
ROK V. Nr 132 (1142) 

SŁOWO 
Wilno, Sroda 9 czerwca 1926 r. 

Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 26 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW -- ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 . 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ш. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

Ww "ej detalicznej cen„ pojedyńczego n-ru 15 groszy, a owa niszczona ryczałtów. za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
łata pocz ” 

PRENUMERATA miesięczna z odnoszeuiem do domu lub z przesyiką posztową 4 zi. 
9 oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gi 

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P, K.0. Nr. 8025 

    

Warszawa, 8-ро czerwca. 

Pierwsze zdaje się od powstania 
Polski Niepodległej przesilenie rzą- 
dowe odbywa się w takich warun- 
kach jak obecne. Dawniej nieodżow- 
nemi akcesorjami tego procesu były 
liczne narady i konferencyjki posłów, 
na których targowano się O teki, dzie- 

lono sfery wpływów, obliczano ko- 
rzyści. W kuluarach sejmowych aż 
wrzało od plotek, nie sprawdzonych 

wiadomości, pogłosek i najprzeróż- 

niejszych kombinacyjparlamentarnych, 
które miały jeden niezawodny skutek, 

że stwarzały atmosferę naprężenia i 

niepokoju. Teraz widzimy zgoła coś 
innego. W Sejmie panuje cisza. Su 
wereni z prawa i lewaj w wię- 

kszości rozjechali się do swych 

vkręgów, ci zaś co pozostali nie biorą 
czynnego udziału w tworzeniu no: 

wego rządu, który jak należy przy- 
puszczać, dzięki temu powstanie wcze- 
Śniej Jedynie P. P. S. zabiega nad 
wynalezieniem środków ratowania 

prestigć, u Sejmu. Próbuje agitować 
za masowem złożeniem przez posłów 
mandatów na znak protestu prze- 
ciwko pomijaniu Sejmu przy formo- 

waniu nowego rządu. Zabiegi te 

jednak nie znajdują pomyślnego grun- 

tu i akcja posłów z P. P. S. spali 
na panewce. A 

Termin zwołania Sejmu nie jest 

jeszcze wyznaczony. Według pogło* 
sek Marszałek Rataj po wypoczynku 
w Białowieży, który ma trwać dwa 

tygodnie, zwoła konwent senjorów, 

na którym dopiero termin ten zosta- 

nie ustalony. Podobno zwołanie po- 
siedzenia Izby poselskiej uzależnione 

jest od ukończenia prac rządowych 

nad projektami ustawy ramowej o 

ełnomocnictwach dla Prezydenta 

Rzeczypospotitej oraz całego szeregu 

ustaw reorganizacyjnych. A 
Od wczoraj Warszawa znajduje 

się pod znakiem dość oryginalnego 

strajku kin. Na znak protestu prze- 
ciwko systemowi podatkowemu, sto- 

sowanemu przez magistrat, kina sto- 
łeczne obciążone na rzecz samorządu 
100 procentowym podatkiem od cen 
biletów wejścia zamknęły wczoraj 

swe podwoje, zapowiadając walkę. 
Pomijając już nawet fakt, że licz- 

. ne rzesze mieszkańców Warszawy 
pozbawione zostały miłej i godziwej 

rozrywki, palącem staje się pytanie, 
kto poniesie materjalne ciężary straj- 

„ku: magistrat a więc miasto czy też 
właściciele kin? 

Ci ostatni zapewniają, że prokla- 
mowany przez nich strajk nie odbije 
się wcale na całości ich kieszeni. O 
jakichkolwiek dochodach bowiem, 
przy obecnym systemie poduztkowym 
nie może być mowy. A więc może 
stratnym będzie magistrat? Jest to o 
tyle prawdopodobne, że magistrat 
warszawski przy 100-procentowym 
podatku od- biletów wejścia, czerpie 
z kin kolosalne dochody. Wpływy z 
podatku widowiskowego  prelimino- 
wane na rok bieżący sięgają 8.400.000 
zł. (w tem przeszło 4 miljony z sa- 
mych kin). Widnieją one na przycho- 
dzie wydziału opieki społecznej i 
szpitalnictwa, mają więc już swe 
przeznaczenie. 

Oczywiście wpływy te będą teraz 
znacznie  uszczuplone i wszystko 
przemawia za tem, że kozłem ofiar: 
nym będzie wydział szpitalnictwa i 
opieki, co odbije się fatalnie na jego 
działalności. A wydział ten odgrywa 
wielką rolę w życiu mieszkańców 
stolicy. Ё 

Za złe uważać możemy, że właś. 
ciciele kin, nie wyczerpawszy  wszel- 
kich „pokojowych” środków walki, 
strajk już proklamowali, nie odkła- 
dając decyzji swej do piątku, jak to 
proponowało ministerjum spraw we- 
wnętrznych, oto bowiem 3.000 pra: 
cowników kinowych znalazło się bez 
pracy, co w dzisiejszych czasach na* 
leżało wziąć pod uwagę. 
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Teatr „PALACE 
Czwartek 10-go Czerwca 5 b. 

Popis uczniów i uczenie Żyd, Insty. 
tutu Muzycznego przy żyd. 

Stow. Popierania Sztuki, 
udziałem la inznoi z = (rkiestry Symfonicznej 

Związku Muz. m. Wiina (40 osób) 
k“ dyrekcją dyrektora Instytutu Rafała 

ubinsztejna. W programie; 
1—Wilh, Fried, Bach Stradal « Orgel- 

Koncert, 2—Lalo— Symfonja Hiszpańska dla 
ao 3—ĄAreński — Koncert dla fort. 
(! część) przy fort, prof. F, Krewer, 4 —Liszt 

<У ežnje cia» A Napoli  Tarantella, 
5 — Szopen Koncert F__moll 
(Il i III część) dla fort. z orkiestrą, 6—Saint- 
Šains-Rondo capriccioso dla skrzypiec z 
orkiestrą. Dyryguje orkiestrą prof. Kontoro: 
wicz. 7—Czajkowski. Scena z Il obrazu 
sEugienjusz Oniegin» z orkięstrą, 8,—Liszt 
«—Fantazja węgierska dla fortep. z orkiestrą 
9—Czajkowski—Koncert B.moll dla fortep. 
z orkiestrą (uczenica koficząca). Pocz. o g. 
7 m. 30 wiecz. Bilety od 3 do 1zł. do 
nabycia w księg, Syrkina, a w dzień kon: 
certu w kasie teatru. 

Nowy gabinet prof, Bartla. 
Powrót premjera Bartla, 

WARSZAWA. 8 Vi (tel. wł. Słowa) Eberliart, komisarz Rządu na m. st. 
Dziś o godz. 6 m. 45 rano powrócił Warszawę gen. Siawoj. Składkowski, 
ze Lwowa do Warszawy prezes Ra- komendant policji na m. Warszawę 
dy Ministów prof. Bartel. Na dworcu Czynio »ski/] prezes Dyrekcji kole- 
oczekiwali p. przezesa Radv Min. jowej Warszawskiej i szereg wyż* 
min. Spraw Wewn. Młodzianowski, szych urzędników Min. Kolei. 
podsekretarz Stanu M-stwa Kolei 

Premjer Bartel tworzy gabinet. 

WARSZAWA, 8.VI (tel, wł. Słowa) nie pos. Wierzbickiego dla jednej 
Premjer Bartel natychmiast po pow- z tek gospodarczych. Oficjalnie treść. 
rocie ze Lwowa przybył do gPrezyd- i wyniki konferencyj trzymane są 
jum Rady Ministrów, skąd o godzi- w tajemnicy. 
nie 11,30 wyjechał na miasto dla Po obiedzie o godz. 5 po połud- 
przeprowadzenia konferencyj. Po na- niu premjer Bartel miał odbyć konfe- 
racze z Marszałkiem Piłsudskim rencję z min. Makowskim, która jed- 
premjer Bartel udał się na Zamek nakże nie doszła do skutku wobec 
gdzie oświadczył Panu Prezydentowi wezwania prof. Bartla na Zamek na 
oficjalnie, że przyjmuje misję tworze- naradę z .p. Prezydentem Rzeczypo: 
nia gabinetu. Z kolei w dalszym spolitej. Jak słychać w naradzie tej 
ciągu Premjer Bartel rozpoczął narady wziął udział również Marszałek Pił- 
mające na celu skomipletowanie listy sudski. Do godziny 7,30 narada na 
nowego rządu. Między innemi prof. Zamku nie została ukończona. 
Bartel konferował .z b. min. Klarnerem Co do pogłosek o składzie przy- 
kierownikiem MSZ. p. Augustem Za- 
leskim, kierownikiem Min. Pracy i 
Opieki p. Jankowskim i pos. Wierz- 
bickim ZLN, Jak wiadomo poseł 
Wierzbicki reprezentuje w Sejmie 
ciężki przemysł i. konferencja premje- 
ra miała podobno na celu pozyska: 

szłego rządu, dość obficie kolporto- 
wanych dotychczas, zainterpelowany 
na dworcu w chwilę po przyjezdzie 
premjer Bartel oświadczył dzienni- 
karzom, że przedostały się one na 
zewiiątrz bez jego wiedzy i udzi ału 

  

Przed wspólnym wysiłkiem. 
„—nie o pomoc żadną— Rozpołowienie «duszy» z  lekce- 

Zdarzeń otwarłeś przed nami | ważącem określeniem «wycięcia wrzo* 

[pole — gu». Przez obóz który wpajał hasła 
Lecz wśród tych zdarzeń Polski od morza do morza! 

[strasznego wybuchu Który piętnować kazał jako 2a- 
O czystą tylko błagamy Cię. przańców społeczeństwa tych, którzy 

„Iwolę. ojcowiznę swą w Mścisławszczyźnie 

Wewnątrz nas samych—Ojcze, w obce ręce sprzedawać się ośmie- 
[Synu, Duchu* Lilit... 

(Zygmunt Krasiński « Psalmy przyszłości» V). A potem przyszła polityka sejmo- 

„W odrodzonem państwie nie na- włądczych partji, dążąca do  znisz- 

stąpiło odrodzenie duszy narodu". - czenia tego, czego nie zdołał zgnębić 

Oto jest pogląd wypowiedziany Murawjew-Wieszatiel lub inni słudzy 
przez Marszałka Piłsudskiego w Pre- carscy: reforma rolna. 

zydjum Rady Ministrów dnia 31 _ Gaębienie „duszy” potrzebne dla 
maja. jednych ze względów „zasadniczych *, 

Bardzo smutne, lecz prawdziwe dlą drugich—,taktycznych*! 
określenie obecnego moralnego stanu Nie mając absolutnie żadnych no: 
Polski, a tem smutniejsze, iż dla wych państwowo twórczych wartości, 
stwierdzenia potrzebowaliśmy sied- na wyžworzenie których potrzeba 

miu lat eksperymentów rozmaitego czasu, i jedna i druga polityka nisź- 
rodzaju domorosłych teoretyków, lu- czyła jedyną wypróbowaną ostoję 
dzi nieznających życia ani jego praw, państwowości na Ziemiach Wschod” 

a już najmniej orjentujących się w nich—w zamian za niepewną i nie- 

dziedzinach ducha. - wypróbowaną wartość, jaką miał 

<Dusza bowiem narodu — to jest być w nowych warunkach  koloniza- 
wielka rzęcz! tor z zachodu. A działo się to wtedy, 

Jak najbogatsze od natury dziewi- gdy stanowisko swoje społeczeństwo 
cze stepy potrzebują długiej uprawy, Ziem Wschodnich określiło słowami 

Skład gabinetu: 
WARSZAWA, 8.VI. Pat. Postanowieniem z dnia 8 czerwca 

r. b. p. Prezydent Rzeczypospolitej mianował prof. dr. Kazimie- 
rza Bartla prezesem rady ministrów i ministrem kolei, a na 
jego wniosek pp: 

Kazimierza Młodzianowskieg» — ministrem spraw wewnę- 
trznych. 
u dkMarszałka Józefa Pilsudskiego — ministrem spraw wojsko: 

wych. 
L 

Inż. Czesława Klarnera—ministrem skarbu. 
Prof. Wacława Makowskiego—m:nistrem sprawiedliwości. 
Inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego — ministrem przemysłu 

i handiu. 
— dr. Witolda Broniewskiego—ministrem robót publicz- 

nych, 
Dr. Stanisława Jurkiewicza — ministrem pracy i opieki spo: 

łecznej. 

Jednocześnie p. Prezydent Rzeczypospolitej, również na wniosek 
prezesa Rady Ministrów Bartla, powierzył kierownictwo — Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych p. Augustowi Zaleskiemu, Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego — prof. Józefowi Mikułowskiemu— 
Pomorskiemu i kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwo- 

wych oraz Ministerstwa Reform Rolnych — dr. Józefowi Raczyūskiemu. 

Brazylja występuje z Ligi Narodów. 
GENEWA, 8.VI (PAT). Wiadomość o tem, jakoby  Brazylja miała 

nie brać więcej udziału w pracach Ligi Narodów nie została dotychczas 
potwierdzoną. Panuje tu powszechne przekonanie, iż Brazylja powstrzyma 
się narazie od udziału w zebraniach Ligi, pragnie bowiem zaczekać na 
zajęcie przez Radę i ogólne Zgromadzenie ostatecznego względem niej 
stanowiska, a dopiero gdyby Rada Ligi lub ogólne Zgromadzenie, bądź 
oba te ciała łącznie zamanifestowały swe uczucia sympatji wobec Brazylji, 
porzuciłaby ona wyczekujące stanowisko. : 

RIO-de-JANERIO, 8.VI (PAT). [Hawas]. Dziennik Gloro donosi, że 
Brazylja wyszle za kilka dni do Genewy oficjalne zawiadomienie o wy: 
stąpieniu z Ligi Narodów. 

Briand i Chamberlain usiłują przeszkodzić, 

PARYŻ. 8.VI. Pat. „Information* dąnosi, że Briand i Chamberlain 
postanowili przedsięwziąć w Madrycie i w Ro de Janeiro wspólny krok 
aby przeszkodzić wystąp.eniu Hiszpanji i Brazylji z Ligi Narodów. 

Losy terytorjum Riifu. 
PARYŻ. 8 VI. Pat. Wedle doniesień „Matin* z Madrytu, gen. Jorda- 

no przybędzie do Paryża w dniu 12 czerwca celem „wzięcia udziału we 
francusko hiszpańskiej konferencji w sprawie Marokka. Rząd hiszpański 
jest zdecydowany obsadzić terytorjum Rufiu. Alnucemas ma zostać wol- 
nym portem. Na konferencji tej poruszona będzie również sprawa dalsze- 
go losu Abd-ei Krima. 

Rozłam wśród liberałów angielskich. 
: LONDYN, 8. Vi, Pat, „Daily Telegraph” donosi, że wobec stano- 

wiska, jakie zajął lord Oxford, rozłam w stronnictwie liberalnem będzie 
dziś po popołudniu faktem dokonanym. 

. Kongres muzułmański w Mecce. 
KAIR, 8. Vi. Pat. Król Hedżasu otworzył w Mecce kongres maho- 

metański, mający Się zająć sprawą przyszłości miejsc Świętych oraz kwe-. 
stją kalifatu. W kongresie bierze udział 59 delegatów z różnych krajów 

Kolonje włoskie w Rosji. 
Wczorajszy „Memeler Dampfboot* donosi z Moskwy, że celem 

podróży Czyczerina do Rzymu. która ma się odbyć lata bieżącego, Są 
poufne rokowania z Musolinim. Cziczerin ma zaproponować Musoliniemu 
udzielenia wielkich obszarów na południu Rosji, poi kolonizację włoską, 
wzamian za wolną rękę w pewnych pretensjach terytorjalnych względem 
Turcji. 

Bunty chłopskie w Witebsku, 
Z Mińska donoszą, że w okręgu Witebskim wybuchły liczne bunty wło. 

šciafiskie, na skutek niewspółmiernych ciężarów podatkowych. Zbuntowani 
włościanie wymordowali ajentów podatkowych. Wysłano natychmiast z Witeb- 
ska oddziały konne GPU., które aresztowały 61 włościan. 

Ratyfikacja traktatu o Mossul, 
ANGORA, 8.VI. PAT. Zgromadzenie Narodowe ratyfikowało układ 

turecko angielski w sprawie Mossulu. 

aby dojść do takiej kultury, by mo- 
gły rodzić szlachetne ziarno, tak też 

dusza narodu wymaga długich lat 

uprawy, aby wzniosłe idee zaszcze- 
pić się zdołały. 

Zbyt pośpieszne pogłębienie orki 

przyczynia znaczne straty w  gospo- 
darce. Znana to jest prawda, za któ- 
rą niejednokrotnie drogo zapłacić 

musiał młody niecierpliwy rolnik. 
My zaś od pierwszego dnia od- 

rodzenia byliśmy tym młodym  nie- 
cierpliwym teoretykiem — rolnikiem, 
który bez najmniejszej praktyki wpro- 
wadza w czyn wszystko, co wymaga 
zastosowania czasu i systemu. 

W artykule moim chcę pokrótce 

przejść ważniejsze momenty, tyczące 
się zatracania „duszy” Ziem Wschod- 

nich. 

Nie lada orzech do zgryzienia dla 
naszych polityków od pierwszego 
dnia odrodzenia państwa stanowiła 

„dusza* Ziem Wschodnich. Wyspe- 
cjalizowani w szkołach, których 
kwintesencję stanowił «robotnik» lub 
«lud> — politycy ci odpowiedniego 
materjału u nas już to zupełnie nie 

znalęźli, lub też gatunku, dla siebie 

swojskiego znaleść nie mogli. 
Wielka więc konsternacja zapano- 

wała gdy «dusza» kresowa Swe ży: 

wiołowe ujście znalazła we własnej 
organizacji, która, skupiając zwolen - 
ników hen od Dźwiny i Dniepru po 
Bug, tworzyć w Warszawie poczęła 

dywizję Litewsko-Białoruską. «lmperja- 

liści» — wołali jedni; co powie za- 
granica? «Obszarnicyl»  pienili się 

drudzy, lękliwie oglądając się na 

międzynarodówkę. 

A zatracona «dusza», scementowa- 

na przez ucisk zaborczy, czerpiąc siły 
moralne ze szlaków Sybiru, z nakazu 
«ani piędzi ziemil» i z wiekowej 

współpracy z ludem miejscowym, — 
na sztandarze swym wypisała hasło: 
«W obronie Ostrobramskiej, braci 
Polaków, Litwinów „i Białorusinów!» 

I zaczęły się dni pełne chwały i 

ofiar z ludzi «tutejszych», o których 
historja mało pisała, gdyż zacięte 

«dusze» hardo ofiary swych «niepo: 
pularnych» synów w tradycji Ściśle 

rodzinnej przechowywać chciały. 
«Budować państwol» 
«Nie powiększać jątrzenia!» 
«Wzmacniać swe siły moraine, 

gdyż dużo jeszcze mamy do prze- 
trwania!» 

«Otrzeźwienie przyjdzie później!» 
Oto nakazy hardych «dusz». 
| przyszedł szereg prób wytrzyma- 

łości hartu.., 
Więc najpierw  sponiewieranie 

zmęczonej «duszy» przez traktat 
Ryski. 

Sponiewieranie przez obóz który 
się mianować zechciał «narodowym»! 
Hańba hańb! 

rezolucji: «Gotowi jesteśmy do naj. 
większych ofiar dla Polski i kraju 
naszego ale niewolno nam oddać te- 

go kraju i ziemi polskiej bronionej 

przez szereg pokoleń do przefrymar- 

czenia dla sukcesów partyjnych albo 
dla roztrwonienia dla iluzorycznych 
korzyści politycznych*, 

Bije z tych słów pełnych państwo- 

wego ujęcia obawa zagłady ciągłości 

życia duchowego narodu i zabicia 
kultury, 

W takich warunkach przetrwało 
społeczeństwo „Ziem Wschodnich" 
pierwszych siedem lat „Odrodzonej'* 

Polski. 

Doświadczenie nauczyło je, iż 

szukać zbawienia państwa należy we 
własnych siłąch bez nadziei na po: 
moc. 

Dusza społeczeństwa w pojęciu 

swych obowiązków względem  pań- 

Stwa pozostała wyższą ponad zacie- 
kłości partyjne. 

Dziś w chwili wstrząsu moralne- 

go, my zachowawcy tradycji ojców 
naszych, na pytanie „coście zrobili z 

państwem?!" odpowiedzieć możemy: 
„Losy zepchnęły nas do cichej 

codziennej pracy—szarej i grzązkiej 

jak te nasze rojsty. 
Ziemię naszą bronimy do ostatka 

pełniąc straż i trud swój wsiewając 

w ziemię, 

Plony swej pracy dostarczališmy 

ludności Wilna w postaci chleba— 
gdy ludność ta wygłodzona przez o- 
kupantów znalazła się przy Macierzy. 

Na wezwanie władz wojskowych 

zorganizowaliśmy dostawy do armii, 

pamiętając iż w niej jest siła pań- 

stwa. 

Współpracy z intendenturą  pol- 
ską broniliśmy honoru gospodarki 
wojskowej, szarganej przez ujadające 
się sklepikarskie targi partji sejmo- 
władczych, 

Krzewimy spółdzielczość, widząc 
w niej wychowawcze siły narodu i 

zbliżenie z ludem. 
Zakładając „domy ludowe" i „do- 

my kresowe“ prowadzimy uprawę 

dusz pod zasiew kultury polskiej. 

Bliskiem jest nam życie miaste- 
czek i losy rozwijającego się w nich 

handlu polskiego. 
Jako przedstawiciele myśli zacho 

wawczej, mający jedynie na celu za- 
chowanie państwa Polskiego, cierpie- 
liśmy nad tem, iż u szczytów była 

pustka i miernota. 

Dziś niema ludzi w Polsce dla 
których by hasło odrodzenia moral- 
nego było tak bliskiem sercu—niż 
my, którzy najlepiej  przejrzelišmy 
zgubność stronniczości, prywaty i 
nikczemności! 

Dziś, gdy nadzieja wielkości na* 
szej Ojczyzny zaczyna nanowo nam 

Sejm i Rząd. 

O pożyczkę 500 miljonów do- 
larów dla Polski. 

Der Moment z dn..7 czerwca do- 
nosi, że przyjazd prof. Kemmerera 
do Warszawy jest w związku z po- 
ważnemi planarni inwestycji finanso- 
wej amerykańskiej w Polsce. Chodzi 
mianowicie o pożyczkę 500 miljonów 
dolarów,. która ma być udzielona 
przez finanserję amerykańską przed- 
siębiorstwom e w Polsce. 
Dn. 25 maja Rada Ministrów rozpa- 
trywała sprawę przyjazdu prof. Kem- 
merera do Polski i zaakceptowała za- 
proszenie, wystosowane przez mini- 
stra Zdziechowskiego. Prof. Kemme- 
rer zaproszenie przyjął i zakomuniko- 
wał w Warszawie, że wyjeżdża z 
Ameryki 22 czerwca i przybędzie do 
Polski 2 hpca drogą na Paryż. Wraz 
z nim przybędą przedstawiciele mini- 
sterstwa skarbu Stanów Zjednoczo- 
nych jako też delegaci kilku banków 
amerykańskich. Pobyt ich w Polsce 
potrwa trzy miesiące, a w razie po- 
trzeby i dłużej. Będą się oni starali 
poznać plany sanacyjne rządu  pol- 
skiego, zbadają również starania rzą- 
du w dziedzinie równowagi budże- 
towej, co jest zresztą jednym z głów- 
nych postulatów Ameryki. 

Akcja PPS. w kierunku zde- 
kompletowania Sejmu. 

WARSZAWA, 8.VI, (£el. wł, Słowa) 
Większość posłów i senatorów PPS, 
zadecydowana jest złożyć mandaty, 
aby w tej drodze zdekompletować 
parlament. Ponieważ jednak ustąpienie 
tyko PPS. nie wywoła kryzysu 
parlamentarnego, socjaliści prowadzą 
usilną agitację w  Wyzwoleniu i 
N. P. Ch. w celu solidarnego złoże: 
nia mandatów. Akcja ta podobno 
nie odnosi skutków, 

P. P. S. przeciw Prezydento- 
wi Mościckiemu, 

KATOWICE, 8 VI. PAT. W zwią- 
zku z artykułem dzisiejszego organu 
P.P.S. «Gazety Robotniczej», kryty- 
kującym Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Mościckiego, za jego rzeko- 
mo wadliwą gospodarkę w zakładach 
w Chorzowie, dyrekcja fabryki ogła- 
sza wyjaśnienie, w którem pisze mię- 
dzy innemi, że piętnuje i prostuje 
wszystkie zamieszczone w tym arty- 
kule głupstwa i fałsze, jedynie z te- 
go powodu, że usiłują one podkopać 
wielki autorytet obecnej głowy pań: 
stwa w sferach robotniczych, które 
właśnie Prezydent Mościcki tak ide- 
alnie zawsze kąchał, 

Następnie dyrekcja na podstawie 
cyfr wykazuje, że koszty administra- 
cyjne fabryki są nadzwyczajnie niskie 
w Polsce, a nawet w Europie, wyno« 
szą one około 2.5 proc. obrotu. Fa- 
bryka stanowi typ zakładów zbliżo« 
nych do dobrże zorganizowanych 
przedsiębiorstw amerykańskich. ., 

Również cena produktów wytwa. 
rzanych przez zakłady jest wybitnie 
niska i to niższa dla kraju niż dla 
zagranicy, zysk <aś za ostatni rok 
wynosi około 3.000.000 złotych oraz 
1.000.000 złotych na amortyzację. 

Zarobki robotnicze są wyższemi, 
niż gdzieindziej w Polsce, 

Stan bezrobocia, 

WARSZAWA, 8.VI. Pat. Stan bez- 
robocia w miesiącu maju 1926 roku. 
W okresie miesiąca maja 1926 roku 
mianowicie od 1 do 29 maja liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się ogółem 
o 16.400 i wynosiła 304113 bezro- 
botnych. 

Dolar w Warszawie. 

„WARSZAWA. 8.VI (tel. wł. Słowa). 
Dziś dolar na czarnej giełdzie 10,32, w 
obrotach międzybankowych 10.00. Bank 
Polski płacił 9,98. Złoto 5.40—5,35 przy 
dużych obrotach. Akcje słabiej ю 

E PIEGI “E 
"plamy i opaleniznę 

usuwa krem 

Drecioza 
Perfection : 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

  

świtać, obowiązkiem jest tu w Wilnie 

wzmocnić nasze szeregi dla dalszego 

skoordynowania prac. 

Michał Obiezierski, 

оан



ECHA KRAJOWE 
  

L OP. P. w Nowogródku. 
— Korespondencja Słowa. — 

W dniu 30 mają odbyło się w 
Nowogródku Walne Zgromadzenie 
Komitetu Wojewódzkiego L. O. P. P. 
Powinni się byli zjechać przedstawi- 
ciele wszystkich Powiato : ych Komi- 
tetów L. O. P. P., niestety jednak 
niektóre powiaty Zjazdu zupełnie nie 
obesłały, co dowodzi, że funkcjonują 
bardzo słabo i nie spełniają swych 
zadań. 

° Zebranie zagaił prezes Zarządu, 
wojewoda nowogródzki, gen. Janu- 
szajtis, stwierdzając prawomocność 
zebrania, a następnie proponując ucz- 
czenie przez powstanie pamięci dwóch 
zmarłych członków Komisji Rewizyj: 
nej, Ś. p. ks. Szymańskiego i Sobe- 
stjańskiego, co też zebrani uczynili. 

Następnie na propozycję gen. Ja- 
nuszajtiga Zebranie powołało na prze- 
wodniczącego delegata pow. Nie- 

świeskiego, p. Z. Domańskiego, a na 
sekretarza prof, Wierzbickiego. || 

Prezes Zarządu; gen. poko 
żył wyczerpujące sprawozdanie z 

bata LO.P.P. w całem państwie, 
ze szczególnem uwzględnieniem  te- 
renu Województwa Nowogródzkiego. 

Po prezesie szczegółowe spra- 
wozdanie kasowe złożył skarbnik, 
dyrektor gimnazjum, p. Bylczyński: 
okazało się, że na 1 stycznia 1926 r. 
Woj. Kom. L. O. P. P. posiadał 
15.882 zł. 14 gr. 

Następnie sekretarz Komitetu, p. 
Skotnicki dał sprawozdanie z działal: 
ności Wojew. Komiteiu L. O. P, P. 
Obecnie posiada siedem Komitetów 
powiatowych i pięćdziesiąt trzy Koła 

lokalne, z których w powiecie Bara- 
nowickim 2, a = R 
11, Nowogródzkim onimskim 4, 

im 11,  Wołożyńskim 11. 
Ogółem L. O..P, P. w województwie 
Nowogródzkiem liczy około 2.500 
członków. , 

Składki członkowskie wpływają 
bardzo nierównomiernie i z opóźnie- 
niem, co wypływa nietylko z ciężkich 
warunków ekonomicznych, ale nie- 
stety i z niedoceniania przez człon: 
ków zadań Ligi. 

Wysiłki Zarządu Komitetu Woje- 
i LOPP. w porozumieniu 

z Zarządem Głównym były w 
2 sprawozdawczym skierowane na: 

1—propagandę, szczególnie po: 
między młodzieżą, 2 — organizację 
Kół lokalnych, 3— modelarstwo w 
szkołach średnich, 4—przeprowadze: 
nie Tygodnia Lotniczego. 

W kwietniu sprowadzoną została 

na teren Województwa ruchoma wy- 
stawą. letniczo-gazowa Komitetu Sto- 
łecznego m. Warszawy. 

° Loty propagandowe nie doszły 

do skutku z powodu fatalnej pogo- 
. Samolot itetu Wojew, Wi- 

ik go NA BEE „ais 
Stanisława Rymkiewicza dokonał prze- 
ol z Wilna do Nowogródka w 
dniu 22 października i wykonał sze- 

reg lotów pasażerskich nad Nowo- 
ró bea B elot zapowiedziany dnia 

Kas pnego do Wołożyna z powodu 
złej pogody nie doszedł do skutku 

z. Ppoż. powacu nie doszły do skut- 
ku loty do innych miast Wojewódz- 
twa i samolot mysał odlecieć po 
czterech dniach pobytu w Nowo- 
gródku z powrotem do Wilna: 

Po zaangażowaniu instruktora tj. 
od listopada główna uwaga została 
zwrócona na propagandę lotnictwa 
pomi dzy młodzieżą w szkołach śred- 
Rich. K powstały w Słonimie w 

imnazjum i seminarjum, w Nieświe- 
ża w gimnazjum i w seminarjum, w 
Baranowiczach w gimnazjum, w No- 
wogródku w gimnazjum, w Stołpcach 
w gimnazjum, w Lidzie w gimnaz- 

sj Obecnie zgłasza się młodzież ze 
szkół niższych jak np. w Iwiencu 
i Szczuczytie z prośbą o zakładanie 
przy szkołach Kół i modelarni. 

D Wrażenia rumuńskie, 
Po Kiszyniowskim „Hotel de Lon- 

dres“ tula się-jeszcze tu i owdzie po 

kątach genius loci analogicznych „naj- 

paradniejszych“ gastinnic k'jowskich, 
„mińskich, witebskich. Cały zakrój i 

charakter tej pierwokłasnoj gastinnicy 
gubernskawo goroda, starego gubern- 
skawo goroda, tak nawet' naszem 
poczciwem Wilnem zalatuje!.. Nie- 

hwytny a jednak wyrazisty jakiś 

Be siewiero i jugozapadnych przed- 
wojennych, krajów zdaje się. wałęsać 
jeszcze po. szerokich schodach pro- 

- wadzących na piętro, po bynajmniej 
nie „zagranicznej obszerności poko- 
jów. Bujne to wszystko, wygodne, 
staroświeckie, dla szerokich natur 
szerokim gestem stworzone. . : 

Było też niewątpliwie coś nie 
coś z tego szerokiego, staro-kiszy- 
niowskiego gestu w oddaniu do dy- 
spozycji p. przewodniczącemu dele: 
gacji polskiej najobszerniejszej kom: 
naty hotelowej na pierwszem piętrze, 

_ istnej sal o mnogich. Gkiast vggho- 
dzącej balkonem na najokazalszy cen- 

sek miasta., в wi jny 
AA używa na zdrowie! A do 
jego osoby jakże nie „przydzieliė“ 
komisarza policji? Zaś u drzwi niech 
sto, baczny: na każde skinienie, sze- 
regowiec-ordynans, co to i zarazem 
m fe pełnić funkcje warty honoro- 
w 

Zaś gdy okazało się, że p. komi- 

W okresie sprawozdawczym ist- 
niało 7 Komitetów Powiatowych, we 
wszystkich ' miastach powiatowych 
Województwa. 

Komitet Powiatowy w Słonimie 
po wyjeździe b. starosty, p. Ignacego 
Korkozowicza, prezesa Komitetu Po- 
wiatowego rozpadł się tak, że nawet 
przeprowadzenie Il-go Tygodnia Lot- 
niczego w powiecie Słonimskim było 
niżej wszelkiej krytyki. — Na skutek 
starań Zarządu powstał nowy Komitet 
Powiatowy. 

Wiele Kół jak w Iwieńcu, Klecku, 
Koreliczach, Horodzieju, Szczorsach, 
przy gimnazjach w Baranowiczach i 
Lidzie wykazuje żywą działalność. 

W końcu roku sprawozdawczego 
przez instruktora Komitetu zostało 
zorganizowanych 8 modelarni w szko: 
łach średnich i seminarjach na tere- 
nie powiatów, za wyjątkiem Woło* 

żyna, który żadnej Szkoły średniej 
nie posiada. 

Najlepiej funkcjonują modelarnie 
przy szkołach w Baranowiczach, Li- 
dzie i Nieświeżu. Ogółem pracije w 
modelarniach 322 uczni. 

Przed Tygodniem Lotniczym zo- 
stał otrzymany z Zarządu Głównego 
cały szereg materjałów, odezw i t. p. 
w ilości większej niż wyniosło zapo- 
trzebowanie, skierowane do Zarządu 

Głównego przez Komitet „Wojew. 

Otrzymane materjały- propagandowe 
zostały rozesłane do Komitetów Po: 
wiatowych. Znaczna ich część zo- 
stała nieużyta; zużycie nastąpi w III 
Tygodniu Lotniczym. 

Ponieważ na terenie Wojewódz- 
twa, w Lidzie, został stancjonowany 
Il lotniczy Pułk Myśliwski Zarząd Ko- 
mitetu nawiązał z dowództwem kon- 
takt, rezultatem którego było otrzy” 
manie obietnicy, że w roku 1926 pi- 

loci pułku będą dokonywali lotów 
propagandowych na terenie Woje- 

wództwa Nowogródzkiego, oraz uła- 
twią młodzieży szkolnej zwiedzanie 
lotniska i hangarów w Lidzie. - 

W. roku 1926 Komitet Wojewódzki 
projektuje przeprowadzić: 

1) prace propagandowe 2) zwię- 
kszenie ilości Kół lokalnych 3) pro- 
wadzenie modelarni istniejących i 
tworzenie nowych przy niższych szko- 
łach 4) kursa instruktorów w Nowo: 
gródku i objazdową wystawę lotni- 
сга 5) budowę lotnisk w Baranowi- 
czach i Słonimie 6) Ill Tydzień Lotni- 
czy 7) otwarcie przy istniejącej szko” 
le zawodowej w Lidzie kursu mecha- 
ników lotniczych. 

Sprawozdanie Zarządu zakończył 
instruktor, p. Rymkiewicz, przedsta- 
wiając swoją pracę z punkiu- widze: 
nia iachowego. 

Następnie prezes Rady Nadzor- 
czej, p. sędzia B. Hłasro zdał spra: 
wozdanie z prac Rady, a p. naczel- 
nik wydziału w Urzędzie Wojewódz- 
kim, p. B, Hruszwicki odczytał pro- 
tokół Komisji Rewizyjnej. 

Po wysłuchaniu wszystkich spra 
wozdań Zebranie udzieliło absoluto- 
rjum władzom Ł O.P.P, 

Następnie delegaci Komitetów pó: 
wiatowych zdawali sprawę z rozwoju 
prac w poszczególnych powiatach. 

" Przemawiali delegaci powiatów Lidz- 
kiego, Nowogródzkiego i 
kiego. 

Wywiązała się na ten temat dłuż- 
sza dyskusja, w czasie której ustalo: 
no wytyczne dalszej pracy tak po: 
szczególnych Kół, jak i Komitetów 
powiatowych i wojewódzkiego, Usta- 
lono, że główny nacisk położony 
będzie na propagandę wśród młodzie- 
ży i na zbiórkę pieniędzy na cele 
lotnictwa,  Przedewszystkiem użyte 
one będą na budowę dwoch lotnisk 
w Baranowiczach i Słonimie; lotniska 
te są konieczne ze względu na ogól: 
ny plan lotnisk, obejmować mający 

Nieświes- 

sarz był w rosyjskiej armji oficerem, 
a mój per accidens „dzieńszczyk* w 
rosyjskim wojsku służył i gdy w u- 
mywalce trysnął mi na ręce strumień 
wody z dziobka jakby fontanki, co 
mi tak żywo przypomniała petersbur- 
skie „meblirowanyja komnaty*—złu- 
dzenie było kompiejne. Fryzjer, któ: 
rego mi w pół pacierza sprowadzo- 
no, bywał=a jakże! — w Odesie a 
nawet w samej Moskwie pracował, 
aczkolwiek rodowitym jest Iwowiani- 
nem i nie omieszkał z dobrych dzie- 
sięć razy „paść do nóg* wchodząc i 
wychodząc, 

Tak się w Kiszyniowie splatają 
jeszcze co krok czasy minione z no: 
wemi łaty lecz— nie waham się do- 
dać — tak harmonijnie, jak nie przy- 
mierzając splatają się z sobą pory 
roku, że nie rozróżnić kiedy się co 
skończyło a kiedy co zaczęło. 

5 
Lecz nam gościć sądzono w Ki. 

szyniowie tylko em coup de vent, 
Tedy ani chwili do stracenia. Program 
na minuty wymierzony... | 

Już dają znać, że trwające od 
dobrych paru godzin najuroczystsze 
z uroczystych nabożeństwo w kate: 
drze ma się ku końcowi i zaraz bę- 
dą intonowane „mnohija leta" @а 
panującego domu. Tedy w tym wła- 
śnie momencie spodziewane jest na- 
sze przybycie do katedry. : 

W.spaniate, bogate wnętrze.- Ob- 

SŁ O 

Kongres muzułmański 
w Kairze. 

W Kairze zakończył w ubiegłym 
miesiącu swe obrady muzułmański 
Kongres ekumeniczny, który miał do- 
konać wyboru nowego kalifa i roz- 
strzygnąć kilka kwestyj związanych z 
instytucją Kalifatu. Myśl kongresu zro- 
dziła się już w r. 1922 tj. w chwili 
gdy sułtan Machmed Vi został zde- 
tronizowany a książe Abdul Medżid 
proklamowany Kalifiem duchowym, 
Wobec wzburzenia muzułman całego 
świata spowodowanego tymi faktami, 
duchowieństwo egipskie zwołało w 
manifeście z 25 marca 1924 r. na na- 
stępny rok Kongres do Kairu celem 
wyboru rzeczywistego Kalifa. Przewi- 
dziana jednak data musiała zostać 
odłożona i Kongres otwarty został 
dopiero 12 maja r.b. 

Trzynaście krajów było na nim re- 
prezentowanych. Indje angielskie z 69 
milj. muzułmanów, Jawa 43 milj., E- 
gipt 12 milį., Marok 5 milį, Irak 2,6, 
Tnnis 1,9, Jemen 1, Hedžas 0,8, Pa- 
lestyna 0,6, Tripolis 0,5,,Dżohore 170 
tys., Połudn. Afryka 46 tys., Polska 
6 tys. 

Pierwsze dwa posiedzenia Kon- 
gresu poświęcone zostały uroczyste- 
mu otwarciu obrad i wyborowi dwóch 
komisyj, które miały odpowiedzieć na 
następujące pytania: 

„ 1) definicja Kalifatui jego znacze- 
nie, 

2) czy możliwą jest realizacja, jak 
należy do tej realizacji dążyć, jakie 
ewentualnie środki zaradcze należy 
przedsięwziąć, o ile by realizacja o: 
kazała -się niemożliwą. 

Jedna z komisyj stanęła na stano- 
wisku czysto historycznem i konklu- 
zje do jakich doszła okazały się zu- 
pełnie niewykonalne. Do atrybucji 
Kalifa zaliczyła ona np. podział łu- 
pów. 

Druga zaś komisja poszła w kie: 
runku bardzo realnym. Uznała ona 
realizację w obecnych warunkach za 
niemożliwą, wychodząc z założenia, 
że idea panislamizmu jest dzisiaj nie- 
aktualną wobec powstania szeregu 
naradowych państw muzułmańskich 
o różnych ustrojach politycznych, od- 
miennych celach i interesach. Komisja 
ta zaproponowała stworzenie organi: 
żacji wszechmuzułmańskiej na wzór 
organizacji kościoła katólickiego bez 
papieża. я k 

Kongres udzielił temu raportowi 
swej aprobaty, ale jednocześnie przy” 
jął sprzeczną z nim uchwałę. 

W uchwale tej stwierdza bowiem 
Kongres, że Kalifat kanoniczny jest 
do zrealizowania i że należy do tego 
dążyć na następnym kongresie eku- 
menicznym. ы 

Podnieść jednak należy, iż najwy- 
bitniejsi pisarze muzułmańscy usilnie 
propagują ideę organizacji czysto ko* 
šcielnej, w której nie byłoby miejsca 
dla Kalifatu. Trudno dzisiaj przewi- 
dzieć jaki obrót sprawa ta weźmie. 
Być może, że najbliższy Kongres, któ: 
ry odbędzie się w Mecce, da nam co 
do tego jakieś wyjaśnienie. 

całą Polskę. Na wniosek delegata 
nieświeskiego uchwalono zalecić Ko- 
mitetom powiatowym urządzenie 
przed końcem roku szkolnego wy- 
staw modelarskich; nagrodzone mo- 
dele przesłane będą na wojewódzką 
wystawę, nadto zaś uczniowie, którzy 
wykonali najlepsze prace będą mogli 
wziąść udział bezpłatny w wycieczce 
do pułku lotniczego w Lidzie, gdzie 
dokładnie  zwiedzą hangary oraz 
przelecą się na wojskowych — арага- 
tach. 

W końcu przeprowadzono wy: 
bory uzupełniające da władz woje: 
wódzkich LOPP. oraz przyjęto preli 
minarz budżetowy na 1926 rok. 

ZD, 

rządek prawosławny, tylko z językiem 
liturgicznym rumuńskim. Szaty du. 
chownych chyba jeszcze bardziej ka- 
piące złotem i srebrem niż—bywało 
—ро cerkwiach pryncypalnych Mo: 
skwy i Petersburga. Znakomite Śpie- 
wy. A dostojnicy miejscowi, asystują- 
cy celebrze—w pełnej paradzie swych 
wysokich urzędów, uroczystych fra- 
ków i usianych orderami mundurów. 

Rumuni wogóle — niech wtrącę 
i pozwolę sobie mieć o tem zdanie— 
zdają się wogóle bardzo gustować 
we wszelkiej wystawności, w pom: 
pie i paradzie, mówiąc krótko — w 
przepychu. Zdają się kochać we 
wzorzystych, bogatych mundurach, 
w szamerowaniach i galonach a już 
najbardziej w orderach. Pojęcie prze- 
chodzi ile się w wojsku rumuńskim 
podczas galowych występów ogląda 
piersi usianych krzyżami i medala- 
mi a i wśród panów cywilnych 
ten i ów, aczkolwiek w czarnym ira- 
ku, wygląda od lewej Strony jak cu- 
downy obraz pokryty ex-wotami. 

A może to tylko słońce połud- 
niowe takie wyprawia orgje blasków 
i kolorów po defilujących w paradzie 
regimentach i szwadronąch rumuń- 
skich? Po sterczących u czapek ki- 
tach czerwonych i białych, po niezli- 
czonej mnogości świecących się sprzą- 
żek, po błyszczących jak szkło leder- 
werkach? 

Ale bo też i słoneczność była ja- 
kaś arcy - południowa, słoneczność 

WB 

Dr. Grinius prezydentem Litoy. 
KOWNO, 8.VI. PAT. Sejm litewski dokonał wczoraj wyboru 

Prezydenta Republiki w osobie 
nego działacza litewskiego dra 

posła frakcji ludowej, zasłużo- 
Griniusa. Elekt uzyskał 50 gło. 

sów, w tem 22 głosy socjalnych ludowców, 15 socjal - demokra- 
tów i 13 mniejszości narodowych. Kandydat narodowców Sme- 
tona uzyskał tylko 2 głosy, posłanka Bortowicz i pos Walde: 
maras po jednym głosie. Biał;ch kartek oddano 25. Nieobecnych 
było 6 posłów. Nie głosowały stronnictwa bioku prawicowego. 

Nowy prezydent Litwy o sprawie Wileńskiej. 

Z Kowna donoszą: Nowoobrany prezydent Litwy, dr. Grinius, udzielił 

wywiadu przedstawicielom prasy, w 

zagranicznej 

ta musi być 

którym, mówiąc o przyszłej polityce 

Kowna, oświadczył m. inn: Litwini na Wilno nie pójdą 
Litwa nie zamierza rozstrzygać sprawy wileńskiej drogą wojny. 

rozstrzygnięta drogą ewolucji. 

Sprawa 

Polacy zmuszeni będą w 

końcu udzielić Ziemi Wileńskiej autonomię, gdy dojdą do przekonania, 

że dotychczasowy sposób administrowania Wileńszczyzną nie jest celowy. 
Wówczas się okaże, w jakim kierunku skłania się Wilno. W ten sposób, 
drogą ewolucji, załatwiona będzie ta 

Mówiąc o traktacie z Moskwą, oświadczył Grinius, 

sprawa. 
że traktat ten 

podobny będzie do traktatu niemiecko-sowieckiego. 

W dalszym ciągu zaznaczył prezydent, że stosunki z Watykanem są 

naprężone, ale Litwa nie widzi powodu dla 

wyciągnąć rękę do zgody. 
jakiego miałaby pierwsza 

KS i 

Požar miasteczka na Litwie, 
KŁAJPEDA, 8.VI. PAT. Nocy dzisiejszej spaliło się litewskie miasto 

Salanty z wyjątkiem kościoła. Mieszkańcy pozbawieni są dachu nad  gło- 
wą. Dwie osoby straciły życie. 

Grad w Estonji. , 
Z Rewla donoszą: W Estonji wypadł olbrzymi grad, który zniszczył 

około 300 gospodarstw i 2 tysięce pudów nasiennego zboża. 

Podejrzane lody w Moskwie, 
Według wiadomości nadeszłych z Mińska, w Moskwie, w ciągu je: 

dnego dnia, zanotowano 97 wypadków otrucia lodami. 

Nieudana podróż naokoło świata. 
Przegrany zakład. 

LONDYN, 8.VI. PAT. Amerykanin John Goldstrom rozpoczął w dn. 
19 maja podróż naokoło Świata, którą miał ódbyć w ciągu 31 dni, lecz 
po przybyciu do pustyni Gobi zaniechał dalszej drogi, doszedł bowiem 
do przekonania, że potrzebowałby conajmniej 35 dni. Przerywając podróż 
Gołdstrom przegrał zakład. 
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bez końca i miary podczas całej, 
przeszło dwugodzinnej defilady! Tuż 
przed katedrą miała ona miejsce, po naj: 
większej ulicy miasta, po t, zw, sra: 
da Stefanul Mare, oddzielającej nie- 
jako miasto stare od nowego. Po- 
przedziła rewję wojska, defilada 
szkół. Wprost — bez końca. A niech 
też choć najprzelotniejszem wspom- 
nieniem przywołam sobie przed oczy 
hufiec uczenie i wychowanek kiszy- 
niowskiego liceum francuskiego. Krót- 
ko mówiąc: paryskość absolutna, 
szyk i elegancja; a już grupa czoło* 
wa, stanowiąca jakby eskortę urodzi- 
wej chorążanki niosącej prześliczny 
sztandar — jak malowanie! Aparaty 
fot< graficzne tak i zapstrzykały po 
całej linji publiczności. 

Oczywiście nie mnie, co, jako je- 
dynak, nawet obowiązkowej służby 
wojskowej nie odsłużyłem, nie mnie 
decydować o wojsku rumuńskiem! Ja 
tam żadnej inspekcji po koszarach i ° 
sztabach nie odbywałem. Ja tylko 
wśród książek w moim gabinecie; 
przy akompanjamencie za ścianą ultra- 
pokojowych (choć niezmiernie do- 
kuczliwych) etiud Ciementi'ego albo 
i zjadliwszych jeszcze egzercycyj for- 
tepjanowych, ja sobie tylko czytałem, 
zapadłszy w wygodny fotel, dzieje 
kampanji tureckiej z_ 1877 i 78-go 
roku. I tam ja.nauczyłem się mieć 
wielki respekt dla wojska rumuńskie- 
go — które, noża bene chybaż o 
wiele, wiele mniej, niż obecnie, było 

TANIE "TRWAŁE -ELEGANCKIE | 
dla codziennego użyłku,gimnastyki:plaży . 

OBUWIE 
LUDOWE „PEPEGE“ 
SPORTOWE „PEPECE“ 

TENISOWE „PEPEGE“ 
p B z AADoLSKI PRZEMYSŁ GUMOWY TowAKC 

## w GRUDZIĄDZU. 

Ll GA. -M.ORSKA-i 

Wystawa 

wiadomości, 
18go kwietnia r. b. na podstawie art, 17 Statutu Związku, p. Abram 
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RZECZNA 

w WILNIE. 

Nasze Morze 
i Rzeki 

olwarta codziennie od g. 10ej rano do Sej wieczór w lokalu Oficerskiego 
Kasyna Garnizonowego ul. Mickiewicza 13 

Od dnia 1go do 20go czerwca 1926. 

1) Marynarka wojenna. 2) Marynarka handlowa. 3) Drogi wodne śródlą- i 

DZIAŁY: 

dowe. 4) Sport wodny, 5) Rybołówstwo. 6) Artystyczny. 

Wstęp dla dorostych w niedziele zł 1 
dła młodzieży i żołnierzy we wszystkie dnie gr. 20. 

w dnie powszednie gr. 50 

Zarząd Związku Przemysłowców Leśnych w Wilnie 

że decyzją Zarządu z dnia 

Oiiarnej 4, m. 7, został wyklu- 
- €ZOny z grona członków zm niestawienie się do Sądu Połubownego. 

wydyscyplinowane i wyszkolone wów- 
czas gdy książę Karol biorąc sztur: 
mem reduty i szańce niezdobylej 
Plewny, uratował Rosję od niechyb- 
nego pogromu. A i potem jeszcze, 
zawsze z tego mojego fotelu u szafy 
z książkami, nauczyłem się podzi- 
wiać i czcić nietylko bohaterstwo 
Belgów: zrzucających z siebie najazd 
wraży, lecz i Rumtnów, co dziesięć 
łat tem — dopiero dziesięć temu latl 
— wprost zmasakrowani przez armie 
Falkenhayna i Mackensena, złupieni, 
odarci, przecierpiawszy - nieopisane 
katusze i znęcania się, potrafili zdo- 
być się na odwet, po którym na 
sztandarach rumuńskich pozostanie 
na zawsze niewiednący liść wawrzy- 
nu, To ja tylko wiem — a co do 
reszty... wola Boża! Niech instrukto- 
rzy i inspektorzy, dostawcy i fabry- 
kanci, szefowie sztabów i intendantur 
robią swoje. 

Jeżeli co mnie specjalnie uderzyło, 
to niemieckie wyćwiczenie wojska ru- 
muńskiego. Gdy maszerowała pie- 
chota, wyprężoną nogą bijąc mocno 
w bruk uliczny, przypomniał mi się 
żywo berliński Tempelhoff.- Materjał 
zaś koński, zarówno w kawalerji jak 
w artylerji ustępuje— jak mi się zdawało 
—naszym kawaleryjskim i artyleryj- 
skim koniom. Lecz, jak się nadmie* 
niło, mogą to być jedynie dyletanckie 
„trzy grosze*, które poczytuję za 
wskazane tu wścibić aby nie powie- 
dziano, żem na defiladzie kiszyniow- 
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Wspomnien'e pośmiertne. 
Ś. p. Bohdan Pawlikowski. 

1 znowu stoimy nad rozwartą mogiłą 
młodzieńca — wczoraj jeszcze tętniącego peł- 
nią sił fizycznych młodego atlety, pełnego 
sił duchowych, który gorące serce pragnął 
oddać na usługi umiłowanej Ojczyzny. 

Rok 1918 — młodziutki ochotnik zdoby: 
wa na polu chwały «krzyż walecznych» i 
<krzyż zasługi», z wiru walk, gdzie nie 
szczędził siebie, powraca nietknięty; mor- 
dercza kula wraża oszczędziła Go. Powraca 
do Wilna w 1921 r. by w chwili pokoju do. 
pełnić swą wiedzę i przysposobić się do 
pracy społecznej na usługi kraju. Zdobywa 
maturę i wstępuje na Uniwersytet —zdolny 
i utalentowany. W tym czasie wstępuje też 

do Policji, przypuszczając, że pogodzi jedno 
z drugiem... Niestety okazuje się to niemoż- 
liwem: nie przywykł pracować połowicznie, 
Studja uniwersyteckie czasowo porzuca i 
oddaje siebie całkowicie na usługi rodzime- 
go miasta. 

Z zapałem i goriiwością jemu właściwą 
rzuca się w wir pracy do której stanął: Trak- 
tuje tę pracę ideowo, jako ważną placówkę 
t wszędzie, gdzie tylko może, chce przeła- 
mać zadawnione przesądy do tej instytucji 
pozostałe w społeczeństwie naszem po sła- 
wetnej i znienawidzionej policji carskiej. 

„W pracy tej nie szczędzi siebie. Jest 
ceniony. Wysłany do Warszawy do szkoły 
policyjnej, kończy ją chlubnie i w szarży 
aspiranta pracuje dalej w pierwszym Komi- 
sarjacie miasta Wilna jako zastępca Komi- 
sarza. 

Styka się z konieczności swego zawodu 
z brudem, fałszem i obłudą. On—ze swym 
subtelnym, prawym charakterem wmka z 
przerażeniem w czarną stronę życia. Wzdry: 
ga się na to prawa dusza jego i każe Mu 
tem bardziej wytężać siły, żeby możliwie 
zło wykorzeniać... 

Ciężkie zmagania się z brudem  życio: 
wytu duszy czystej — zbyt młodej jeszcze, 
żeby to przetrwać, żeby te bunty duchowe 
filozoticznie w sobie pokonać mogła... 

Zajścia poliliyczne w Polsce, wytężona 
praca policyjna, odpowiedzialność za nią... 
W ciągu szeregu tygodni po kilkanaście 
godzin na dobę.czujności napiężonej przy 
ciężkich przeżyciach... Wyczerpanie w pracy 
do ostatecznych granic podcięty siły fizyczne 
1 poszarpały nerwy, czyniąc je bezsilnymi 
do opanowania siebie,. Oto obraz psychiki 
zmarłego w ostatnich dnłach jego życia! — 

„Brak wiary? jak to w tych razach naj- 
częściej się mówi... nie — zmarły był wie. 
rzący — na parę dni przed tragiczną chwilą 
wraz z żoną i matką, która mu była zawsze 
najbliższym pryjacielem i doradcą, przystę- 
pował do spowiedzi i komunji Św... 

W domu otoczony był miłością, pełen 
zawsze pogody i wesela — wśród kolegów 
przyjaźnią, wśród znajomych i wspėipra- 
cowników szacunkiem i uznaniem.. Kochał 
Ojczyznę, gorąco kochał ludzi... 

A jednak zginął — trafił bowiem na 
warunki, które fatalnie splecione w jedną 
całcść — młodzieńca tej miary musiąły do: 
prowadzić do tragicznego końca: obłędu, lub 
samobójstwa... 

I stało się nieszczęściel.. Gdzie leży 
wina?.. Tę kulę w skroni, z którą zmarły 
zeszędł do grobu—nie on ją tam włożył — 
włożyło mu ją społeczeństwo całe... Wiužy- 
ły nu nasze przeżycia, nasza długoletnia” 
niewola, nasz ustró, państwowy — stan ekor 
nomiczny kiaju — nasze redukcje dla о- 
szczędności, przy których tracimy więcej, — 
oddajemy na zatracenie takich cennych, kry 
ształowych ludzi i to w chwili największej 
potrzeby — w chwili, gdy za jakąbądź cenę 
zdobywać nam ich trzeba .. Ta kula w skro- 
ni Ś. p. Bohdana Pawlikowskiego. to nasz 
wyrzut, nasza krwawa bołączka całym odpo- 
wiedzialnym ciężarem swoim padająca na 
sumienie społeczne... 

A Ty — biedny Młodzieńcze o czystej 
duszy, coś slę tak rwał do bujnych czynów 
życia, lecz niestety, nie zdołał wygrać z 
nim walki, — śpij i spoczywaj w tej Ziemi 
ukochanej. Niech ci się przyśni sen czaro- 
wny—sen o naszem szybkiem odrodzeniu.,, 
o poszanowaniu u nas człowieka... 0 eko 
nomicznej możności swobodnego kształcenia 
się młodzieży naszej — bez widma troski o 
byt swój rodzinny... 0 wyplenienie fałszu 
1 bezprawia... A jako rezultat uiszczenia 
tych snów czarownych — niepokonana w 
swej potędze ducha — umiłowana przez 
Ciebie — Polska... : $. 5. 

+ 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Zespół Reduty najuprzejmiej uprasza o 
łaskąwe zamieszczenie w Jego poczytnem 
Pismie następującego podziękowania: 

- Zespół Reduty, kończąc swój pierwszy 
okres pracy w Wilnie, składa na tem miej= 
scu najęorętsze podziękowanie przedstawi: 
ciejlom Władz rządowych i samorządowych, 
wojska i ugrupowań społecznych oraz ca: 
łemu społeczeństwu wileńskiemu za ziozu- 
mienie poczynań aitystycznych Reduty i za 
szczerą pomoce niejednokrotnie Zespołowi 
okazywaną. 

W imieniu Zespołu Reduty: 

(—) Juljusz Osterwa' 
(—) Mieczysław Limanowski. 

skiej był jak na niemieckiem kazaniu. 
Po defilądzie zaś odbyła się naj- 

bardziej oficjalia część uroczystości; 
składanie na ratuszu gratulacyj przed- 
stawicielowi rządu, p. ministrowi dla 
Besarabji, którym w gabinecie gen. 
Awerescu jest p. Sergiu Nita, 

Duża sala; w pośrodku stół suk. 
nem czerwonem zasłany. Stoją gru- 
pami _ przedstawiciele:  generalicji, 
władz administracyjnych i municy- 
palnych, różnych instyiucyj i stowa- 
rzyszeń. Stojąc przyjmuje p. minister 
wynurzenia mówców poszczególnych 
grup. Po sali. roznoszą nalany w płas- 
kie kieliszki szampan. Mówcy po- 
szczegółnych grup podchodzą do mi- 
nistra z kieliszkiem w ręku; po prze- 
mówieniu minister trąca . się kielisz- 
kiem z gratułującym. Do głosu przy- 
chodzi następujący. Po zakończeniu 
ceremonji p. minister odpowiada 
wspólnie „wszystkim i opuszcza zgro- 
madzenie. 

My, zaproszeni na akt oficjalny, 
nie byliśmy, jako goście ptzygodni, 
jako Dólegation de la Presse polonaise, 
wciągnięc: na listę prezentujących się 
ministrowi i' składających gratulacje — 
tem niemniej było wystarczająco wska- 
zane z własnej inicjatywy wystąpić. 
Upatrzywszy stosowny moment—bez- 
pośrednio po grupie konsularnej, zło- 
żonej ze sporej liczby przedstawicieli 
w Kiszyniowie państw zagranicznych 
—pozwoliłem. sobie. złożyć p. mini- 
strowi, w  krótkiem przemówieniu,
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Spółdzie czość Spożywców na Wi- 
leńszczyznie. 

Spółdzielczość Spożywcza na te- 
renie Wileńszczyzny liczbowo rozwi- 

jała się szczególnie w okresie lat 

1919—1922. (Organizacje powstawały 
nie tylko w każdem niemal miastecz- 
ku, lecz nawet w szeregu drobnych 
wsi. Spółdzielnie zakładano przeważ- 
nie w wyniku trudności w otrzyma. 

niu  najpotrzebniejszych artykułów 

spożywczych. jak sól, cukier, mąka 

it. p, wydawanych w tym czasie 

przeważnie przez urzędy aprowiza- 

cyjne, (za czasów zaś Litwy Środ- 
kowej—przez Departament Aprowi- 

zacji). 

Głównym centrem Spółdzielni Spo- 
żywców w tym okresie był Wileński 
Związek Kooperatyw, do którego w 

r. 1914 należało przeszło 150 sto- 

warzyszeń, Z chwilą zniesienia kon- 
tyngentów i zjawienia się na rynku 
prywatnym wyżejwspomnianych arty- 

kułów w ilościach nieograniczonych, 
zainteresowanie się ludności sprawą 

spółdzielczości słabnie, nowe organi* 
żacje powstają tylko w wyjątkowych 
wypadkach, szereg istniejących Spół- 
dzielni zwija swoją działalność. Spadek 

kursu marki polskiej i pozbawienie 

przez to szeregu nawet mocniejszych 
organizacji własnych środków obro* 
towych spowodowało upadek tak 

znacznej liczby Spółdzielni, że w koń- 

cu r. 1923 i na początku r. 1924 z 

wyżejwspomnianej liczby Spółdzielni 
pozostało zaledwie 50 proc. 

Z początkiem r. 1924 zaczyna się 

okres uporczywej walki o byt Spół: 
dzielni, Walki tej nie można uważać 
za zakończoną i do dziś dnia. Istnie- 

jące wówczas w Wilnie Związki 

Sp. Spożywców nie w stanie były 
okazywać Spółdzielniom dostatecznej 
pomocy tak materjalnej jak i organi: 

zacyjnej. W r. 1924 następuje połącze- 

nie się 2-ch Związków Spėldziel. 
Spożywc. w Wilnie, w maju zaś 

1925 r. przyłączenie się Związku Spół- 

dzielczego Stow. Spoż. w Wilnie do 
ogólno-krajowego związku  Spółdz 
spoż. Rzeczyp. Polskiej w Warsza- 
wie. W. Wilnie z dniem 1.VI zostaje 

utworzony Oddział Zw. SSRP. 
W chwili przyłączenia się Zwią- 

zku Wileńskiego do ZSSRP w War: 
szawie na terenie Okręgu Wileńskie- 

go liczono 55 związkowych spół: 
dzielni, z których 5 Stowarzyszeń fak= 

tycznie było nieczynnych, 7 zaś orga* 

nizacyj spożywczych znajdowało się 

w stadjum likwidacji. Z końcem roku 
1925, p/g. planu organizacyjnego Zw. 
SSRP w Warszawie, 6 spółdzielni, 

przeważnie z pow. Oszmiańskiego, 
przydzielono do okręgu Lidzkiego, w 
okręgu Wileńskim więc pozostało 37 

Stowarzyszeń. 
Podług danych statystycznych 

stan Spółdzielni Spożywców w okrę- 
gu za ostatnie 2 lata przedstawia się 
następująco: 

31/XII 1924 r. 31/XII 1925 r. 

Organizacji spożywczych 50 37 
Sklepów 58 43 
Członków 14,917 6,910 
Funduszów własnych 62,498 zł. 65,197 zł. 24 gr. 

» obcych 133,692 , 109,284 „ 81 , 
Obrót ogólny 1,675,134 „ 1,686,189 „ 53 ‚ 

Z powyższego potownania wyni- 
ka, iż aczkolwiek liczba spółdzielni 
w r. 19255 w porównaniu do po- 
przedniego, znacznie się zmniejszyła, 

Spółdzielnie tak pod względem po: 
siadanych przez nie funduszów jak i 

pod względem obrotów bynajmniej 

nie ucierpiały. 
Największy procent zlikwidowa- 

nych Spółdzielni za ubiegłe 2 lata 
przypada na miasto Wilno. Cyfrowo 
stan Spółdzielni spożywców w Wil: 

nie i na wsi przedstawia się zu ostat- 
nie 2 lata następująco: 

m. Wilno; * 

  

  

  

        

SLS : ‚ 
sśŃ | so | «& Kapitaly | Kapitaly 

Rok |BŹ | 58 | 88 | wasne (būs Obroty | Nadwyżki | Straty 
sa|jiz|] 38 

1924 | 14 19 | 6346 | 24,679,— | 74,792 — | 854,337,— | 13,106,— 4,934, — 

1925 5 w 973 | 13,060,57 | 29,448,— | 374,243,76 189,68 | 13,449,17 

Spółdzielnie wiejskie: 

BU ść, | sŚ Kapitały | Kapitały 5 „ 

z S$ Z 28. wine obce Obroty | Nadwyżki | Straty З& 14% РАВ 

1924 | 36 39 8571 40,819,— | 58,900,— | 820,797,—| 19,466,— 1,286, — 

1925 | 32 | 41 5937 52,136,67 | 79,836,81 | 1,312;545,77) 17,294,77 12,467,52     
Ls Z powyžsžych zestawień wynika, 
iż aczkolwiek niektóre ze Spółdzielni 
wiejskich w r. ub. również poniosły 

dość znaczne straty bilaisowe, stoją 

one jednak pod każdym względem 

nie do porównania lepiej od Spół- 
dzielni miejskich. Szereg z tych spół- 
dzielni obecnie rozwija się bardzo 

pomyślnie i zaczyna odgrywać coraz 

   

  

nasze gratulacje, które—rzekłem — 
będziemy mieli zaszczyt przesłać, źrans: 
mettre, drogą telegraficzną Ich Kró- 
lewskim Mościom. Coi natychmias u- 
czynione zostało. Tegoż zaś dnia 
jeszcze—co poczytywać należy za wy. 
soką ze strony monarchy łaskawość 
—otrzymałem z Bukaresztu depeszę 
treści następującej: „Monsieur Jan: 
kowski, chef de la Dėlėgation de la 
Presse Polonaise. Chisinau. Leurs 
Majestės tres *sensibles aux bons 
voeux que Vous leurs avez adressćs 
a l'occasion de la jóte nationale du 
10 mai au nom de la Dólegation de 
la Presse Polonaise, me chargent de 
Vous transmettre leurs remerciements. 
Ministre C. Hiott", 

, Po recepcji u p. ministra,—ban- 
kiet wystawny w sali hotelu Londyń- 
skiego, ale już wyłącznie na cześć 
polskich gości. Wymiana oficjalnych 
przemówień między p. prefektem a 
przewodniczącym delegacji polskiej 
zakończona toastami z jednej strony 
na cześć prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Wojciechowskiego, z drugiej 
na* pomyślność i chwałę króla Fer- 
dynanda i królowej rumuńskiej, Po- 
czem zaś już przemówień od tej. i 
tamtej strony—cały szereg. Po bankie- 
cie wspólna. fotografja w jakich 
sto osób. 

. . Dopiero między bankietem a przy. 
jęciem w Domu Polskim zdążyliśmy 
zwiedzić miasto, muzeum oraz jak 

      
większą rolę w życiu społecznem da- 
nego rejonu. 

X. 
„Brak miejsca stanął na przeszkodzie do 

umieszczenia otrzymanych przez Redakcję 
artykułów, poświęconych sprawie spółdzieł- 
Czości, które to artykuły właściwie powinue 
były się ukazać na łamach Kurjera Gospo: 
darczego w dniu, kiedy «dzień spółdziełczo- 
ści» na naszym terenie był uroczyście ob- 
chodzony. Całkowicie przychyjamy się do 

  

się już napomknęło, szkoię wyrobu 
i hodowli wina, + З 

A w Domu Polskim! C622a przy- 
jęcie! Jaka serdeczność, jakie całą du: 
Szą garnięcie się do „swoich,” przy- 
byłych — z całej Polskil Beśmy 
przecież reprezentowali syndykaty 
prasowe ze wszystkich dzielnic Rze- 
czypospolitej. Tedy każdy miał о: co 
wypytywać, tedy niezliczyć ile sypało 
się zapytań, na ile spraw i szczegó” 
łów trzeba było dawać odpowiedź. 
Czy zastawiony był stół ogromny 
wszelkiem jadłem i napojem? Jakże 
by mogło nie być zastawionego stołu! 
Gdyśmy się do woli w ściśle pol: 
skiem gronie nabiesiadowali — przy- 
byli zaproszeni „na herbatkę" Rumu- 
nowie, najbliżej z kolonją polską za- 
przyjaźnieai, I do wspólnej. zasiedliś- 
my uczty, a gdy przyszło do 'wznie- 
sienia staropolskiego toastu: „Kochaj- 
my się!*, to uczyniło się już komp: 
letne polsko-rumuńskie bratanie się, 
że nie jednemu szczere wzruszenie 
podbiegło do serca. 

Kolonji „polskiej w Kiszyniowie 
przoduje niestrudzony dr.  Marjan 
Żurakowski, przełożoną zaś polskiej 
szkoły, utrzymywanej dotąd przez 
samą polską kolonię, jest p. Floren- 
tyna Winkowska, całą duszą misji 
swej oddana. Dom Polski fposiada 
też i bibljotekę liczącą już 3000 dzieł 
lecz bardzo a bardzo potrzebującą 
poparcia np. pp. wydawców albo też 
i wogóle ludzi dobrej woli, którym 

zdania, iż zasady spółdzielczości są podsta 
wą do gruntowania niezależnego bytu go- 
spodarczego. Zastrzec się jednak musimy co 
do jednej kwestji, w poprzednich artyku* 
łach nie poruszanej, a mianowicie, czy usta- 
wowo przewidziana i przez rząd sprawowana 
regulacja ruchu spółdzielczego odpowiada 
żywotnym wymogom spółdzielczości, Nad tą 
sprawą zastanowimy się w następnym arty- 

kule. Harski. 

INFORMACJE 
Podwyższenie taryf kolejo- 

wych. 

Rada Ministrów uchwałą z dnia 
24 kwietnia r. b. postanowiła, równo 
cześnie z redukcją wydatków, zwięk- 
szyć dcchodowość przedsiębiorstw 
państwowych. Kolejom przypadło za- 
danie zwiększenia wpływów o 
50.000.000 zł. ponad sumę, ustaloną 
pierwotnie w budżecie na r. b. 

Wobec tego wypadło podnieść 
schematy wszystkich klas taryfowych 
o 10 proc. na odległościach do 300 
km. i o 5 proc. na odległościach dal- 
szych, ponadto podwyższyć o 5—15 
gr. za 100 kg. opłaty stacyjne. 

Nowe opłaty przewozowe, obli- 
czone według zasad, wyżej podanych, 
wprowadzone będą w życie z dniem 
10 czerwca r. b. 

Ponieważ jednak równocześnie 
różniczkowanie schematów  taryfo- 
wych nie przerywa się na 600 km, 
jak było dotąd, ale prowadzone jest 
dalej, przeto w wyniku ostatecznym 
nowe opłaty dają zwyżkę: 
na odległ. do 100 kmų ok. 18 do 20 proc. 

„mio Be, IP, 
” „ ” „ ” ” 
„ э ” LJ ” 

Równocześnie wprowadzony bę- 
dzie szereg nowych ulg taryfowych, 
pożądanych dla ekspansji w kraju i 
zagranicą naszej wytwórczoścł prze- 
mysłowej i rolnej, a mianowicie dla 
przewozu np. zbiorowych przesyłek 
drobnicowych, kainitu z Kalusza i 
Stebnika, węgla na odległości dalsze, 
jarzyn i warzyw do okręgów  górni: 
czych, drzewa budulcowego do od- 
budowy, wywozu zagranicę ferroman- 
ganu, oleju kreozotowego, soli glau* 
berskiejj kwasu solnego i węgla 
drzewnego. Wreszcie zrównany  bę- 
dzie pod względem taryfowym wy- 
wóz drzewa przez Grajewo. 

W tych warunkach wprowadzana 
od 10 czerwca r. b. podwyżka taryf 
musi być uznana za bardzo umiarko= 
waną, zwłaszcza jeżeli uwzględnić, że 
od maja r. b. do chwili obecnej 
wskaźnik 'cen hurtowych podniósł 
się ze 118 na 166, a taryfa pomimo 
podwyżki nie powraca nawet dopo- 
ziomu z przed maja r. ub. i nie prze: 
staje być najniższą taryfą w Europie, 
o wiele niższą od taryfy sąsiednich 
kolei niemieckich i czeskosłowackich. 

O równowagę budżetu. 

W związku z zarzutami, podnie- 
sionemi przez niektóre pisma, że Mi- 
nister Skarbu w wywiadzie praso: 
wym — mówiąc o wykonaniu budże: 
tu na rok 1926 — wyszedł poza gra* 
nicę pierwotnego preliminarza bud- 
żetowego (opiewającego na 1,750 mil- 
jonów złotych) i liczy się z možli- 
wością wzrostu wydatków do kwoty 
1.800 miljonów złotych, co rzekomo 
ma świadczyć o niedocenianiu zna- 
czenia równowagi budżetowej, Mini- 
sterjum Skarbu wyjaśnia, że pierwot- 
ny preliminarz budżetowy był obli- 
czony dla wydatków w walucie za- 
granicznej według relacji 1 dolar — 
6 i pół złotego. Upadek złotego po- 
ciąga za sobą w sposób -nieunikniońy 
wzrost wydatków na spłatę długów 
zagranicznych, na żamówienia zagra“ 
riiczne i t. p. 

Na nieporozumieniu przeto opar- 
te jest przypuszczenie, że w inten+ 
cjach Ministra Skarbu leży zwiększe- 
nie wydatków państwowych. 

by na sercu leżały duchowe potrae- 
by rodaków, trzymających się krzep: 
ko swej narodowości — po za Polski 
granicami. Niech też na tem miejscu 
położę dwa czcigodne imiona obu 
kapłanów, którym kolonja polska w 
Kiszyniowie wiele zawdzięcza. Są to 
ks. proboszcz miejscowy ks. dr. Gla- 
ser, b, inspektor seminarjum w Sa- 
ratowie i ks. kanonik Hermann, kt6- 
ry, jeżeli się nie mylę, czas dłuższy 
w EA lub w jej. okolicach przeby- 
wał. 

Niewycżerpana gościnność pań, 
czyniących honory Domu Polskiego, 
"byłaby nas choć do białego rana zas 
trzymała przy stole... Lecz komu: w: 
drogę temu czas! A czas w tej: Ru- 
munji leci, pędzi, mknie, ulata, że 
tylko chwycisz się za zegarek, potem 
za głowę i kulą byś przez drzwi wy: 
padł! A właśnie! A „strzemiennego*? 
A gdy zaczniesz submitować się pa- 
niom, ściskać się z panamil., Zapom* 
nisz przedewszystkiem, żeś w „obcej 
stronie*, Ot, zda się, jakieś: imieniny 
w sąsiedztwie, czy jaka inna feta: ro* . 
dzinna.. Zda się konie już pod gan- 
kiem od trzech godzin stoją: 

A tu tymczasem tylko atta już 
acetyleny swoje rozpaliły i świdrują: 
źrącem Światłem wcale już pokaźne 
ciemności — i od czasu do cząsu 
„syrenim” wabią porykiwaniem, Czas 
już, czas! Okrutnie czasi Pociąg nie 
czeka! й 

— Bądźcie zdrowi! 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 8 
czerwca r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 31 — 
32 za 100-kg., owles 42 — 44, jęczmień 
browarowy 40—42, na kaszę 34 —36, otręb 
żytnie 22—24, pszenne 26—28, śiano 12—15, 
złemnłaki 9—10. Tendencja а żyta i jęcz- 
mienia w dalszym ciągu zniżkówa, dia Ow- | 
Sa trochę słabsza. Spadek żyta na rynku 
wszechświatowym oraz dńiże zapasy własne 
skłaniają młyny do wstrzymania zakupów. 

Nasiońa: owsy siewne 42—45 zł. za 100 
kg., jęczmień siewny 39,45, ziemniaki nasienne 
11—12, czerwona koniczyna nasienna | gat. 
(gwarantowana od kanianki) 450 — 520, 1I 
gat. 350—400, IM gat. 280—350, seradela. 30 
—35, łubin 21—23. 

Mąka pszenna amerykańska 1.10 — 
gr. za 1 kg., krajowa I gat. 0000 1,00 — 
fi gat. 000 80 — żytnia pytlowa 60 — 61, 
stołowa 55—57, tazowa 40—43, kartofiana 
10, gryczana 65 —, PE — 55. 

Kasza manna 1.20 — 1.70 gr. za 1 kg, 
gryczana cała 80, przecierana 90—92, perło- 
wa 80—95, pęczak 60, jęczmierma 60 — 67, 
jagłana 70. ; 

Chieb pytlowy biaty 60 — 61, stolowy 
55—58, razowy 40—43 za 1 kg, 

Mięso wołowe 2.20 — 2. . za 1 kg., 
cielęce 1.20—1.50, baranie 1.70—1.80, wie- 
przowe 3.20—3.30, schab 3.50, bóczek 350. 

Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 4.20 — 
4,50, Il gat. 3.80 — 400, Sfnafee wy 
biały 450—%5.00, szary 3.00 — 3.20, fłtszcz 
roślinny (masło sztuczne) 3.50 — 3.80, olej 
rośliny zagraniczny 3.00 — 3.30, krajowy 
2.50—2.80 za 1 kg. * 

Nabiał: mieko 20—25 gr. za 1 lifr, śmie- 
tana 1.20--1.40, twaróg 80—90 za 1 kg., 
„I twarogowy 1.20 — 1.40, masło niesolone 

z w solone 4.00—4 20, deserowe 5.00 
—5 

Jaja: 1.20—1.30 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: cebula 1,80—200 gr. ża 1 kg., 

młoda 5—10 (pęczek), rzodkiewka 10—15 
(pęczek), sałatą 5 — 10 (pęczek), marchew 
80—100, młoda 30—35 (pęczek), brukiew 35 
—40, buraki 30—35, młode 10—15 (pęczek), 
ogórki młode 30 — 50 gr. ża Sztukę. 

Cukier: kostka 1.75 gr. za 1 kg. krysz 
tał 1.40. 

Ryby: szczupaki snięte 2.30 — 2.80, 
za 1 kg., karaste snięte 1,50 — 1.70, leszcze 
żywe 300—3.20, snięte 2.40—2.50, liny żywe 
3.00, snięte 2.30—250, karpie żywe 2.80 — 
300, snięte 2.30 —2.40, okonie snięte 1.20 — 
2,00, płocie 80 — 1,20, drobne 30—50. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
8 czerwca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 

a ROSE GR olandja 403, 17 
Londyn 48.76 4883 48.64 
Nowy-York 10.00 10.02 9.98 
Paryż 29,82 29,90 29.75 
Praga 2910 _ 2978 _ 2963 
Szwajcarja 194 — 194,49 19351 
WO 141.55 141,90 141,20 

łochy 3740 37,40 31,31 
Belgja 30,57 3065 30,50 
Stokhoim — <Е — 

‚ — Рар!егу wartościowe 
Pożyczka dolarowa 68,25. (w złotych 682,50 

7. kolejowa 18000 — — 
5 pr. požycz konw. 31,75 3200 — 
FR Eko konw, > — — 
proc. listy zast. 

ziemskie przedw. — 24,— 24,80 
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ŚRODA 
8 Dziš Wsch. sł, og. 2 m. 34. 

Pryma i Fel. Zach. sł. o g. 7 m. 31 
Jutro 

IMałgorz. kr. 

URZĘDOWA. 

— (() Wręczenić orderów fiink- 
cjonatjuszom policji. W dniu 
wczorajszym Wojewoda Wileński p. 
WŁ Raczkiewicz w obecrości p. p.: 
nacz. wydz. bezpieczeństwa Wł. Dwo- 
rakowskiego, prokuratofa przy sądzie 
okręgowym p. Steinmana, vice prezy- 
denta Łokuciewskiego, radcy prawne- 
go województwa Rauego dokonał ak- 
tu” dekorowania żasłużonych funkcjo: 
narjuszy policji. x 

Na dziedzińcu gmachu, w którym 
mieści się wojewódzka komenda po: 
licj, udekorowanym zielenią i chorąg 
wiami ustawili się odznaczeni, Pan 
Wojewoda wygłosił przemówienie, 
w którem zaznaczył, że z niemałą 
przyjemnością wysyłał swego czasu 
do Ministerstwa wnioski 0 odznacze- 
nie, a obecnie dziękuje wszystkim w 
imieniu służby za gorliwą służbę OK 
czyźnie i życzył nadał pomyślnyc 
wyników pracy, | 

Drugie z kolei pzowówione, ko: 
mendanta wojewódzkiego inspektora 
Praszałowicza przypomniało nam o 
krwi policjanta polskiego przelanej w 
obronie granic i bezpieczeńatwa oby: 
wąteli. Po dekorowśniu odznaczonych 
odbyła się wspólna fotografja. 

Niżej podajemy spis odznaczonych 
srebrnym „krzyżem zasługi*, są to 
komisarze; Garwacki Stefan, zastępca £ 
komendanta p. p. m. Wilna, Olendzki 
Michał, kierownik ekspozytury pol. 
politycznej, Dowojno Tadeusz, kier. 
|-go komisarjatu, Kasprzycki Edward 
i Jacyna Czesław. Bronzowe odznaki 
„krzyża zasługi* otrzymali: st. przo- 
downicy Naumczyk Jan, Cybulski Jan, 
Mituniewiez Ignacy, Salmoński Wa- 
cław, Bieliński Klemens, przodownik 
Rogowicz Stanisław, starsi posterun- 
kowi SkuzażBolesław, Pera Stanisław, 
Materek Władysław, Pacewicz Mie: 
czysław, Kenc Sianisław, Zubowicz 
Franciszek i posterunkowy Jasnosz 
Rudolf. Е 

SAMORZĄDOWA 

— (*) Z posiedzėnia Wydzialu' 
pow. Wil-Trockiego. W sobotę 
dnia 5 b. m. w sejmiku pow. Wileń- 
sko-Trockiego odbyło: się, pod prze- 
wodnictwem starosty tego powiatu 

— Do zobaczenial Do widzenia! | 
— Polskę całą od ńas” pozdrowcie! 
— Przed Matką Boską uklęknijcie 

za nas w Częstochowie... w Ostrej- 
bramie... 

* 

1 znowu nasz dormitor, wystuku- 
jąc rytmiczną kadencję ;rozpędzonych 
kół, unosi nas—w przestrzeń. | 

Znowu jest czas choćby tylko na 
„kwadrans myšli“, na zdanie sobie 
sprawy z ffa, na którem człowiek jak 
kukiełka miota się na wsze stron 

A tłem owem jest kraj, między 
Dniestrem a Prutem, co od setek lat 
stanowił zawsze część Mołdawji, 
czyli Multan, co od dynastji [hospo- 
darów wotoskich, od' Basarabów,: 
a. nazwę A używarą..,' 

ile to'przecie najrodowitsza ziemia* 
no: > 

— No i' chwała Bogu! — potakuż 
je ńawpółsenny: mój: towarzysz „dor. ogłosił 
mitorowy*. Niechr będzie: mołdawska; 
Ja nic a: nie przeciw temu'nie' mam: 

— To i'nie mówcie, kolego, o: 
„gtańicznym* Prucie!' Co'mi to' za 
granica! Rosja w' 1812-tym' poprostu: 
zagrabiła część: Mołdawii i mocną 'na' 
niej stanęła nogą w swoim 
dzie... ria' Konstantynopol. 
krok miał to przecie być do realizacji: 

у: szyni 

NIKA 
p. Witkowskiego, posiedzenie Wy- 
działu Pow. Na pósiedzeniu tem, 
prócz całego szeregu drobniejszych 
spraw oinawian4 byla sprawa dibo. 
darki miejskiej m. k, gdzie niezbę- 
dnem jest uregulowanie strońy pra- 
wnej, dotyczą: majątku przynale 
żnego do | fmiasta. Następnie 
uchwalońo zaniechać realizacji poży- 
czki ńa cele inwestycyjne w Barku 
Komimalnym w Warszawie, ponie- 
waż tenże bank sów, niedogodne 
warunki, które REY sejmik 
uważał nie do przyjęcia: sprawie 
działek ziemi, w poszczególnych gmi- 
nach pow, Wil.- ockiego, ż których 
dotąd korzystają przewdzotć riauczy- 
ciele szkół powszćchnych, a za które 
czytisz džieržawny opicają gminy, 
postanowiono b nić odpowiednie 
starania przeż ttzędy gminne, w celu 
przekazania tych działek gminom w 
drodze kuptia na właśriość, lub też 
w dródze darowizny, skutkiem czego 
gminy pozbędą się opłat i to dość 
wysokich za dzierżawy wspomnia- 
fiych działek, || 

W końcu uchwalono Wyasygno- 
wać kilkaset złotych tytułem zwrotu 
kosztów podróży dla EA rolni- 
czej, która żostała ganiżowaną 
wśród przedstawicieli poszczególnych 
kółek rolniczych tegoż powiatu, dla 
źbadania jak gospodarki rolnej, tak 
i organi kółek rolriicżych w Po- 
źnańskiem i ma Pomorzu. NA tem 
posiedzenie zakończono. Następne 
posiedzen zie się w dniu 12 
czerwca r. b. 3 

— (x) Žmniejszenie ilości soł- 
tysów w pow. Wil.-Trockim. W 
celach uproszczenia, oraz ulepszenia 
administracji gminnej, irosta pow: 
Wil.-Trockiego p. Witkowski zamie- 
rza w najbliższym czasie zmniejszyć 
dotychczasową ilość sołtysów na 
terenie podwładnego sobie powiatu. 
Obecnie każda poszczeoólna gmina 

leżnie od. ilości wiosek zatrudnia 
od 15 do 35 sołtysów, podczas gdy za 
czasów rosyjskich te same gminy 
miały od 8 do 18 sołtysów, Powyż- 
sza reorganizacja przyczyni się nie- 
wątpliwie w znacznej mierze do pod- 
niesienia, poborów sołtysów (obecnie 
otrzymują 5 zł, mies.), jak również 
do unormowania i należytego wyko- 
nywania nałożonych na nich obo- 
wiązków. 

MIEJSKA 
— ( Świąteczny strejk „Pie- 

gutka*. W gospodarce magistrac- 

skie" powiaty: Cahul, Bolgrad i Izmaił. 
Po wojnie: tureckiej, po San Stefano, 
Rosja wywdzięczając się Rumunji za 
uratowanie jej gd skandalicznej prze- 
granej,... zabrała od niej z powro- 
tem trzy rzekome powiaty a gdy mo- 
carstwa jęły protestować, wymusiła 
na Rumunji rzekomo dobrowolną za- 
mianę tego przepysznego kraju na — 
chudy połeć Dobruczy. 

I tak upłynęło bez mała 40 lat. 
Nastał rok 1917 ty. W Rosji wy- 

buchła rewolucja. Jednocześnie w Ki- 
owie powstał mołdawski komi: 

tet narodowy i zwołał kongres. Kon- 
gres zażądał od rządu petersburskie- 
go: pełnej autonomii dla t.zw, Bessara- 
bjii Nie czekając na decyzję ze stro: 
= Petersburga został zwołany do 
iszyriowa poriowny kongres. W zię- 

ło w nim udział prawie tysiąc dele- 
wszystkich narodowości za- 

mieszkujących  Bessarabjęv Kongres 
zupełne oderwanie się Bes- 

sarabji od Rosji Wybrał sejm krajo- 
wy. Nastały okropne czasy; Masy de- 
zerterow Z rozpi: się frontu 
ros zalały nieszczęsny kraj 
rab i mordując. Sejnr Kiszyniow- 
ski'błagał o pomoc: i ratunek rząd 

miał we' własnem państwie 
testamentu Piotra' Wielkiego. Ot co” wyżej: głowy: roboty. Był to' właśnie 
jest! Po: fatalnej: dle Rosji kampanii: 
Krymskiej. mocarstwa. z. powrotem 

" oddały Mołdawii jej trzy „besarab- 

moment: kruszenia okupacji niemie- 
ckiej. Tedy aż wreszcie w połowie 
stycznia 1918:g9 mogły rumuńskie 
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kiej wszystko idzie na opak, więc i 
„Piegutki” osławione  przytrzymują 
się tej zasady. 

W ubiegłą niedzielę, w dniu kiedy 
tłumy publiczności zdążające na wy: 
šcigi pragnęły skorzystać z t. zw. 
tramwaju, okazało się, że kursuje tyl- 
ko jeden wagon. Jeden tylko wagon 
nie potrzebował gwałtownie remontu. 
Tak się jakoś złożyło, że potrzeba 
remontu zaszła nie w dzień zwyczaj- 
ny, a właśnie w niedzielę. W ładną 
letnią niedzielę. й 

WOJSKOWA 
— (o) Sprawy poborowe. W 

związku z rozporządzeniem Min. Spr. 
Wojsk. na komisji przeglądowej wpro- 
wądzońo nową klasyfikację, a miano - 
wicie: kategorję <A> z zastrzeżeniem 
dla tych rekrutów, którzy okazali się 
cokolwiek słabi na zdrowiu. 

Komisarjat rządu wyjaśnia, jż 
wszyscy rekruci, którzy otrzymali ka- 
tegorję „A* z zastrzeżeniem zostaną 
w październiku łącznie z innymi wcie - 
leni wsszeregi, aggdyby w poszczegėl- 
nych formacjath okazało się później, 
iż rekruci kat, „A* z zastrzeżeniem 
mieli jakiekolwiek dolegliwości, wów- 
czas bez przeczenia lekarza garnizo- 
nowego zostaną odesłani do domu. 

Komisja przegiądowa zakończy 
swoje czynności w dniu 30 czerwca 
r. b. 

— (t) Strejk wszystkich szew- 
ców wileńskich. W dniu jwczoraj- © 
szym rozpoczęli strejk wszyscy szew» 
cy pracujący na terenie Wilna. Ogó: 
łem strejkuje dziewięćset osób. Strej- 
kujący żądają 30 procentowej pod- 
wyżki norm zarobkowych. Jak nas 
informują, właściciele przedsiębiorstw 
stoją na OZ aby żądania te- 

o nie uwzględnia: 
ž 72 SZKOLNA. 

— (t) Koniec 'roku szkolnego 
30 czerwca, Okręgowe kuratorjum 
szkolne powiadomiło kierowników 
Szkół powszechnych, że z dniem 30 
b. m. kończy się rok szkolny. Ferje 
wakacyjne trwać będą aż do pierw- 
szego września. 

— Średnia szkoła handlowa 
Stow. Kupc. i Przemysł. Chrześć. 
til. biskupia 125 przyjmuje zapisy 

dydatów z wykształceniem 0—7 
klas szkoły powszechnej lub z ukon-, 
czoną 3:ą klasą gimnazjum. Kurs na- 
uki trzyletni. 

Z UNIWERSYTETU 

PY rozpoczną się ferje 
akademickie. Sprostowując mylną 
wiadomość, podaną w niedzielnym 
numerze „Słowa*, co do terminu za- 
kończenia roku zkademickiego, Re- 
ktorat Uniwersytetu Stefana Batorego 
wyjaśnia, że rok akademicki kończy 
się jak zawsze z dniem 30 czerwca, 
do którego to dnia włącznie trwać 
będą wykłady. Jedynie na tych Wy- 
działach, na których obowiązują eg- 
zaminy. kursowe, wykłady kończą się 
w terminie wcześniejszyrńi, ustalonym 
na każdym wydziale przez Radę Wy- 
działu, a natomiast odbywają się obo- 
wiązujące studentów egzaminy. 

— Promocje. W środę, dnia 9 go 
czerwca rb. o godz. 12 i pół odbędą 
sie w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 
romocje na doktora wszech nauk 

lekarskich następujących studentów 
i studentek wydziału lekarskiego 
Uniwersytetu Stefana Batorego: 1) 
Zofji-Marji z Mogilnickich Pakow- 
skiej, 2) Władysława Łobzy, 3) Anny 
koce ję, — td i 2 Władysława Że- 
mojtela. Wstęp wolny. 
PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dn. 7 bm. 
załatwił m. in. następujące sprawy: 

„1) Wobec konieczności porozu- 
mienia się z p. zast. Przewodniczą- 
ce3o Rady K. Ch. w sprawie terminu 
zwołania posiedzenia Rady — decyzję 
odroczył do następnego posiedzenia; 

2) treść pism Zrzeszenia Lekarzy 
K. Ch. w sprawie trybu wypłacania 
poborów miesięcznych i wypłaty po* 
borów lekarzom, udającym się na 
uriopy, przyjął do wiadomości i 
przekazał przewodniczącemu Zarządu 

wojska przybyć do Besarabji — a w 
marcu tegoż roku sejm krajowy bes- 
sarabski zadeklarował uroczyście przy- 
łączenie się Bessarabji na wieczne 
czasy do macierzystej Rumunji. Od 
tej daty od marca 1918-go dopiero 
od ošm-u lat, jest Besarabja obejmu- 
jąca pra wie 45 tysięcy kilometrów 
kwadrat owych z mniej więcej 3-ma 
miljonami mieszkańców, częścią inte- 
gralną, nierozdzielną Królestwa Ru- 
muńskiego... 

— Królestwa Rumuńskiego — po- 
wtórzył mój towarzysz tonem tak 
głębokiego przekonania, że nic już 
do dodania nie pozostawało. 

Byliśmy w najpełniejszej ż sobą 
zgodzie. e 

Na moście na Prucie  najlżejsze 
wstrząśnienie nie ostrzegło nas, że 
wjeżdżamy w granice t. zw. starej 
Rumunji porzucając jej „krešy“. 

Najprawdopodobniej dla tego, że 
spaliśmy wszyscy w dormitorze jak 
susły — no, i dla tego, że między 
starą Rumunją a Kresami, które uczy- 
niły ją wielką, niema nawet -fatdeczki 
najdrobniejszej, o którą by się mógł 
potknąć nietylko ogromny pociąg O 
niewiedzieć wielu wagonach lecz na- 

pocho* rumuński, wówczas jeszce rezydujący, wet Boża krówka mająca podobno 
Pierwszy na m Jassach. Lecz rząd 

rumiuński 
najkrótsze nóżki ze wszyskich inse- 
któw. 

Czesław Jankowski, 
(D. C. N.)
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do uwzględnienia w miarę możliwości 
kasowych; 

3) wysłuchał komunikatów człon- 
ka Zarządu p. Zasztowta i dyrektora 
p. Sokołowskiego z konferencji w 
Głównym Urzędzie Ubezpieczeń, i 
p. Zasztowta ze zjazdu Ogolno:Pań- 
stwowego Związku Kas Chorych i 
uchwalił prosić dyrektora i naczelne* 
go lekarza o złożenie do odpowied- 
nich komisji Zarządu wniosków w 
sprawach, poruszonych na tej kon- 
ferencji; 

4) wskutek zmian, zaszłych w 
składzie Zarządu po wylosowaniu i 
wyborach uzupełniających, dokonał 
wyboru Prezydjum Zarządu w OSo- 
bach: przewodniczącego p. Józefa 
Korolca i zastępcy przewodniczącego 
p. Aleksandra Zasztowta; pozatem 
sformował komisje: : 

a) Finansowo-gospodarczą w skła- 
dzie pp. Gradowskiego (przewodni- 
czący), Bartnickiego, Frieda i Jedido- 
wicza. 

b) Świadczeń—w składzie pp. d-ra 
Rafesa (przewodniczący),  Zeydlera, 
Kruka i Zasztowta; ; 

c) Prezydjalna — w składzie pp. 
Korolca, Zasztowta, Rafesa, Frieda i 
Gradowskiego; 

id) Kom. zakupów—w składzie 
członków Zarządu  Bartnickiego i 
Kruka oraz dyrektora Sokołowskiego 

i naczelnego lekarza dra Maleszew- 
skiego; ` 

5) uchwalił wysłać w okresie m-cy 
czerwca— sierpnia 48 dzieci na ko- 
lonje letnie; 

6) zakończył rozpatrzenie umowy 
głównej ze zrzeszeniem lekarzy K. Ch. 

SĄDOWA. 
— (t) Rabini przed sądem. W 

dniu 11 b. m. w sądzie rozpoznawa- 
na będzie sprawa dwóch rabinów 
żydowskich (Grožowskiego i Dejcza 
w stosunku do których sporządzony 
został akt oskarżenia za to, że nie 
pozwalali pracować w sobotę kup- 
com żydom. 

Rabin Grożowski i Dejcz prze- 
chodząc w szabas przez ulicę Nie- 
miecką zobaczyli, że jeden ze sklepów 
jest otwarty, a sprzedający w nim 
jest żydem. Rabini zapałali świętem 
oburzeniem i rozkazali natychmiast 
sklep zamknąć, grożąc karą przewi- 
dzianą przez rytuał. 

Urząd prokuratorski dopatrzył się 
w tym czynie przestępstwa przewi- 
dzianego w art. 139 i 263 K. K. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne Zebranie członków 

pam Dziennikarzy Polskich 
piątek dnia 11 czerwca r, b. o 

godzinie 6-ej wiecz, w sali «Lutni> 
Mickiewicza 6 odbędzie się doroczne 
Walne Zebranie członków Syndykatu 
Dziennikarzy Polskich. Na porządku 
dziennym: 1) sprawozdanie Zarządu 
Syndykatu za rok ubiegły, 2) wybory 
Zarządu, 3) wolne wnioski. Wrazie 
nieprzybycia w oznaczonej powyżej 
godzinie wymaganej przez statut 
ilości osóbz zebranie odbędzie się 
tegoż dnia o godz. 6 i pół wieczo- 
rem i będzie prawomocne bez wzglę- 
du na liczbę obecnych. 

— Z T:wa Prawniczego im. 
Ign. Danilowicza w Wilnie. W 
dniu 15 czerwca 1926 r. o g. 7 wie- 
czorem a w razie brąku quorum bez 
względu na ilość członków o 8 g. 
odbędzie się Walne Zgromadzenie 
T-wa Prawniczego im. Ignącego Dani- 
łowicza w gabinecie p. preze-a Sądu 
Apelacyjnego (pok. 40) w Gmachu 
Sądów na Łukiszkach. 

Na porządku dziennym: Wybór 
członka Rady w miejsce ustępujące- 
go wice-prezesa Towarzystwa. Miano- 
wanie członków honorowych. Wolne 
wnioski. ` 

— (n) Zjazd hygjenistów pol- 
skich w Wilnie. W dniach od 13 
do 15 czerwca odbędzie się w Wil- 
nie IV zjazd hygjenistów polskich, 
połączony z V zjazdem lekarzy i 
działaczy sanitarnych miejskich. 

Z referatów, które będą wygło- 
szone na zjezdzie zasługują na uwagę: 
1. Odczyt d-ra Kozłowskiego i d-ra 
Narkiewicza „Stan sanitarny Wileń: 
szczyzny i Wilna“. 2, Odczyt dra 
Polaka „Gospodarka sanitarna samo- 
rządów*. 3. Odczyt prof, Władyczko 
i d-ra Brokowskiego „W sprawie 
organizacji służby zdrowia*., 4. Od- 
czyt d-ra Kacprzaka „Sprawa szkole- 
nia personelu zdrowia”. 5. Odczy- 
inż. Rudolfa „Planowanie m:ast i zdiot 
wotność* i in. Dyskusja na poruszo- 
ne tu tematy 
wiele kwestyj, które, istniejąc dotych=' 

  

Ogród po-Bernardyński 
I Koncert symfoniczny, 

Ku wielkiemu zadowoleniu melo- 
manów, żywo odczuwających brak 
stałych koncertów poważnej niuzyki 
orkiestrowej, odbył się koncert inau- 
uracyjny Wileńskiej orkiestry; sym- 
onicznej, rozpoczynający sezon letni, 
zaszczycony obecnościa pana woje- 
wody z małżonką oraz pana vice-wo- 
jewody z małżonką jak również gro- 
na osób zaproszonych i prawie wszy- 
stkich- stałych bywalców koncerto: 
wych. 

Oby się stał ten szczęśliwie roz- 
poczynający wieczór, który nawet 
przez tradycyjną, do ostatniej chwili 
—niemal— zagrażającą, niepogodę nie 
był zniweczony, pomyślną zapowiedzią 
ciągu dalszego i dał możność egzy- 
stencji w ciągu lata naszym dzielnym 

zapewne wyświetl-- 

czas tylko w teorji, powinny znaleść 
się już w stanie wcielania w życie. 

Uroczyste otwarcie zjazdu odbędzie 
się 13 czerwca o godz. 11-ej rano w 
Auli Kolumnowej USB. 

— Posiedzenie T-wa Gineko- 
logicznego. Posiedzenie naukowe 
Wil. T-wa GOinekologicznego odbę- 
dzie się we czwarek 10 b. m. o 
godz. 20-ej (8 wiecz.) w sali Kliniki 
Położniczej U. S. B. (ul. Bogustaw- 
ska) z następującym porządkiem 
dziennym: 1, Odczytanie protokółu z 
poprzedniego posiedzenia. 2. Dr. Mo- 
szyński „Pokaz 2 przypadków po- 
wikłań kostnych w związku z prze: 
bytą ciążą*. 3. Prof. Dr. Jakowicki 
„Sprawozdanie z przypadków raka 
macicy leczonych za pomocą radu*, 
4, Dr. Surkont „Przypadek centralne 
go przodowania łożvska w praktyce 
prywatnej*. 5. Dr. Klemczyński „O 
nowych modyfikacjach metody Abder- 
haldena i zastosowaniu ich w gine- 
kologji*, 6. Dr. Jaźwiński „Przypadek 
włókniaka tylnej ściany powięzi mięś 
nia prostego". 7. Dr. Karnicki «Przy- 
czynek do postępowania w przypad- 
kach położenia poprzecznego». 

— Kolegjum Wileńskie Ewan- 
gielicko Reformowane zawiadamia, 
że doroczna sesja Synodu „Wilenskie- 
go Ewangelicko-Reformowanego roz: 
poczne się dnia 9 lipca b. r. uro- 
czystem nabożeństwem w Kościele 
Ewangelicko Reformowanym o godz. 
11 rano. 

RÓŻNE. 
— 4-ta doroczna wystawa 

obrazów Wileńskiego T-wa Arty- 
stów-Plastyków otwartą będzie jeszcze 
tylko do dnia 15 b. m, włącznie. 
Liczba zwiedzających przekroczyła 
już cyfrę 1500 osób. Sprzedano na 
wystawie 28 dzieł sztuki, W ostatnich 
dniach przybyły na wystawę nowe 
eksponaty. Prof. L. Śleńdziński na- 
desłał obraz większych 
pod tytułem «Astronomja»; 
Karniej dał duży akt 
Zamknięcie wystawy nastąpi 
15 b. m. o godzinie 7 wieczór. 

— Wycieczka krajoznawcza. 
Koło Krajoznawcze pracowników le- 
śnych przy Dyrekcji Lasów państwo: 
wych w Wilnie organizuje w  nie- 
dzielę dn. 13 czerwca r.b. wycieczkę 
Krajoznawczą do Trok, z udziałem 
szerszej publiczności z pośród mi- 
łośników krajoznawstwa. 

Zbiórka na dworcu kolejowym w 
niedzielę o godz. 7 m. 30 rano: Wy-. 
jazd pociągiem o godz. 8.05 rano, 
powrót tegoż dnia o godz. 8 m. 30 
wiecz. 

Zapisy, oraz przedpłatę na pokry- 
cie kosztów podróży w wysokości 
1 zł. będą przyjmowane w Dziale. 
Qsobowym Dyrekcji Lasów Państwo* 
wych (W. Pohulanka 24 pok. Nr. 1) 
w godzinach urzędowych od dzisiaj. 

Wycieczkę poprowadzi członek 
oddziału Wileńskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego p. W, Grzegorzewski, 

— Komitet «Chleb dzieciom» podaje 
do wiadomości, że za czas od 1 IIL—26 r. 
do 31 V—26 r. uzbierano 8.627,75 zł, roz- 
dzielono między ochrony wileńskie 7.160 zł. 

Praca Komitetu nie może być przerwa: 
na I w dalszym ciągu zwracamy się do spotń 
łeczeństwa o poparcie i pomoc tak finan- 
sową jak w samej pracy, Wobec bezrobocia 
i ogólnego stanu kraju, ochrony znajdują 
się w wyjątkowo ciężkich warunkach, każdy 
grosz będzie zużytkowany na najniezbędniej 
sze potrzeby. .„z4 

Przypominamy, że Sekretarjat Komitetu 
«Chleb dzieciom» czynny jest od 5—7 w. 
ul, Wielka 34 (lokal L.O.P.P.). 

TEATR i MUZYKA, 

Edward 
kobiecy. 

dnia 

— Koncert Symfoniczny w ogrodzie 
po:Bernardyńskim. Dziś 9.go czerwca Od: 
będzie się w ogrodzie po.Bernardyńskim V- 
ty koncert popularny Wil. Orkiestry Sym- 
tonicznej z udziałem Wandy Hendrychówny 
(Śpiew). W programie: Beetnoven (Koi jolan), 
Moniuszko (<Kumoszki Windsorskie»), Gou- 
nod («Faust»), Noskowski (Babia góra), Klubów aby ich członkowie wzięli. 
Mendelsohn sobei ki pieśni Brahmsa, 
Szumanna, Szuberta i Żeleńskiego. 

Ceny miejsc normalne: wejście do ogro: 
du—50 gr. miejsca rezerwowane — 1 zł., 
ulgowe — 30 gr. Kapelmistrz Stefan Śle- 
dziński. Początek o g. 8'ej w. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
— Kradzieże. Dn. 5 i 6 b. m. dokona- 

no w Wilnie 30 kradzieży. 
— Protokuły. Dn. 5 i 6 b. m. sporzą: 

dżono protokułów sanitarnych 33, za nie- 
przestrzeganie ruchu kołowego 25, za 
prowadzenie handlu w godzinacu późnych 
51, bijatyk ulicznych 5, oraz zatrzymano pi- 
janych 37. 

— Kradzież figur z cmentarza. W 
nocy na 6-b. m. z cmentarza wojskowego 
na Antokolu zostały skradzione dwie figury 
metalowe z nagrobka rodziny Isaczenko 
(Antokolska 44), 

— Pożary We wsi Snipowszczyzna 
gm. Kucewiekiej wskutek uderzenia pioruna 
spalił się dom mieszkalny oraz została zabi- 

muzykom orkiestrowym, energicznie 
walczącym z nadzwyczaj ciężkim kry- 
zysem ekonomicznym, gnębiącym ich 
od czasu zwinięcia t. zw. teatru 
śpiewnego. Do ustalenia ich skrom- 
nego bytu nadal, zamierza się przy- 
czynić nowopowstające Wileńskie To: 
warzystwo Filharmonicznie, stawia: 
jące sobie za cel—krzewienie kultury 
muzycznej, przez urządzanie planowe: 
koncertów symfonicznych, kameral- 
nych it. p. najzupełniej usuwając 
ze swego planu działalności wszelkie 
cele nie związane jaknajściślej z. mu- 
zyką i wyłącznie jej potrzebami. 

Jak się nałeżało, zwłaszcza w mie- 
ście Moniuszkowskiem, otwarto se- 
zon jednym z bardzo nielicznych 
utworów tego mistrzą na samą or- 
kiestrę symfoniczną — prześliczną 
„Bajką“, której forma rapsodyczna 
wskazuje jasno, że kompozytor mu- 

ŁO WO 
ko ZE ТО 

ta S się w mieszkaniu 24,letnia Ste: 
fanja Bołżeń. 

— Dn. 7 b. m. wskutek nieostrožnego 
obchodzenia się z ogniem powstał pożar w 
mieszkaniu Weroniki Wróbiewskiej (Piłsud- 
skiego 29). Straż ogniowa ogień stłumiła. 
Straty wynoszą 200 zł 

— Tajemnicze zaginięcie. Dn. 1 b. 
m. wyszedł z domu i dotychczas nie powió: 
cił mnich Jan Ławrynienko (Ostrobramska 
9). Poszukiwania w toku. 

— Podrzutki. Dn. 6 b. m. w poczekal- 
ni llkej klasy na dworcu osobowym znale- 
ziono dziecko płci męskiej z kartką <ochrzczo- 
nes, z 

Złodziej recydywista 
mordercą. 

Obława za zbiegłym zbrod- 
niarzem nie dała rezultatów. 

We wsi Obrycki gminy Niedzielsk, zda- 
rzyź się w sobotę ubiegłą wypadek šwiad- 
czący o niebywałem zdziczeniu mieszkańca 
tejże wsi Aleksandra Biedryckiego. Aleksan - 
der Biedrycki zawodowy złodziej recydywi: 
sta odsiadywał przed roklem więziepie skąd 
po odbyciu kary wypuszczono go na wol: 
ność. Uwolniony Biedrycki w dalszym ciągu 
nie pragnąc zmienić rodzaju zajęca trudnił 
się kradzieżą, w czem przeszkodą mu były 
teściowa jego Leonarda Dębińska, jej córka 
Regina, oraz żona Biedryckiego Katarzyna. 
W dniu krytycznym pragnące zawrócić Bie 
dryckiego ze złej drogi kobiety, dowiedziały 
się, iż Biedrycki wraz z towarzyszami swe: 
mi, wybiera się na kradzież nocną i za 
wszelką cenę postanowiły zamiarom zatwar« 
działego opryszka przeciwdziałać. Gdy wie- 
czorem Biedrycki chciał opuścić mieszkanie, 
nieszczęśliwe kobiety zatrzasnęły drzwi mie* 
szkania blagając go o pozostanie w domu. 
Rozjuszony Aboiowaią przeszkodą zbrod: 
niarz pobił błagąjącą go na kolanach żonę 
Katarzynę, a gdy 110 nie poskutkowało 
rozpoczął bójkę z broniącemi się kobietami, 
W pewnej chwili Biedrycki chwycił w furjl 
siekierę, którą zamordował teściowę swą L. 
Dębińską i jej córkę Reginę raniąc jedno 
cześnie śmiertelnie żonę swą Katarzynę, po- 
czem  pozostawiwszy ofiary swego zezwie- 
rzęcenia w kałużach krwi, udał się na pro- 
jektowaną wycieczkę nocną, po której już 
więcej do wsi nie powrócił. 

Zawiadomiona o wypadku policja prze 
rozmiarów prowadziła szczegółowe dochodzenie, zarzą: 

dzając . jednocześnie pościg, za zbiegłym 
zwierzęciem— człowiekiem Biedryckim, Do- 
tychczasowe poszukiwania nie dały jednak 
narazie żadnych rezultatów. 

Dalsze poszukiwania trwają. 

SPORT. 

Lekkoatletyczne zawody o mi: 
strzostwo młodzików okręgu. 

W dniu 19 i 20 czerwca br. na 
boisku 6 p.p. Leg. odbędą się zawo- 
dy urządzane przez Wil. O. Z. L. A. 
o mistrzostwo młodiaków okręgu z 
następującym programem: 
riai tų 1926 r. g. 16-ia; 

100 metr. przedbiegi; pchnięcie kulą 
—dowolną ręką, pchnięcie kulą—o- 
burącz; 400 mtr.—przedbiegi; skok o 
tyczce 110; mtr. płotki—przedbiegi; 
1500 mtr. | 

2) dnia 2—VI. 1926 r. .g. 9-ta 
100 mtr.—międzybiegi skok; w: wyż; 
rzut dyskiem—dowolną ręką, rzut 
dyskiem—oburącz; 110 mtr. płotki— 
międzybiegi (finał); 400 mir. migdzy- 

biegi. г 
3) dnia 20—Vi. 1926 r. g. 16-ta 

100 mtr. finał; rzut oszczepem dowol- 
ną ręką; rzut oszczepem oburącz; skok 
w dal 5000 mtr;110 mtr. płotki finał; 
400 mtr. finał, 

Bieżnia żużlowa, Nagrody—dyplo- 
my Wil. O. Z. L. A, Termin zgłoszeń 
upływa z dniem 17 czerwca br. do 
godz. 24 - tej. Wpisowe wynosi 
50 zr. (specjalne opłaty od poszcze- 
gólnych konkurencji pobierane nie 
będą) od zawodnika. Szatnia w 19 
baonie saperów naprzeciw bramy bo: 
iska. Kwatery dla zamiejscowych za- 
wodników należy zamówić. 

Termin zgłaszania zawodników tj. 
dn. 17 bm. będzie ściśle przestrze- 
gany i po tym terminie żadne rekla- 
macje nie będą brane w rachubę. 
Wil. OZLA. apeluje do wszystkich 

jaknajliczniejszy udział w zawodach. 
— (t) Otwarcie przystani wio: 

šiarskieį 3 pułku saperów. W 
ubiegłą niedzielę odbyło się w obec- 
ności Wojewody Wileńskiego p. Wł. 
Raczkiewicza, v. woj macł Malinow- 
skiego, gen. Rydza Śmigłego, inspek- 
tora Praszałowicza i nadkomisarza 
Reszczyńskiego otwarcie przystani 
wioślarskiej 3-:go pułku saperów. 

W defiladzie wzięło udział szesna 
ście łodzi. Podczas defilady przygry- 
wała orkiestra. Ładna przystań ude- 
korowana kwieciem  róbiłą jaknajko- 
rzystniejsze wrażenie, 

() Zebranie zw. prasy 
sportowej. Da. 9 b. m. o godz. 9 
wieczorem odbędzie się w cukierni 
„Artystycznej* zebranie członków za- 
rządu związku prasy sportowej. 

siał mieć w myśli jakiś, bliżej nikomu 
z nas nieznany, program literacki, 
zilustrowany muzycznie z podziw 
godnem bogactwem pomysłów melo- 
dyjnych i rytmiki żywo pulsującej. 

Sąsiedztwo tak bliskie z „Bajką* 
nie mogło oddziałać korzystnie na 
wrażenie z „Suity polskiej* | Ale- 
ksandra Zarzyckiego, mającej wiele 
ładnych zwrotów w melodji i skoja- 
rzeń harmoniczaych, - nie dość jednak 
zainteresowujących, aby słuchacz nie 
odczuwał zbytniego wydłużenia wszy- 
stkich części, Nie można się oprzeć 
zdziwieniu, że kompozytor ładnego 
koncertu  fortepjanowego, oraz na 
świat cały sławnego, istotnie śliczne- 
go «Mazurka» skrzypcowego, nie po- 
trafił w  suicie uzgodnić formy z 
treścią muzyczną. Wadą przyrodzoną 
tej suity jest jej koncepcja najzupeł- 
niej fortepianowa bez dostatecznego 

Miejski Kinematograf 
KULTURALNO.OŚWiATOWY|„Dzieeko i 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

  

Nr 1671142 

Dziś będzie wyśietlany film 

‚ r 6 akt. oraz nad program «50000 mil morskich, świat! "yi podróż Księcia Walji po < Imperjum 
Brytyjskiem» w 6 aktach. : 

i Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskiego 
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 30. 

Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej. 
CENA BILETOW: 

PRZERWIE OI 
Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr. 

  

Godzienne 
Wiadomości 
Ekonomiczne 

i akcyjnych całego świata, 
będnem wydawnictwem 

Dodatek tygodniowy 
do C.W.E. p. t. „Gazeta Handlowa 

czy też banku. 

Abonament przyjmuje: Przedstawicielstwo Wileńskie 
Ajencji Wschodniej — ul. Mickiewicza 4, 

Mjencji Wschodniej 
zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje i sprawozdania z giełd pieniężnych 

notowania towarowe ze wszystkich rynków w kraju i zagranicą—są niez- 
podręcznem w każdem przedsiębiorstwie handlowem, przemysłowem 

46 poświęcona jest sprawom, potrzebom 1 
stulatom kupiectwa polskiego 

po 

  

Do WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

składające się z 6 po- 
koi i kuchni z weran- 
dą. Całkowicie odno' 
wione, może zastąpić 

SD % 
m. I, 

letnisko.     

  

SPÓŁDZIELNIA R 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 
ul ZAWALNA 1 

Sprzedaje: 

Ziemniaki 

Obwieszcz 
Na podstawie art. 8 ustawy z du. 6 VII--1923 r. (D. U: 

Nr. 87, poz. 676) o poborze daniny lasowej Starostwo w Świę: 
cianach niniejszem  obwieszcza o sprzedaży z przetargu pu: 
blicznego drzewa użytkowego oddanego przez płatnika do dy- 
spozzej: Rządu. 

ży informacje można 
stwie w Święcianach w got 

nia ustnego przetargu. 

TELEFON 1—47. 

do sadzenia 
Odmiany: Wohltmann Kleinspiegel 

Parnassia 
Deodora. 

  

rzetarg odbędzie się w urzędzie Starostwa w Święcia- 
nach dn. 5 lipca b. r. o godz. 12-ej drogą złożenia ofert w za- 
pieczętowanych kopertach. O szczegółach i warunkach sprzeda- 

zasięgnąć w referacie odbudowy w Staro- 
zinach urzędowania. Po skofūczonym 

konkursie ofert Starostwo zastrzega sobie prawo przeprowadze- 

90060964 EOCPOCYOTEYWOVY 

Wileńska Polska Orkiestra mu- P:zyimuie 
zyczna 

trio, kwartet i t. p.. duży repertuar nut i 
nowych tańców. Cena bardzo niska. 
którzy korzystają na weselach i zabawach z 

harmonji i bałałajki, mogą za tę samą cenę 

zaangażować naszą orkiestrę z najlepszymi 

muzykantami i najlepszym 

Na żądanie wyjeżdżamy na 
Adres: ul. Św. Ignacego 12 m. 15 D. Kas, 

0660404444666646464066666666664464 

ОМА 
ZIEMIAN Do Państwo wego 

Zwierzyniec, Moniuszki 36 
od. godz. 9 do 14. 

444060660466666666606444644646444 

Geodezy 
TAŚMY STALOWE 20 mtr. 

z zerem przez haczyk. Szpilki. Kosztury. 
Tyczki. Goniometry z busolą i libelą 

  

osób solidnych. Kasz- 
tanowa 3 m. 6. 

440404040606006466466444046644444 

Wykwa'ifikowane 
wychowawezynie 

można się zwrócić o wykwalifikowane 
wychowawczynie do dzieci w wieku 
przedszkolnym względnie 

klas niższych. 

    

  
Akuszerka 

W. Smiałowska MIESZKANIA 
od godz. 

19. Mickiewicza | większe i mniejsze 
46. m. 6 odnajmuje i poszu- 

WZP Nr 63. kuje 

Ci, Dom Handl.-Kom 

« 

Do wynajęcia PA 
ь 3 Portowa 14 tel. 9-05. 

2 pokoje ładnie ume- 
repertuarem. biow, Z prawem ko- ———— 

prowincję, rzystania z salonu, а 
kuchni, Niedrogo. Dla jwopawe- _OgroE= 

do wydzierża- 
wienia w Wil- 

nie i w majątku. Do. 
wiedzieć się ul. Mi- 
ckiewicza Nr 22 m. 3 

od 10—2. 

Poszukujemy 
zbiornika na naftę ca 
30000 kgr. (do prze- 
wiezienia). Zgłoszenia 

sub «Związek» 

3 blowane z ku- 
chnią do wy: 

najęcia, Dzielna 14 
(tuż przy przystanku 
autobusowym). 

  

  

Seminarjum Ochr. 

szkolnym 
  

POKOJE nme- 

O SPRZEDANIA 
parcele z do- 
mami w miej- 

scowości <Pośpieszka» 

jne 

Poleca A (Opiūskiego) ać 

MIECZYSŁAW ŻE J MO  centego - Antokoleka 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr 24. Tel. 161. Nr 128, 

; an 
enie EEE gy OSZKUJĘ  posa. 

p dy kasjerki lub 

wa”, 

  

  

= 
dległość : В& a о@ == 

Rodza BE я 
LAS do stac. I Ilość metr.3 > S Wadjum a DRUKARNIA m X 

kol. Pod-| drzewa 2 „NYDAWNICTWO Bū 
brodzie OSE 1 Ч 

. E Ė = Kwaszelnia 23. 2 < 

W maj. Or-| 6—15 | sosna | 2361,00 m3 | 6,00 | 10 proc. aa ; 
pa AAM kim. acz 81533 „ 5,15 R a w = 

szkiewi- rzoza . Е lo wszyst: 
"Tczów i olcha | 18033 „ | 460 | @ kres drukarstwa aEa Ю ich niem 

j ogłoszenia, | 

(—) Piekutowski 
w/z Starosty. 

Przetarg 
NOWOGRÓDOKI URZĄD WOJEWÓDZKI ogłasza, że w dniu 
21go czerwca 1926 roku o godz. 12'ej w Nowogródku zosta- 

przetargu poprzedzonego konkursem 

ofert piśmiennych roboty związane z pogłębieniem i uregulo* 

” 

ną oddane z ustnego 

waniem kanałów, dług. około 24,700 m. b., 

łąkach padktwowych Nalibocko:Berezyńskich w gm. Lubcza 
i Naliboki. 

Szczegółowe ogłoszenie 
Polskim. Dane CORE 
dziale Roln. i Weter. U. 

umieszczono } 
meljoracji są do przejrzenia w Wy- 
W w Nowógródku. 

  

sca 

położonych na 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osów bez ratunku: ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli, ze łzą w oku. 
Łaskawe datki przyjmuje Adm. „Sło- 

ZPUE: 

užg wchodzące. |a| 

НВ В „ё 

ее 
Związek Ziemian Inflantczyków 

niniejszem podaje -do wiadormości, że 

dnia 12 czerwca 1926 roku o godz. 
5 pp. odbędzie się w Warszawie, 

przy ul. Stare Miasto (Rynek) Nr 24, @ 
m.4 Walne Zgromadzenie Związku Iš 
w celu zdania sprawozdania z obec 

sekretarki w 
solidnej firmie, Mogę 
złożyć kaucję. Zgło- 
szenia  nad-yłać do 
Administracji <>łowa» 

pod ira. 

— 

  

gub, ksiąž, wojsk.„ 
wyd. przez P.K U. 

*— — Święciany na 
imię Afroina Lubiń- 
skiego rocznik 1859, 

unieważnia się. 

    
    

    

   

    
   

nekrologi i 
różne rekla- į 

Rekla m owego " 
Stefana 
Grabo wskiego Monitorze 

zenia w W nego stanu rzeczy oraz wyboru ® м Wilnie 

Zarządu | Ul. Garbarska 
' kj telefon 82. 

  

zakład wód 

Solec swej skuteczności 
artretyzmie, chorobach skórnych nerwowych, będzie otwarty 

od 1 Maja do 1-go Października. 

Informacje i prospekty wysyła 

Zarząd Solca, poczta Solec-Zdrój] 

mineralnych 
słonych i kąpieli błotnych znanych ze 

siarczano M i a Ё y 

w  reumatyzmie, 
z futeiałem i luźne 
mierze różnych gatunków. 
do różnych pomiarów. Obrotomierze 
zwykłe i powrotne. Metry składane 

drewniane i stalowe. 
Polec 

MIECZYSŁAW ŻE |] MO 
  

uwzględnienia wymagań wykonania 
orkiestrowego. Skutkiem tego wiele 
ustępów, czysto fortepjanowych w 
założeniu, bardzo niewygodnych do 
grania na instrumentach . orkiestro- 
wych, nie osiąga efektu spodziewa- 
nego w brzmieniu i kolorystyce. 

Całkiem inne wrażenie wywiera 
świetny Marsz uroczysty z suity 
«Sigurd Jorsalfar» Griega, w którym 
charakterystyczne zwroty norweskiej 
muzyki ludowej, tak właściwej wszyst: 
kim utworom tego kompozytora, 
użyte są z wielkiem odczuciem stylu 
orkiestrowego i wszędzie dają dźwię- 
czność zamierzoną. 

Godnem zakończeniem koncertu 
była «piąta» symfonja Beethovena, w 
której niedościgły mistrz osiągnął wy- 
żyny, gdzie genjusz jego niepodziel- 
nie króluje Gdy się przyjmie pod 

` 

czterech pierwszych nut, stanowią- 
wiących niejako zaczątek całego ar- 
cydzieła, niepopodobna nie ulec jakie- 
muś niesamowitemu uczuciu podziwu 
i lęku przed ogromem twórczej po- 
tęgi w niem objawionej. Jeżeli ten 
arcytwór genjusza muzycznego dziś 
jeszcze—po siu dwudziestu latach — 
wzbudza prawdziwe osłupienie, czy 
można się dziwić, że przez swych 
współczesnych był wcale niezrozu- 
miany i uznany, a nawet przez więk- 
szość muzyków uważany za wytwór 
umysłu chorego?.. Najprawdopodob- 
niej będzie los analogiczny niejedne- 
go dzieła nowoczesnego, niemiesz- 
czącego się w pojęciach о muzyce, 
powszchnie dotąd panujących. 

Koncert inauguracyjny oraz szereg 
następnych koncertów Wileńskiej Or: 
kiestry Symfonicznej podjął się pro- 

uwagę nikłość motywu zasadniczego wadzić p. Stefan Śledziń ski, młody 

bronzowym drutem i bez drutu, kompletne 

40666666464664444444444444444644 | 

  

Tašmowe zwijane ® 
101-20-101tr; štai k i 
lowe i parciane z | NIE WIEL KICH 

DOMOW 

poszukujemy do 
kupna w centrum 

miasta, 
Dom HK. <ZA- 

СНЕТА» Portowa 
14 tei. 9—05. 

zapasowe. Mikro: 
Suwaki 

a: 

Wilno, ul. Miekiewicza Nr 24 Tel.:161. 

  

dyrygent, który już w roku zeszłym 
wykazał bardzo wyraźae uzdolnienie 
i niemałe doświadzenie kapelmistrzow- 
skie, składając ponownie dowody 
swych kwalifikacyj w tej dziedzinie 
i zbierając zasłużone oklaski, jakkol- 
wiek w symfonji Beethovena były 
jeszcze momenty przelotne, którym 
brak było doskonałego zespolenia 
zamierzeń dyrygenta z wykonaniem 
ich przez orkiestrę, co się niewątpli- 
wie da usun:ć po dłuższej współ: 
pracy obu czynników. 

W ciągu dalszym sezonu, przewi- 
dywany jest udział jeszcze innych 
dyrygentów, co może spowodować 
zwiększenie zainteresowania tej części 
publiczności, która żądna jest stałego 
urozmaicenia w urządzaniu koncertów 
i wszelkich widowisk, 

Michał Józefowicz, 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz — w/z Czesław Karwowski Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 26,


