroczystości; pierwsza z 
nich to wieczór ku uczczeniu Juljusza Sło- 
wackiego na którem dana będzie „Bal- 
ladyna* (dn. 29 czerwca), druga zaś to 
„Obrona Częstochowy* z okazji Koro- 
nacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. (Premjera 30 czerwca). 

— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
dyński). Dziś „Holenderka”, 

— Jutro „Księżna cyrkówka*. 
— próbach „Królowa kinema. 

tografu“ 
Od dnia dzisiejszego sz miejsc 

w Teatrze Letnim zostały zniżone (od 
50 gr do 3 zł. 50 gr.). 

Bilety do nabycia od godz. 11—4.ej 
popoł. w kasie Teatru Polskiego, od 
godziny zaś 5-ej w kasie Teatru Letniego. 

Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. 

Radjo. 
ŚRODA 22 czerwce. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 
czny. Nadprogram. 

15.00. Komunikaty gospodarczy i lotni- 
czo- meteorologiczny. Nadprogram. 

15.20. Przerwa. 2 
16.50. Program dla dzieci wypowie p. 

Michalina Makowiecka. | 
17.00. Słowacki: I akt „Kordjana* w wy- 
konaniu Malickiej, Marjusza Maszyń- 
skiego i Aleksandra Węgierki. Reżyser 
AL. Węgierko. 

17.15. Koncert Pozoodywy. Wykonaw- 
cy: Orkiestra P. R. pod dyr. Józefa 
Qzimińskiego, oraz Ewa Bandrowska- 
Turska (Spiew) i prof. Jerzy Lefeld 
(akomp.). Utwory: Thomasa, Delibesa, 
Faure'go, Saint-Saensa i in. 

18.35. Rozmaitości wypowie p. L. La- 
wiński. 

19.10. „Skrzynka pocztowa”, korespon- 
dencję bieżącą omówi dr. Marjan Stę- 
powski. 

19.35. Odczyt p. t. „Sprawa włościańska 
w Polsce porozbiorowej* wygłosi dr. 
Stanisław Rosłaniec. 

20.20. Komunikat rolniczy. х 
20.13. Koncert wieczorny. Transniisja 

koncertu muzyki lekkiej z Doliny 
Szwajcarskiej. W przerwie biuletyn 
„Messager Polonais". Wykonawcy: Or- 
kiestra dęta pod dyr. Aleksandra Siel- 
skiego, D. Gutowska (śpiew), H, Ba- 
lińska (skrzypce ) i M. Robakowa (akom- 
panjament). 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
ćzny. Sygnał czasu, nadprogram, ko- 
munikaty P. A. T, 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji „Rydz”. 

O godz. 19-ej korespondencji nie będzie. 

Radjoamat:rzy wileńscy nieraz się 
žalą na przeszkadzanie wojskowej ra- 
djostacji przy odbiorze koncertów radjo- 
fonicznych. 

W związku z tem, D. O. War. Wilno 
komunikuje, że radjostacja wojskowa 
załatwia korespondencję służbową w go* 
dzinach nakazanych i od niej nieza- 
leżaych. 

Pragnąc jednak zadośćuczynić ży- 
czeniom radjoamatorów, D. O. War. wy- 
stąpiło z wnioskiem o skasowanie ko- 
respondencji o godz. 19.ej. 

№ wileńskim bruku. 
— Systematyczna kradzież. Pupko 

zam. Fabryczna 4, zameldował poli o 
systematycznej kradzieży desek przez 
furmana sėveiaoa takowe na stację 
towarową na og! s; sumę 400 zł. 

— Utonięcie. Służący Antoni Ga- 
blecki lat 20, zam. Rossa 33, w czasie 
kąpan'a konia w sadzawce przy tejże 
ulcy utanął, Trupa wydobyto i zabez- 
pieczono. 

— Podrzutek. Franciszka Polikow- 
Ska zam. Subocz 49, przechodząc ulicą 
Bobrujską znalazła podrzutka płci żeń” 
skiej w wieku około 2 miesięcy, którego 
nes w przytułku Dzieciątka 

Jezus. 
— Kradzież. ]inowi Mrowczyńskie- 

mu z2m. ul. Połocka 39, skradziono ró- 
żnzch rzeczy na ogólną sumę 352 zł. 

laikie obozy letnie przygo” 
robienia wojskowego. 

1. Organizacja: W roku bieżą- 
cym zorganizowane będą trzy letnie 
obozy żeńskie przysposobienia woj- 
skowego kobiet dla: 

1) nauczycielek,  akademiczek, 
biuralistek i inn., które odpowie- 
dzą warunkom wieku i cenzusu 
nauk; 
Ža młodzieży szkolnej szkół śred- 

nich; 
3) młodzieży szkolnej szkół po- 

wszechnych i pozaszkolnej. 
Wszystkie te obozy trwać będą 

od dn. 1.VII do dn. 20.VIII r. b. w 
tem kurs obowiązujący do 15.VIII 
wycieczki nieobowiązujące od 
16.ViI1 do 20.ViII. 

Dla kandydatek  urzędniczek, 
które nie będą mogły uzyskać 
dłuższego urlopu nad 4 tygodnie, 
będzie przeprowadzony skrócony 
kurs I st, og. z tem, że zobowią- 
żą się one dopełnić go w okresie 
zimowym. 

llość zajęć dziennie — 8 godz., 
obejmuje r. wnież sporty i gry ru- 
chowe. 

Po ukończeniu obowiązuje eg- 
zamin przed komisją egzamina- 

cyjną. : 
Warunki przyjęcia na obóz I. 

1) wiek 18—30 lat. 2) Cenzus na- 
ukowy 6 kl. szkoły średniej lub 
wykształcenie równorzędne. 3) Świa- 
dectwo lekarskie, stwierdzające zu- 
pełną zdolność do ćwiczeń fizycz- 
nych i życia obozowego układu 
"krążeniowego, oddechowego, wy- 
dzielniczego (białko), brak prze- 
puklin i spraw zapalnych, wydane 
przez lekarza szkolnego, wojsko- 
wego, powiatowego lub miejskie- 
£o. 4) Złożenie pisemnej deklara- 
cji według ustanowionego wzoru o 
przyjęciu na siebie wymienionych 

  

          

  
  

Ból głowy | wyczerpanie 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolegliwości 
wątroby, nerek, kamienie żółciowe, 
matyzm, artretyzm, cierpienia hemoroi- 
dalne są spowodowane złą przemianą 
materji i zanieczyszczeniem krwi w or- 
ganiźmie ludzkim. 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
budzają trawienie, oczyszczają krew, a 
przedewszystkiem uzdrawiają żołądek i 
powodują regularne działanie wątroby i 
nerek, oraz usuwają obstrukcje. 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nieużytki 
oraz przeciwdziałają tworzeniu się Osa- 
dów, następstwem których jest reuma- 
tyzm i artretyzm. 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się ka- 
mieni żółciowych oraz łagodzą cierpienia 
hemoroidalne. 
Cena '/2 pudełka zł. 1.50, podwójne 

pudełko zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach | * 

aptecznych. 

CHOLEANNIZA 
I. iemojewskiego 

LECZY: 
Kamienie żółciowe, 
choroby wątroby i 
BY, materji. 

arszawa, Nowy- 
Świat 5, 

telefon 504-96. 

1 zawro! 

    

Kamienie schodzą hez bóli — Ataki w zupełmóci ustają. 
OBJAWY początkowe: ból w bokach i dołku pocser- 
cowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewaniaśw wąt- 
robie. Skłonność do obstrukcji. Język obłożony. Odbi- 
janie gazami. Wzdęcie i burczenie w kiszkach. Bóle | kach Ńr. tel.504- 

głowy. Podczas ataków: w dołku i wątrobie 
silny ból, który się rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie 
—krzyżu—i sięga aż pod łopatki. Wzdęcie brzucha, 
rozsadzanie żeber, 1 na kiszkę stolcową. Niekiedy 

wymioty ż 
Szczegół. inform. w broszurach H. Niemojewskiego. 

cią. Zimne poty, żółtaczka. 

tam zobowiązań. Podania na obóz 
bez tej deklaracji rezpatrywane nie 
będą. 5) Dla kandydatek na kurs 
st. II, Świadectwo z ukończenia 
st. |. 

Warunki przyjęcia na obóz 2 
i 3. 1) Wiek od lat 16. 2) Pozwo- 
lenie rodziców na pismie. 3) i 4) 
jak wyżej. Przyjazd na obóz dn. 1 
lipca 1927 r. 

2. Wyszkolenie. Program prac 
obozów obejmować będzie: 1) Przy- 
zwyczajanie uczestniczek do zorga- 
nizowanego życia zespołu, oraz 
form dyscypliny wojskowej. 2) Wy- 
chowanie fizyczne. 3) Przysposo- 
bienie wojskowe ogólne. 

Na obozie 1 i 2 przeprowadzo- 
ny będzie kurs | st. og. któ- 
rego program _ obejmuje: 1. 
Wychowanie fizyczne, a) gimnasty- 
ka i lekka atletyka, b) gry rucho- 
we, c) pływanie iwiosłowanie, d) 
wycieczki piesze. 2. Służbę wew- 
nętrzną. 3. Higjenę i ratownictwo. 
4. Obronę przeciwgazową. 5. Na- 
ukę o bronii strzelectwo. 6. Organi- 
zację armji. 7) Ćwiczenia polowe 
polegają na grach polowych o naj- 
prostszem założeniu w celu wyro- 
bienia w uczestniczkach szybkiej 
organizacji, wytrzymałości, umie- 
jętności wykorzystania terenu w 
razie niebezpieczeństwa, oraz obej- 
mują ćwiczenia z terenoznawstwa, 
obozownictwa i łączności. 

Na obozie 1 pozatem przepro- 
wadzony będzie kurs Il st. og. 
którego program obejmuje: 1) Wy- 
chowanie fizyczne jak w st. 1 og. 
z dodaniem pogadanek z teorii 
wych. f. i metodyki przeprowadze- 
nia gier ruchowych. 2. Metodyka i 
instruktorstwo p. w. w zakresie 
st. 1. og. 

Na obozie 3 przeprowadzony 
będzie niższy kurs, którego pro- 
gram obejmuje: 1) Wychowanie fi- 
zyczne. 2) Służba wewnętrzna. 3) 
Ratownictwo i obrona przeciwga- 
zowa. 4) Nauka o broni i szkoła 
strzelca. 5) Gry polowe. 

3. Zgłoszenia na obozy przyj- 
mują w Wilnie: instruktorka Okrę- 
gowa Komitetu p. Kudelska Wilno, 
Portowa 6. 

W Brześciu p. Chałkowska Se- 
weryna—Brześć Dąbrowskiego 31. 
Kmdika Chor. Harc. 

Pozatem zwracać się można 
bezpośrednio do Zarządu Komite- 
tu Warszawa Krak. Przedm. 99 
pisemnie lub osobiście w godz.11 
—15 oprócz sobót i świąt. 

Wszelkie wpłaty uskuteczniač 
należy na konto Komitetu 12071 
lub osobiście na ręce upoważ- 
nionych do przyjmowania dekla- 
racji osób. 

Kandydatki przyjęte na obóz 
otrzymują specjalne zawiadomienia 
o tem gdzie się mają stawić z wy- 
mienieniem dokładnego adresu, 
Zawiadomienie te będą im służyły 
je/nocześnie do otrzymania bez- 
płatnego biletu przejazdowego od 
wskazanych tam władz wojskowych. 

SPORT. 
Dziś w Pośpieszce wyścigi konne z 

totalizatorem. Muzyka, bufet. Konkurs 
hippiczny. Początek konkursu o godz. 
1-ej popoł. wyścigów o godz. 3-€j popoł. 

    

Piłka nożna. у 
Polska—Rumunja 3:3 | 

BUKARESZT, 20.VI. (Pat.) Mecz с 
nożnej pomiędzy 
społami Polski i Rumunji zakończy. 
wynikiem 3:3. AB 
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toiesieie opłat stemplowych przył 
jestracji radjoodniorników. | 

Ministerstwo Skarbu uznało 
reszcie słuszność argumentu, 
zgłoszenie radjoodbiorunika celef 
rejestracji w urzędzie poczto 
nie jest „podaniem*, a zatem jej 
wolne od stempla. 1 

V < iš 
reprezentacyjne mi | = 

= 

c 
ki 

Odiąd radjosiuchacz, rejesi | W 
jący swój aparat, obowiązany je 
tylko do uiszczenia 5 zł, tytił: 
opłaty kancelaryjnej i opłaca ` 
malną — па!е2у10$6 — аБопатет 20 
(wynoszącą 3 zł. miesięcznie, wzkśŚ | 
dnie 8 zł. kwartalnie), nie składź 
jednak już 3.30 zł. tytułem „opł A 
stemplowej“. ba 

Zniesienie opłaty stemplosė 

ri 

czyni zadość życzeniom radjosłuj @ 
chaczów, kładzię, kres nieprakty 0 p 
wanej nigdzie w świecie anomal 
i przyczyni się niewątpliwie do ro" 
woju radjofonji i do zmniejszeni 
radjopajączarstwa. „le 

Ale życzenia radjoamatorów 
dalej. Zdaniem powszechnem opłi 

    

ta kancelaryjna w kwocie 5 zł.jeś | 
równie nieuzasadniona — a odstfi 
sza wielu ludzi od rejestrowaniś 
aparatów. Opłata ta powinna by | 
równie zniesiona, a przynajmnić! 
zniżona do maksymalnie 2 złotych 
Wyszłoby to tylko na korzyść 18 
równo skarbowi państwa, jak i га 

djofonii. + 
Nietylko bowiem radiofonia, ali 

i skarb państwa ponoszą szkodk 
przez radiopajęczarstwo, a właśnić 
wygórowane nieuzasadnione opłaljj 
są główną przyczyną, że wielu II 

dzi uchyla się od rejestracji. Nikt/ 
radjosłuchaczów nie kwestjonuje bój 
wiemopłaty w kwocie 3 złotych mie 
sięcznie za prawo odbierania au) 
dycyj radjowych i każdy na | 
opłatę się zdobędzie, ale wygóro: 
wane kancelaryjne opłaty przy 
jestracji przekraczają często moż] 
ność płatniczą niejednego detektoj 
rowicza, który niekiedy wbre 
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swej chęci, zostaje radjopajęcźa- 
rzem, bo zapłaciłby wprawdzie & 
zł., ale nie zapłaci naraz 8 zł., 2 
jak było dotychczas 11.30 zł.). 3 

kMinisterstwo Skarbu  zrobiłój 
swoje, zniosło opłaty stemplowe/ 
Niechże teraz Ministerstwo Poczt 
pójdzie jego śladem i zniesie nie 
uzasadnioną opłatę kancelaryjną| 
Byłoby to tylko. z korzyścią dl 
skarbu państwa, który z abona 
mentowych opłat miesięcznych 20 
procent Ściągą do kas skarbowycł 
i im większą jest ilość zarejestroj 
wanych radjosłuchaczy, tem większe! * 
ma dochody; byłoby to z korzyścią 
dla radjofonji, której rozwój rówaie| 
zależy od ilości legalnie płacącyci 
amatorów. 

  

Wybudowanie stadjonu sporto 
wego w Wilnie, to świadectwo 
zrozumienia potrzeby i ugrunto*, 
wania wychowania fizycznego 

naszej młodzieży. 

SAD EEE оаОа ОО ©) 

Bai Anas Wyszedł z druku Nr. 1 g Letnisko 
Wystrzegać stę podrabiai. Prac Instytutu Badania Stanu Gospodarczego rzeczna 

pach kę nalnzch podct Ziem Wschodnich. K 
ciocyt:owy. Na falsyfi- 
katach (wycofane ety- 
kiety) Nr. tel. 22-23 
czterocyfrowy. Przepis   

Jest do nabycia w Administracji „Kurjera Wileńskiego”. 
Cena 4 złote. 

od Wilna) d. Nr 7, 
u właśc.Marji Jasu5 

EorkosKoa raj kosroy czyć 
462 1-4] 

  użycia na każdem pu- 
dełku! 464 
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Kurjer wydawniczy. 
Koło 25 czerwca opuści drukarnię regjonalna powieść mec. Anto- 

jod tyt. „Powołanie*, Autor osnuł treść swej pracy na sto- 
sunkach kleru litewskiego w epoce lat 1890—95, zawzięcie broniącego swej 

4 lacówki. Powieść kończy się artystycznem zobrazo- 
waniem ja e krożańskiej, głośnej wówczas w Europie. Czasy względ- a 
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Czy zapisałeś się na członka 
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    Bońredniczymy 

  

DRUKARNIA „PAX“ 
Ut. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 5—93 
1 Wykonuje wszelkie robat; drukarskie 
į i introligatorskie zzybko I dokladnie, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
IĄŻKI I BROSZURY, 
TABELS, BILETY, PŁAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 
NISKIE. 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNR. 

  

э 

Sp. Z 0. 0. 

4656   

KONKURS. 
Polskie gimnazjum w Giębokiem | 
ogłasza konkurs na stanowisko dyrek-| 

tora. Dyplom wymagany. 
Oferty przysyłać pod adresem: 

Głębokie, Zarząd Gimnazjum. 
  

    

  w sprzedaży 

nieruchomości 
na bardzo dogodnych 

warunkach, 
Wileński Biuro 

Komisowo - Handlowe       Mickiewicza 21, tel. 152 różnych firm niemieckich i krajowych. ® ee ads ao d d h 

«eż | Maszyny do szycia, | seersów ciekrotec GOgodNYC > nicznyc radiowy 

„Opiykl“ os. Ą Patefony , gramofony į Cenykonkurencjne. | Warunkach 
wieki SZYSTKO „NA. RATY! „43973 e 0 PzekOR8 ADMINISTRACJA 

Wielka GZ. wieki ygd: () Skrzypce, bala giary, mandólny, ust |  Popierajcie  „KazjeruWileńskiege| 
fotegraficznych przybo- Ś zabawki dla dzieci i różne artykuły sport. poleca $ Jagieilo з. ® 
rów. Wydaje okulary po (| „UNIWERSAL* Wielka 21. () Ligę Żeglugi ńska 3. 

  

   

receptach Kasy Chorych. 
че ® 1365-b     

    

  

Wszechświatowej sławy ROWERY m 

„Triumf* ,„B.S.A.* 

Y Pp. wojskowym I urzę 

   

     
       
            

jdnikom państw. warunki dogodne V 

PIX     

Poszukuję posady  cowozwozwgwosya 
gospodyni domu, 

techniczne D. Wajmana, 

Morskiej i Rzecznej 

5 z ue Jagielloński 
a : : 

znam krawiecczyznę. — Ogłoszenia : 
Oferty proszę nadsyłać: % 
Boltupska 18—2, Žofja do 

Šaras g Atia Ki! META 

  

Wydawca Tew. Wrdsw. „Pogoś” * SP. 1 04 645 Tow. Wyd. „Pogeń*, Druk. „Pax“, ul, Šw. Ignacego 5. Reżskier w/z A, Farsneaski 

na najbardziej 
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mniejwięcej i | 
Zgubioną Pracy teligentnej pól 

książeczkę poborową na szukuje Studentka U.S.B: 
wyroby tytoniowe. wy- dobrze obeznana z prać 
daną Józefowi Zienki- apteczną. Oferty do Ad 
wiczowi unieważnia się. 

  

  

   

 


