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Ryga, 11 czerwca: 

Nowy rząd kowieński został wresz- 
cie ukonstytuowany. Jak się należało 
spodziewać składa się wyłącznie z 
obecnej większości, a dawnej opo- 
zycji, bez udziału przedstawicieli 
mniejszości narodowych. Ministrem 
spraw zagranicznych nie został żaden 
z dotychczas wymienianych kan- 
dydatów, a sam premjer Sleżewicz. 
Czy jednak znamy dokładnie charakter 
i zamierzenia nowego rządu? — Na 
podstawie obecnie jedynie posiada- 
nych wiadomości, twierdzić możemy, 
iż—nie. Zresztą w łonie samej rządzą- 
cej koalicji, panuje jeszcze chaos i brak 
uzgodnionej linji politycznej. Najlep- 
szym dowodem posłużyć może wy: 
padek z wywiadem przezydenta Gri- 
niu:a udzielonym przedstawicielowi 
tutejszego „Siewodnia"”. Grinius, jesz- 

cze nie będąc prezydentem, udzielił 
rzeczywiście takiego wywiadu, jo kto: 
rym pisałem swojego czasu. Obecnie 
temu „Elta zaprzecza. г 

Na tle tego wywiadu, jak powia- 

dają, powstało moc kłóini pomiędzy 
wybitnymi politykami kowieńskiemi. 
Krążą pogłoski, że zwłaszcza chodzi 
tu .o zbyt umiarkowany ton nowego 
przezydenta pod adresem Polski. 

- O tem uspokojeniu polakožer-. 
czych tendencji, mówi się dziś w 
Kownie dużo. Pod tym względem 
ludowcy zamierzają zdaje się upra- 
wiać nadal politykę chrzešč.-demo- 
kracji, | natomiast  socjal-demokraci 

rą rzekomo do porozumienia z 
olską. ; : 

Z nadzwyczajną zaceikłością wy* 
łapują nowe władze  kowienskie 
wszelkie przewinienia i skandale daw- 
nych gospodarzy. ii 

Oto przyklad zdemaskowania me- 
tod obalonego rządu, naprawdę sen* 
sacyjny: 

odczas kampanji przedwyborczej, 
rozniosły depesze wiadomości, że do 
redakcij opozycyjnego litewskiego 
pisma w Szawlach, rzucona żostała 
bomba. Śledztwo prowadzone było 
jakoś nieudolnie. Tymczasem areszto* 
wano policjanta Żylewicza. Dziś afera 
się wykryta: Żylewicz zeznał, zebom- 
bę pomagał mu nieść naczelnik sza- 
welskiej policji, wybierając moment, 
w którym współpracownicy redakcji 
będą w lokalu. Rozkaz wypełniono. 
Wiedziała o nim cała policja miej- 
scowa.—Oczywiście wielki skandal! 

Na zakończeniu chciałbym jeszcze 
przytoczyć niektóre ustępy z wymia” 
ną przemówień, pomiędzy ustępują- 
cym i nowoobranym, prezydentami 
Litwy.—Charakterystyczne jest po 
wiedzenie ustępującego Stulgińskiego: 

«/Kwestja mniejszości jest dzisiaj 
aktualną kwestją we wszystkich pań- 
stwach nowych. W państwie li- 
tewskiem starano się lojalnie zachować 
wydaną wobec Ligi Narodów dekla- 
rację przez stosowanie do wszystkich 
obywateli zasad demokratyzmu i 
równości—unikano udzielania przywi- 
lejów któremu bądź z narodów pań- 
stwa litewskiego, gdyż w naszem 
rozumieniu nie poto są usiane trupa 
mi najlepszych synów Litwy pola 
mroźnego Sybiru i Litwy, aby w 
państwie litewskiem udzielono temu 
lub owemu narodowi pierwszeństwa 
rozmijając się z zasadami demokra- 
tyzmu i sprawiedliwości. 

Jednak z ubolewaniem należy 
stwierdzić, że po dziś dzień nasza 
stara stolica Wilno, nasi bracia na 
wschodzie dźwigają wciąż ciężkie 
jarzmo obcych, lecz mam nadzieję 
że Pan, Panie Prezydencie, skupiając 
dokoła siebie najlepszych synów 
Litwy, którzy dotąd umieli umierać 
dla Litwy, szczęśliwie urzeczywistnisz 
dążenia narodu. 

Przekazując najwyższą władzę ży. 
czę Panu, Panie Prezydencie, pomyśl- 
nego prowadzenia Litwy do jaśniej. 
szej przyszłości, życzę . stworzenia 
wielkiej, potężnej, szczęśliwej Litwy». 

Ciekawie, że na ostatni ustęp O 
Wilnie. w odpowiedzi swojej prezy- 
dent Grinius nie zdobył się na ża- 
dne mocne zapewnienie i obietnice 
odebrania, a jedynie, nie wymieniając 
nawet nazwy „Wilno*, rzekł: 

„„„Na przyszłość pozostają jeszcze 
w tej dziedzinie jeszcze wielkie za- 
dania, Nie wszystkie ziemie, które 
musiałyby należeć do państwa Litew- 
skiego, są połączone, Z wyników 
sześciu lat życia Republiki Litewskiej 
możemy w wielu wypadkach się cie- 
szyć... 
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ANTONI SKURJAT 
artysta-fotograf 

  

tel. 328 Wilno, Mickiewicza Н       

otowiznę w złotych i w dolarach na 
oprocentowanie przyjmuje Wileń- 

skie Towarzystwo Handl„Zastawowe 
L embard Biskupia 12, Gwarancja absolutna gruntownej pracy reformatorskie, w duchu nego celu tego judzenia, 

zł. Konto czekowe w P, K. G. Nr. 80259 

Pytamy o program i cele. 
Do wielu pojęć absolutnie fałszy- 

wych, pod hypnozą których żyje na= 

sze społeczeństwo, należy też pojęcie 
że P. P.S. i endecja to partje biegu- 
nowo, djametralnie prżeciwne. Być 

może że są biegunowo przeciwne, 
ale chyba dlatego że na obu biegu 

nach naszej planety są takie same 

lody i śniegi, takie same mrozy i, że 
człowiek przez duchy jakieś porwany 
i w nieświadomości krain nad któ 
remi przelata zaniesiony na któryś z 

biegunów, nie wiedziałby czy się znaj» 
duje na południowym, czy północnym, 

P. P. S.-i Endecja w sprawach 
ustroju państwa są to partje nietylko 

nie djametralnie przeciwne, lecz na 
odwrót partje bliskie siebie, partje 
bliźniacze, 

Pisałem niegdyś artykuł „Bracia 
sjamscy w obronie konstytucji 17 
Marca*. Temi braćmi sjamskimi byli 

w mojem przekonaniu pp. Mieczysław 

Niedziałkowski (socjalista) i Edward 
Dubanowicz — endek specjalizujący 

się w agitacji wśród ziemiaństwa (od 

niedawna zresztą, gdyż w; l-szym 

Sejmie Rzeczypospolitej partja p. Du- 

banowicza stanowiła łącznik pomię: 

dzy zw. lud.*narodowym, a Piastem, 

była partją „na lewo* w sprawach 

agrarnych od firmowej endecji, wre- 

szcie brała udział w takich centrowych 

kombinacjach parlamentarnych wraz 

z Piastem,'w których nie brał udziału 

firmowy zw. iud.- narodowy). Taksamo 

jak żeoretycznie w obrone konstytucji 

17 Marca jak bracia sjamscy wystę- 
powali p. Edward Dubanowicz i dużo 

od niego inteligentniejszy p. Mieczy- 

sław Niedziałkowski, — taksamo dziś 

już prakżycznie w obronie konsty- 
tucji 17 Marca występuje P. P. S. 

i zw. iud.-narodowy. 

Przykład charakterystyczny: wczo- 

rajsza „prasa warszawska, artykuł 

wstępny Robotnika poświęcony obro- 

nie konstytucji 17 Marca, artykuł 

wstępny Gazety Warszawskiej po 

święcony 'obronie konstytucji 17 
Maica. 

Różnice pomiędzy socjalistami a 

endecją istnieją i to różnice poważne. 

P.P.S. jest filosemicką, głównym ko- 

nikiem agitacyjnym endecji to antyse- 

mityzm, P.P.S. jest więcej uzależniona 
od kapitału zagranicznego, endecja 

od przemysłu rodzimego, sztab P.P.S. 

składa się z ludzi niewierzących, 
główny kontyngent członków endecji 
to są katolicy, równie głęboko wie- 

rzący, jak głęboko oszukiwani przez 

swoich przywódców, ale w sprawach 

ustrojowych P.P.S. i endecja stanowią 
niemal tę samą pariję, — są obrof- 
cami doktryny demokracji parlamen- 

tarnej. | 

Dziś cała ideologja endecji stresz- 

cza się do obrony Konstytucji 17 
marca. jeżeli bowiem organy praso- 

we zw. ludowo-narodowego nie prze- 
ciwstawiały powszechnemu nastrojowi 
w Polsce, który lapidarnie da się o: 
kreślić w słowach: „huzia na Sejm“— 
to diatego, że powszechność tego 
nastroju jest zbyt silna, aby módz się 

jemu przeciwstawić. Ale gdy zmiana 

nastroju dzięki: zamachowi marsz. 
Piłsudskiego stała się w Polsce kwe- 
siją otwartą, kwestją którą załatwić 
należy — zw. ludowo-narodowy do- 
tychcząs nie ogłosił w tej sprawie 
żadnego programu. 

Marsz. Piłsudski. powiedział aż 
nadto wyraźnie: ograniczenie Sejmu, 
wzmocnienie władzy prezydenta. So- 
sjaliści odpowiedzieli no to aż nadto 

wyraźnie—nie. Oto co pisze Robotnik: 
Dziwnemi drogami chądza polityka poli 

skal Rewolucja 12 — 14 maja wymierzona 

była przeciwko reakcyjnemu Rządowi Chje- 
no-Piasta i Prezydentowi ' Wojciech owskie- 
mu, który tę reakcję popierał. Jej history- 
cznem dziełem było obalenie tych rządów, 
Zaledwie jednak to zostało dokonane, Mar- 
szałek Piłsudski oświadczył, że jest to «Re- 

wolucja bez rewolucyjaych konsekwencyj». 
Rewolucyjną konsekwencją dni majowych 
musiałoby być — utorowanie drogi demo- 

kracji i przystąpienie do natychmiastowej 

   
ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY -- u! Qen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wiieńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSŻZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — O 
. W sprzedaży detalicznej cen „ pojedyńczego n-rn 15 groszy, 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

KERI ZORRRSZTWO RECO PORE. WRO OTDTWE PERTORRZOKR 

Nowy gabinet litewski. 
KOWNO. 12.Vi, Pat. W nowoutworzonych gabinecie Sieżewicziusa 

interesów Pracy. Ale Mars. ałek Piłsudski podział tek jest następujący: Prezes rady ministrów itymczasowy minister 

który nie stał na czele ruchu ludowego, spraw zagranicznych—Sleżewiczius, sprawy wewnętrzne—Pożełło, rolnictwo 
jecz zbrojnej akcji wojska, nadał inny kie- —Kreszcziunas, oświata—Czepiński, komunikacja Jankiewicz, finanse han 
runek wypadkom. Doražue zmiany były Zu! gej ; przemysł—Ry'mka, wojsko—pułk, Papecki, kontrola państwa b. pre- 

pełsie. powierzojowne, Społecznego PORT ydćlit tepitBRKI Smetona. Nowy gabinet ma w dniu dzisiejszym przed- 
mu zupełnie nie nakreślono. Natomiast cały ZYCEN! TEP : в У & jszym p 

niemal rozpęd wzięto w tym kierunku, aby stawić się sejmowiĘ 
zmienić Konstytucję w interesie i — jak się : 

875.152 faszystów włoskich. to mówi — dla wzmocnienia władzy wyko- 

nawczej a jednocześnie znacznego uszczu* RA 3 

plenia praw przedstawicielstwa narodowego. RZYM, 12. VI. Pat. Wczoraj wieczorem odbyło się tutaj zebranie 
1 tu drogi nasze rozchodzą się bardzo dyrektorjatu partji faszystowskiej. Mussolini o-najmił, że wielka rada 

wyraźnie z zamierzeniami nowego Rządu. faszystów została zwołana na dzień 22 b. m. w celu zbadania położenia 
Robotnik bardzo delikatnie zawsze politycznego, sytuacji partji oraz ać syndykatów i Ez PR: 

i < ki ralny sekretarz administracyjny stwierdził, że liczba członków partji faszy- 
EWY m 2 MS Piauisióm gdy stowskiej podniosła się do 875.152 osób. W czerwcu 1925 partja liczyła 
jest odmiennego od niego zdania, 493 000... 
strasznie hałaśliwie gdy się pod ja- : 
kimś względem zgadza z Piłsudskim, Komunistyczne awantury w Pradze. 

„> gdy WSM SWaGA 0 PRAGĄ, 12.VI. Pat. Podczas wczorajszych demonstracyj komuni- 

ników, że 288 no SORO zada stycznych doszło do większych starć między komunistami a policją. De- 

co Piłsudski. Pochodzi to wcalejnie monstranci, starając się przerwać kordon policji, zamykający dostęp do 
stąd, że wielu starszych socjalistów, parlamentu, obrzucili policję kamieniami, cegłami i kawałkami żelaza. — 

to towarzysza dawni marsz. Piłsud- Policja pr w swej gag z, lasek k EZ e 

i ; „wolwerowych, raniąc jednego z robotników w rękę. — wyniku s 
RR: ŻE Mz —zaf 7 z a 24850 Soliejasiów az kulka Gedo cywilnych odniosło rany. — Aresztowano 

szami i p. Wojciechowskiego i na* około 50 osób.—W późnych godzinach nocnych w mieście panował spokój. 
wet p. Stan. Grabskiegol Nie o to 
tu chodzil Marsz. Piłsudski panuje ё Kryzys Ligi Narodów, 

iś całkowicie nad chologją mas > : 5 
Ee Jeden je żę Wata ma- WIEDEŃ, 12. VI. Pat. „Neue Freie Presse* donosi z Berlina: W tu: 

: ы 5 tejszych kołach dyplomatycznych sądzą, że oświadczenia przedstawicieli 

sy te wrzucą cały sztab P. P. S. dO |Hiszpanji i Brazylji w Radzie Ligi Narodów wyjaśniły ostałecznie polo“ 
nurtów Wisły, czy innej rzeki, S0- żenie tak, że można uważać za rzecz pewną że przyjęcie Niemiec do Ligi 
cjaliści są całkowicie w rękach marsz. Narodów i Rady Ligi Narodów nastąpi na sesji wrześniowej bez jakich- 
Piłsudskiego, dzięki niezwykłej popu- kolwiek dalszych trudności. Wobec ratyfikacji przez rząd hiszpański uzu- 

larności, którą się cieszy b. Wódz pełnienia do art. 4 paktu Ligi Narodów, według którego to artykułu, 

Nadzel t zh ód "0... © wybófze czionków Rady decyduje Zgromadzenie Ligi, przyjęcie Niemiec 
aczelny. wśród ludności robotniczej go j.igi Narodów byłoby dokonane przed wyborem nowych  niestałych 

naszego państwa. członków Rady tak, że delegaci niemieccy w Lidze Narodów wzięliby już 

Ale w tym sporze. pomiędzy 
marsz. Piłsudskim a socjalistami co 
do wyglądu przyszłej „konstytucji po 
której stronie są pp. endecy. 

Po której stronie pytamy wyraź: 

nie, pytamy jaknajgłośniej i, mamy 
prawo domagać się odpowiedzi, | 

Pytamy wyraźnie: czy pp. endecy 
miają zamiar popierać marsz. Piłsud- 
skiego w jego antysejmowych  za-. 

mierzeniach, czy też popierać socjalis= 

tów w ich oporze przeciw tym zamie- 

rzeniom. 
Co do siebie dajemy odpowiedź 

jasną: tak jest, my popieramy Piłsud- 

skiego, wynika to z naszej linji, którą 

głośno i otwarcie wypowiadamy od 
czterech lat. 

Ale pp. endecy są przeciw  Pił- 
sudskiemu, przeciw jego reformie 
konstytucji; narówni z pp. socjalis= 

o przyjęciu poprawki do wzmiankowanego artykułu 4 paktu Ligi, wówczas 

miałoby Zgromadzenie Ligi przed przyjęciem Niemiec oosadzić nowe miej- 

sca w Radzie, 

Anglija protestuje. 
LONDYN. 12.VI. Pat. Dyplomatyczny korespondent „Daily Tele: 

graph" donosi, że nota rządu angielskiego wyśtosowana do rządu s0- 
wieckiego niema charakteru ultimatum, lecz w spokojny, „ałe stanowczy 
sposób zwraca rządowi sowieckiemu uwagę na io, że jeżeli pieniądze 

bolszewickie*będą nadai posyłane dia finansowania 'sirajku powszechnego, 

wówczas Moskwa musi się przygotować na najostrzejszy protest, który 

będzie się równał ultimatum i może doprowadzić do zerwania stosuaków 
dyplomatycznych. Według doniesień Reutera angielskie związki zawgdowe 
otrzymały dotychczas z Rosji 362 tys. funt, szterł. 

Lokaut trwa. 

KA LKUTTA. 12.VI. Pat. Rada Trade Unionów lndyj otrzymała de- 

peszę od angielskiej rady Trade Unionów, stwierdzającą, że lokaut trwa 

w dalszym ciągu i że pieniądze są bezwzględnie potrzebne. к 
LONDYN. 12.VI. Pat, Związek górników ogłosił odezwę, w której 

potwierdza punkty, przy których górnicy obstają. Odezwa między innemi 

głosi: wobec zdecydowanego sprzeciwu ze strony właścicieli kopalń w 

т Sprawie reorganizacji pierwszym krokiem ze strony rządu powinno być 

am: specyzowanie szczegółowego planu reorganizacji i poddanie do dyskusji 

Dlaczego? i krytyce. Odezwa kończy się słowami: Ządamy takiego unormowania 

„Dlatego bo Piłsudski jest so pracy, któreby dało nam zabezpieczenie materjalne i gwarancje stałości bez 

cjalista* — bez zająknienia odpowia- ciągłych taić, jak obecnie. 

dają dziś jeszcze pisma poznańskie, 

których rozumowanie (idzie” jednak 

po linji nieśmiertelnego Bartka, któ- 
ry na pytanie niemieckiego generała 

„czy wiesz dlaczego bijesz  Francu- 
zów”, odpowiada „bo to także Niem- 

cy, tylko ścierwa gorsze”. 

Tutaj u nas, organy prasy nar.- 
demokratycznej z takiemi głupstwami 

już nie wyjeżdzają. Nawet Dziennik 

Wileński pisze, że „poniekąd słusz: 

nem* jest żałożenie, iż „Piłsudski nie 

jest lewicowcem*. Ale jednak sprze- 

ciwiają się nadal i jego osobie i jego 
projektom o reformie konstytucji. 

Zuchwały rabunek w ambasadzie włoskiej 
w Warszawie. 

Sprawność policji warszawskiej. 

WARSZAWA 12.VI (tel. wł. Słowa). Dziś o godzinie trzeciej w nocy do gmachu 
ambasady włoskiej dokonali zuchwałego włamania złodzieje, którzy wkradłszy się p3 
lince do lokalu zajętego pod prywatne apartamenta posła Maioniego zrabowali kosztow: 
ności oraz futra i kolekcję orderów, 7 

Wezwana policja w ciązu 3 godzin przestępców ujęła podczas podział u łapu, 

| 

3 
3 

W 7.mą rocznicę Śmierci 

ŚP Karoliny Woyniłowiczów 

Michałowej Mączyńskiej 
będzie odprawiona Msza św. dnia litego bm. w Bazylice w kaplicy Św. 
Kazimierza o godz. 7 m. 30. 

  

  

  

‚ 3 Na co zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych Rodzina. 
To też Polska ma dziś do wybo- R : 

ru, albo 

opowiedzieć się za projektami HUMANISTYCZNE KOEDUKACYJNE Gimnazjum : 
T-wa Rozp. Wykszt. Śr. 

z prawami gimnazjów państwowych 
(ui. Dąbrowskiego 5). 

marsz. Piłsudskiego co do reformy 

konstytucji 
albo 

opowiedzieć się za endekami i za 
socjalistami przeciw tej reformie. 

Ponieważ zawsze opowiadaliśmy 
się za ograniczeniem praw Sejmu, 
ponieważ Piłsudski ogranicza prawa 
tego Sejmu więc opowiadamy się za 

nim. 

egzamina wstępne do wszystkich klas rozpoczyna się dnia 15-ро 
czerwca o g. 9-ej rano. 

Podania można składać do dnia 14-40 bm. włącznie. 

Pan Roman Dmowski napisał ar« 

tykuł, 

W tak poważnej chwili jak obecna Przedrukujemy ten artykuł w Sło 

każdy kierunek ideowy powinien się wie drobnym drukiem, kiedy będzie- 
zdobyć na jakąś enuncjację. my mieli miejsce. Jest to jeden z 

Zw. lud.-narodowy na taką enunc- najbardziej skandalicznie pustych arty- 

jację się nie zdobył. kułów, jakie się wogóle pojawiły kie- 
Polityka jego prasowa polega na dykolwiek w publicystyce. Zaczyna 

judzeniu opinii przeciw Piłsudskiemu, się od tego, że może się u nas krew 

na wykorzystywaniu takich faktów, jeszcze polać,—co wygląda interesu- 

jak fakt zamachu, uwięzienia gene- jąco, lecz potem jest mowa o  „nie- 
rałów, kazanie ks. Panasia etc. etc.— przerobieniu Polski przez cywilizację 
ale bez żadnego wyraźnego politycz. rzymską"—co może jest słuszne, ale 

czego w tygodniach najbliższych na- 

prawić się nie da, reszta przeładowa- 

na kaligraficznemi wzorkami o ludziach 
odważnych i ludziach tchórzliwych. 

Do elementarnych obowiązków 

każdego stronnictwa 'należy wiedzieć 
do czego się dąży. 

Otóż należy stwierdzić, że stron= 

nietwo-demokratyczno-narodowe dziś 

tego nie wie. : 
Bierny opór przeciw Piłsudskiemu, 

ubolewanie nad generałami, upieranie 
się przy konstytucji 17 marca — to 
żaden program. 

Cat, 

udział w wyborach do nowej Rady. Gdyby Hiszpanja nie zawiadomiła 

-becny prosurator p. Car. | 
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POSTAWY — ul. Rynek 19 
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Sejm i Bząd. 
Antypolska, kampanja na 

ląsku. 

WARSZAWA 12.VI. (żel.wł.Słowa) 
Kilku posłów i senatorów zwróciło 
uwagę rządu na przeciwpolską kam- 
panję aranżowaną na niemieckiej stro- 
nie Górnego Śląska i Prus Wschod- 
nich. Posłowie i senatorowie doma- 
gaii się aby rząd założył formalny 
protest w Berlinie i zainteresował się 
bliżej całą zkeją niemiecką której 
wpływy przekraczają granice Rzeszy. 

Projekt zmiany Konstytucji: 

WARSZAWA, 12 Vi(żel.wł.Słowa). . 
Wczoraj obrady Rady Ministrów z 
udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej 
były niezwykle ożywione. W wyniku 
dyskusji uchwalono w zasadzie prze« 
dłożeny przez Ministra Makowskiego 
projekt zmiany konstytucji. Projekt 
ten precyzuje uprawnienia Prezyden- 
ta Rzeczpospolitej w odniesieniu do 
Sejmu i Senatu. Rząd będzie się do- 
magał uchwalenia przez Sejm zasad« 
nieczych zmian Konstytucji - dających 
możność Prezydentowi Rzeczypospo- 
litej rozwiązywania ciał ustawodaw- 
czych bez zapytywania ich o opinię. 
Oprócz tego rząd pragnie uzyskać 
od Sejmu upoważnienie aby w cza- 
sie przerwy między sesjami patlamen- 
tarnemi władzę ustawodawczą  spra- 
wował Prezydent  Rzeczypospolite 
wydając dekrety, które będą zaiwier- 
dzane przez ciała ustawodawcze EX 
post. # 

Słychać również, że do uprawnień 
Prezydenta Rzeczypospolitej należeć 
ma usialenie zasady, że sesje Sejmu 
nie mogą trwać dłużej niż łrzy mie. 
siące. Tej ostatniej sprawy definityw- 
nie nie rozstrzygnięto. Ponieważ do 
projektu zgłoszono cały szereg po-- 
prawek wobec tego odesłano go do 
Ministerstwa Sprawiedliwości dla 0- 
pracowania. 

Zaznaczyć należy, że w асо- 
wywaniu projektu Min. Makowski: 
wybitny udział bierze b. szef Kkaace- | 
larji cywilnej Naczelnika Państwa o: 

Organizacja. najwyższych | 
władz wojskowych. A 

WARSZAWA, 12.VI. (żel. wł, Słowa) 
W najbliższym rozkazie ukaże się 
następujący dekret: ‚ 

Do Pana Ministra Spraw Woj- 
skowych BYTY 

Pierwszego Marszałka Józefa "Pił-- 
sudskiego w miejscu. i 

Mianuję Pana przewodniczącym 
Ścisłej Rady Wojennej. Е 

s Ignacy Mościcki. 
Prezydent Rzeczypospolitej 

Kazimierz Bartel 
Prezes Ministrów. 

W ten sposób dekret o organiza- 
cji najwyższych władz wojskowych 
z dnia 7-go stycznia 1924 roku wy» 
dany przez Naczelnego Wodza, który 
utracił moc obowiązującą z chwilą 
ustąpienia Marszałka Piłsudskiego z 
wojska, został przywrócony. 

Program min, Kwiatkow- 
skiego. 

WARSZAWA, 12 Vi (żel, wł. Słowa) 
Minister Przemysłu i Handlu pan 
Kwiatkowski podczas powitania go 
przez urzędników ministerstwa wy: 
głosił przemówienie, w którem w 
sposób następujący sprecyzował || 
swój program: : 

Potanienie produkcji, wzrost zdol- 
ności exportu przy równoczesnej 
rozbudowie traktatów handlowych, 
stopniowy wzrost cyfry podatników, 
stopniowy wzrost zatrudnienia robot* 
ników. oraz osiągnięcie przewagi | 
wartości produkcji krajowej nad kon- 

- sumpcją. ; 
W zakończeniu min. Kwiatkowski 

oświadczył, iż będzie ostro przeciw- 
stawiał się wszęlkiemu naciskowi na 
urzędników ministerstwa z zewnątrz, 

HW PIEGI wm 
plamy i opaleniznę 

usuwa krem 

Drecioza 
Perfection 

Do fabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

  

statnie dni Wystawy Obrazów 
i Rzeźb Wileńskiego Towarzy« 
stwa Artystów Plastyków w 

pałacu, Reprezentacyjnym ul. Uniwersyte« 
cka 8. Zamknięcie we wtorek 15 b. m, 

o 7 wiecz. 

с 
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ECHA KRAJOWE 
  

W tutejszem zdrojowisku. 
Druskieniki, 11.go czerwca. 

Skoro piszemy o różnego rodzaju 
badachi plażach morskich, skoro za- 

mieszcza się sążniste listy szczęśliw- 

ców którym los pozwolił oglądać te 

cuda, to chyba napisanię kilku słów 

o najbliższym kurorcie tutejszym a 

nieustępującym w swych zaletach 

leczniczych zagranicznym będzie na- 

leżało do miłego obowiązku. Zaczy- 
nam więc od początku. W _ chwili 

gdy zgrzyty hamulców kolejowych 
obwieściły mi, że się znajduję na 

stacji Porzecze, skąd prowadzi 18 ki- 

lometrowa droga do celu mej .po- 
* dróży Druskienik, opadła mnie natych- 

miast cała zgraja rodzimych miszure- 
sów proponując na wyścigi usługi 
swego autobusu za skromnę opłatę 
5 złotych. 

W autobusie jak to zwykle bywa, 
nader szybko ludzie się poznają. Wy- 
pytuję korzystając z tego prawa Jai 

wej znajomości mojego sąsiada o 

sezon. Nie udał się odpowiada—przy- 

jechali jedynie żydzi i to w. liczbie 

dość skrornnej jak na całość kurortu. 

Sto dwadzieścia pięć wanien, dwa 

pensjonaty i kilka hoteli czeka na 

kuracjuszy. Rozmowa nasza dobiega 

końca bo oto i Druskieniki, Staję w 

hotelu Europejskim i po gruntownem 
umyciu się i odpoczynku przysłuchu- 

jąc się dźwiękom koncertu orkiestry 

1-go pułku Leg. spożywam ranne 

sniadanie. Em; 
Moja eskapada do Druskienik nie 

może trwać długo. Muszę przeto 

szybko zapoznać się z całym kuror- 

tem, który po zniszczeniu wskutek 

wojny obecnie gruntownie się odno- 

wił. Przechodzę ulicami, mijam ładne 

wille, wszędzie znać pracę pracę lu- 

dzi, którzy po otrząśnięciu się z 

trosk powojennych i nie szczędząc 

pieniędzy itrudu doprowadzają swoje 

domy do stanu przedwojennego. Wa- 

runki życia najlepiej ilustrują ceny. 

Barometr cen na artykuły pierwszej 

potrzeby nie wykazuje wielkiej różni- 

cy z miastami o dużem skupieniu 

ludności Duży dowóz produktów 
jaja i t«. p. przyczy- 

nia siędo utrzymania cen za artyku: 
ły picrwszej potrzehy na poziomie 

cen miejskich. ; 
“ Obawa przed jakimś fantastycznym 

atakiem Litwinów na Druskieniki, któ- 

ra podobno przyczyniła się w nie: 

małym stopniu do zmniejszenia frek- 

wencji ku.acjuszy, teraz niewątpliwie 

zostanie rozproszona i w drugim S€- 
zonie, który za kilkanaści dni ro2* 

pocznie się, w naszych Druskienikach 

wyznaczy sobie niewątpliwie rendez 

vous cała Polska. ' 
` ŁYNTUPY. 

— () Uroczystość poświęcenia 

sztandaru straży ogniowej. Ww 

dzisiejszą niedzielę t.j. 13 b. m. mia- 

steczko nasze ożywi Uroczystość po- 

święcenia sztandaru straży ogniowej 

ochotniczej Straż ogniowa „egzysiu- 

jąca od kilkunastu lat obecnie dzięki 

energji naczelnika p. Mieczysława 

Pietkiewicza rozwija się pomyślnie. 

Zapowiedziana na niedzielę parada 
da możność obecnym stwierdzić 
dziarską postawę dzielnych straża- 
ków, a nowonabyte czapki robią ich 
podobnymi do straży wiieńskiej. 

Wieczorem projektowany jest bal 
i przedstawienie amatorskie. 

NIEŚWIEŻ. 

— (z) Cementownie sejmiko- 
we. Założona od paru lat cementow- 
nia sejmikowa w Nieświeżu rozwija 
się coraz lepiej, a wyroby cemento- 
we zyskują coraz większe zastosowa- 
nie w budownictwie wiejskiem— 
Zwiększenie produkcji wskazywało 
konieczność rozszerzenia tak potrzeb- 
nego dla powiatu przemysłu. Wy- 
chodząc z tego założenia, Wydział 
Powiatowy postanowił założyć drugą 
cementownię dla południowej części 
powiatu. Jako  najodpowiedniejsze 
miejsce wybrano Siniawkę, gdzie w 
bieżącym tygodniu rozpoczęto roboty 
za trzy tygodnie wyroby będą już 
gotowe. Chwilowo fabryka prowadzi 
się w samem miasteczku w Siniawce, 
co jednak nie jest dogodnem ze 
względu na konieczność przywożenia 
z daleka piasku, dlatego więc na 
stałe fabryka założona będzie koło 
szosy, o trzy kilometry od Siniawki 
w stronę Lachowicz. 

— (zd) Chodniki we wsiach. 
Horodziejska Rada Gminna postano- 
wiła zobowiązać mieszkańców mia: 
steczka Horodzieja do ułożenia u 
siebie w terminie dwumiesięcznym 
chodników brukowanych lub cemen - 
towych. Ułożenie chodników ma 
być również obowiązujące we wsiach 
O ile w ciągu dwóch miesięcy nie 
będzie wykonana propozycja Rady, 
wtenczas wydane będzie obowiązu- 
jące rozporządzenie. 

— Dyrekcja Paristwowego Se. 
minarjum Nauczycielskiego w 
Nieświeżu podaje do wiadomości, 
że egzaminy wstępne na I, IJ, lili IV 
kurs odbędą się w dniach 21, 22, 
23 i 24 czerwca r. b. w lokalu Se- 
minarjum. ® 

Dyrekcja nadmienia, 
i IV kursie niema miejsc dla uczenic, 
zaś na Ill dla uczniów. Uczniowie z 
ukonczouą Vi! kl. szkoły powszechnej 
lub III kl' gimnazjum przyjęci będą 
na I kurs na pOQstawic cgzaminu zc 
wszystkich przedmiotów; uczniowie 
z ukończoną Vi kl. szkoły powsz. 
mogą być dopuszczeni do egzaminu 
tylko w wyjątkowych wypadkach. 

Ze względu na ważność zawodu 
nauczyciela szkół powsz. każdy z 
kandydatów nowowstępujących musi 
się postarać, by dotychczasowa jego 
Władza szkolna drogą urzędową 
przesłała o nim do tut, Dyrekcji 
opinję, czy ze względu na swe pro- 
wadzenie się i zdolności nadaje się 
na ucznia ząkładu, który ma przygo: 
tować nauczycieli—wychowawców. 

POSTAWY. 
—(x) Budżet sejmiku na r. 1926 

Sejmik Postawski na posiedzeniu 
swem w czasie ostatnim uchwalił 
budźet na rok 1926, na ogólną sumę 
w wydatkach i dochodach zł. 331,834 

GARNOWYCH 

że na Il, III ki 

2 Rs 

Stan zasiewów w Polsce. 

Na podstawie sprawozdań kores- 
pondentów rolnych, Główny urząd 
statystyczny podaje do wiadomości 
co następuje: 

Miesiąc maj miał naogół tempera- 
turę dość jednostajną i był stosunko- 
wo ciepły, chociaż średnia miesięczna 
wahając się, w granicach 11,5—13,5 
st, wykazywała odchylenie poniżej 

przeciętnej wieloletniej około 1,0 st. 
С, liošė ciepła i słońca. w 

ciągu miesiąca, jak to  potwier- 

dzają zgodnie korespondenci  rol- 
ni Ołównego urzędu statystycziiego, 
była całkiem i prawie wszędzie nie- 

dostateczna, Opadów otrzymała Pol- 

ska zupełnie dostateczną ilość, w 

niektórych rejonach nawet nadmiar;- 
przytem mniej przypada na Małopol- 
skę, niż na resztę kraju. Niebacząc na 

to, że zapas wilgoci pozostały z po- 

przedniego okresu był wszędzie zu- 
pełnie dostateczny, to jednak niedo- 
statek ciepła i słońca nie pozostał bez 

wpływu na rozwój zboż. Oziminy w 
stosunku do ubiegłego miesiąca wy- 

kazują, prawda, nieznaczną poprawę, 
jednakże kwalifikacja stanu nie do 
równuje zeszłorocznej w tym samym 
okresie czasu. 

Stan zasiewów w stopniach kwalifi- 
kacyjnych (5 oznacza stan wyborowy, 
4—dobry, 3—średni, przeciętny, 2— 
mierny, 1 zły), dla całej Polski przed- 
stawił się następująco: (Cyfra pierw- 
sza oznacza stan w końcu maja 1926 
r, druga w końcu maja 1925 r.). 

Pszenica ozima 3,4 (38), żyto 2.9 
(3,8), jęczmień 3.2 (3,5), pszenica 
jara 3,2 (3,2). Żyto 2,9 (3,0), jęczmień 
3,2 (3,1), owies 3,3 (3,2), 
3,3 (3,5). Łąki suche polne 3,0 (2,6), 
mokre nizinne 2,9 (3,0), meljorowane 
3,3 (3,4). Pastwiska. naturalne 2,8 (2,7), 
sztuczne 3,1 (3,1). : 

Z poszczególnych rejonów najlep- 
sza kwalifikacja stanu zasiewów by- 
ła w wojew. Poznańskiem i Śląskiem, 
Kieleckiem, Lubelskiem, Wołyńskiem 
oraz Małopojsce. 

Najniższa kwalifikacja stanu za: 
siewów była w wojew. Wileńskiem* 
Nowogródzkiem, a następnie Poles- 
iem. 

Wobec zapytań tzytełników —raszych 

w kwestji błogosławieństwa *Jego Świąto: 
bliwości Papieża Piusa XI dla marsz. Pił- 

sudskiego, wiadomość o czem umieszczona 
została swego czasu w Słowie, informuje= 
my, że wiadomość ta podana przez całą pra+ 
sę polską I powtórzona przez nas za prasą 
warszawską była mylna — Papież udzielił 

błogosławieństwa całemu Narodowi Pol- 
skiemu. „X 

Również na skutek zapytań czytelników 
zwracamy uwagę, że poglądy polityczne 

wypowiadane w feljetonach Wrażenia ru* 
muńskie przez szanownego kolegę naszego 
redakcyjnego a znakomitego pisarza pol- 

skiego p. Czesława Jankowskiego są jego 
poglądami indywidualnemi, a nie zapatry- 
waniami redakcji. 

koniczyna. 

we 
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Pogrzeb Władysława Mickiewicza, 
PARYŻ. 12.VI. Pat. Dziś o godz. 9 rano odbyła się eksportacja 

zwłok Władysława Mickiewicza z mieszkania jego do kościoła St. Ger- 
main. Obecni byli na eksportacji 
Szembek, zastępujący przebywającego 

radca ambasady polskiej Aleksander 
na kuracjj w Aix les Bains amba- 

sadora Chłapowskiego, cały persone! ambasady, przewodniczący wydziału 
polskiego w komisji likwidacyjnej Jan 
Kleeberg, konsul Remiszewski 
checki, przedstawiciel rządu polskiego 
mieckim, Krupiński, sekretarz tego trybunału, 

w otoczeniu personelu konsulatu, 
Mrozowski, attache wojskowy pułk. 

p. Są: 
w trybunale mieszanym polsko-nie- 

delegacje wszystkich towa- 
rzystw polskich w Paryżu, między innemi „Sokoła”, byli uczestnicy wojny 
ze sztandarami, 
między innemi de Crojsset, 

liczni przedstawiciele Światą naukowego 
dyrektor College de France, zajmujący w 

francuskiego 

College de France katedrę Adama Mickiewicza, prof. Fortunat Strowski, 
przedstawiciele stowarzyszenia „France Pologne* Manebrea i Merlot, z to: 
warzystwa „Amie de Pologne Rosa Bailly i Henry de Monfort, zarząd 
związku zawodowego korespondentów polskich w Paryżu, kiórego zmarły 
był członkiem honorowym, przedstawiciele stowarzyszenia byłych uczni 
szkoły Batignolskiej, oraz szereg wybitnych osobistości z pośród Świata 
francuskiego i kolonji polskiej. 

Między innemi nadesłali wieńce rząd Rzeczypospolitej, ambasador 
Chłapowski, Uniwersytet Paryski, komitet Słowiański we Francji, byli ucz- 
niowie szkoły polskiej w Paryżu, Stowarzyszenie France-Pologne" i „Sokół 
Czeski”. 

imponujący kondukt żałobny wkroczył koło godz. 10 do kościoła 
szczelnie zapełnionego pubiicznością, 
cieli zmarłego, licznemi delegacjami, 

składającą się z przyjaciół i wielbi. 
między innemi prezydjum stowarzy- 

szenia studentów Polaków w Paryżu z prezesem 'Umiastowskim na cze- 
le, pos. Rudziński i Dąbski, delegacja 
rowicza, prezesa grupy rosyjskiej w 

kolonji rosyjskiej w osobach Fiedo- 
komitecie słowiańskim i Kartaszewa, 

prezesa narodowego komitetu rosyjskiego w Paryżu. 

Tajemnicza misja p. Mamonki. 
Przed kilku dniami przybył z Kowna przeż Berlin do Wiina znany 

działacz białeruski, Mamonko. Dookoła pobytu p. Mamonki powstało 
szereg różnych pogłosek i przypuszczeń. Jak się dowiadujemy, Mamonko 
brał w swoim czasie udział w t. zw. „rządzie Łastowskiego* 
i reprezentował obóz antybolszewicki. 

8 w Kownie 
Po znanej aferze Ćwikiewicza, na- 

stępcy Łastowskiego, który dał się wciąguąć w kombinacje polityczne 
Berlina i Moskwy i zwoławszy w listopadzie r. ub. konierencję białoru: 

ską w Berlinie zdradził obóz narodowy, przechodząc do Mińska, — Ma- 

monko zerwał z kierunkiem politycznym Białorusinów kowieńskich. 
Ostatnio przybył do Wilna celem organizowania wspólnego frontu 

białoruskiego, o zasadach narodowych, nie opierających się na bolsze- 
wickim Mińsku. W tym celu odbył tu szereg pouinych  konferencyj 
z przywódcami ruchu białoruskiego, z prezesem Tymcz, Rady Białoruskiej, 
dr. Pawlukiewiczem, red. „Małanki* Kościewiczem i, jak krążą pogłoski, 
z niektórymi posłami sejmowemi. Rezultaty tych narad są narazie nieznane. 

Jednocześnie są dane, 
tycznej z ramienia lit. socjal,-demokr. 
porozumienia polsko-litewskiego. 

że Mamonko podjął się wybitnej misji poli- 
mającej na celu doprowadzić do 

Z drugiej strony otrzymujemy wiadomości, dotychczas niesprawdzone, 
że szereg działaczy białoruskich w Wilnie nie sympatyzuje z delegacją 
Mamonki i zamierza zwołać w Nowogródku poufną konferencję - filo bol- 
szewicką, na którą przybyć mają delegaci z Kowna i Minska, 
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Pelletier d'Qisy. 

Lot Paryż—Tokio. 

Onegdaj przyleciał wreszcie od tak daw- 
na już oczekiwany w Warszawie znany pl- 
lot francuski, kpt. Pelletier d'Oisy, (popu 
larnie zwany w kołach lotniczych «Pivolo>) 
w towarzystwie inż. Carola. Kpt. Pelietier 
kontynuuje obecnie nieudany poprzednio 
wskutek wypadku na lotnisku mokotow- 
skiem olbrzymi lot Paryż — Tokio, Wiado- 
mość o wyruszeniu lotników z Paryża na- 
deszła już rano do Tow. Międzynarodowego 
Żeglugi Powietrznej, które zaopatruje apa: 
rat ich w materjały pędne. 

Pelletier d'Oisy wyleciał o godzinie 9.10 
z lotniska Villacoublay pod Paryżem, w 
Warszawie zaś był już w 7 godz. 35 miu. 
bez lądowania, osiągając w ten sposób re- 
kord szybkości na tej przestrzeni. Trasa 
lotu wynosiła 1450 km., długość jednakże 
faktyczna—z górą 1600 km. 

Loinicy lecieli na nowym samolocie 
<Breguet XIX» z silnikiem «<Lorraine—Die- 
trich» 450 MK. Aparat przybył na miejsce 
w stanie jaknejlepszym, co każe mieć na- 
dzieję, że i dalsze etapy lotu powiodą nie- 
gorzej i, że zostanie przełamany dotychcza- 

sowy <pech» raidu Paryż— Tokio, prześladu- 
jący poprzednio zarówno Pelletier d'Oisy, 
jak i naszego pilota, por. Orlińskiego. 

Czas osiągnięty wczoraj przezeń należy 
odkresliė. -jako-bardzo-dobrys tembardziej 

R podczas całego lotu zarówno we Francji, 
jak I Niemczech pogoda nie sprzyjała. 

Obaj lotnicy francuscy przylecieli w do- 
зКопа ] kondycji, Pelletier d'Oisy byt przy- 
tem w daleko lepszym humorze i czuł się 
mniej zmęczony, niż za poprzednim razem, 
gdy wylądował z Paryża przed 2 tygod- 
niami. 

Na lotnisku mokotowskiem na gości 
powietrznych oczekiwało liczne grono przed- 
stawicieli kolonji francuskiej, sfer lotniczych 
i wojskowości, między innemi byli: attache 
lotniczy ambasady, trancuskiej p. Gontaut 
Biron, dyrektor M. T. Ż. P. p, de Renty, 
przedstawiciel Dep. IV M. S. Wojsk. i t. d. 

Po serdecznych powitaniach lotnicy u- 
dali się do Hotelu Bristol, gdzie spędzili noc. 

Wczoraj o godz. 6 rano — start z lot- 
niska w dalszą drogę. Najbliższy etap sta: 
nowi przestrzeń Warszawa—Moskwa (około 
1400 km), którą lotnicy zamierzają przele- 
cieć również bez lądowania, Na drogę tę 
Pelletier d'Oisy i inż: Carol zabierają z so: 
bą z Warszawy 1500 I. benzyny i 100 kg. 
smaru, no i oczywiście odpowiednie zapasy 
żywności. : 

Z SĄDÓW. 
Wyrok w sprawie ks. 'Godlew- 

skiego. 

W dniu wczorajszym na wokan- 
dzie sądu apelacyjnego znalazła się 
sprawa b. proboszcza 
ks. Godlewskiego. 

Sprawa ta budziła żywe zaintere- 
sowanie primo z powodu .osoby -ks. 
Godlewskiego, którego jego przy: 
jaciele gwaltownie pragnęli uczynić 
męczennikiem po skazaniu go' przez 
sąd okręgowy na dwa lata twierdzy 
i wreszcie z powodu wystąpienia w 
tej sprawie, jako obrońców adwo- 
katów — posłów Śmiarowskiego i 
Libermana. 

Kśiądz Godlewski, jak już zresztą 
o tem pisaliśmy, oskarżony został w 
myśl art. 130 KK. za świadome i 
systematyczne podburzanie ludności 
swojej parafji. 

Władze bezpieczeństwa powiado- 
mione o tej działalności duszpaster- 
skiej administratora parafji zażądały 

žodziskiego 

obserwacji, rezultatem której jest 
sprawa. 

Sąd apelacyjny w składzie: prze: 
wodniczący sędzia Dmochowski oraz 
sędziowi. Bądzkiewicz i Songajło za- 
rządza usunięcie publiczności na 
czas odczytywania niektórych aktów 
sprawy | instancji. Pozatem sprawa 
prowadzona była przy drzwiach ot- 
wartych. 

Oskarżenie popierał pprok. Kadu- 
szkiewicz, broni mecenas poseł Śmia- 
rowski. Drugi obrońca poseł  Liber- 
man nie przyjechał. 

Oskarżony. siedzi na sali pomię: 
dzy publicznością, obok poseł : jare- 
micz oraz , szereg działaczy biało- 
ruskich. Z ramienia Kurji Metropoli- 
talnej obradom sądu  przysłuchiwał 
się specjalny wysłannik ks. prałat 
poseł Olszański. 

Wobec tego, że sąd nie wzywał 
na te rozprawę Świadków po wy- 
słuchaniu referatu przewodniczący 
udziela głos stronom. 

„Obrońca mec. Śmiarowski w go- 
dzinaem* przemówieniu . udawadniał 
sądowi, że oskarżony marzył o wol- 
ności, a mówiąc o niej nie podbu: 
rzał lecz wyrzżał tylko swoje nieza- 
dowolenie, co chyba nie jest prze- 
stępstwem. Oskarżony domagał: się 
szkół białoruskich, za to też nie nie 
przewiduje konstytucja kary. Ks. 
Godlewski: powinien być uniewinnio- 
NyM  bowiem-nie jest przestępcą, a 
tylko  malkontentem, * malkontente m. 
może nie liczącym się ze słowami 
ale nieszkodliwym, 

Sąd po dłuższej naradzie posta- 
nowił wyrok sądu okręgoweeo za: 
twierdzić, zasądzić od oskarżonego 
40, zł. tytułem kosztów sądowych 
oraz przesłać odpis aktu do kurji 
metropolitalnej wileńskiej, 

W dniu 26 bm. ogłoszone zosta- 
ną motywy wyroku, 

, „Zaznaczyć należy, że dzięki po- 
licji obeszło się na ten raz bez nie- 
potrzebnych manifestacyj na cześć 
„bohatera”, 

Obecność większej ilości poste- 
runkowych i niewpuszczanie na salę 
obrad osób obciążonych bukietami 
zrobiło swoje, 

WYW rażenia rumuńskie, 
VII. 

Nieco o Bukareszcie — O tem, jak 

nie należy wyobrażać sobie, że cała 

ludność w Szwójcarji zajęta jest 

tylko dłubaniem dziur w serze a w 

Bukareszcie romansami oraz nadu- 

żywaniem naiwności bliźniego swego. 

—O ogólnym Bukaresztu wyglądzie, 

o Rumunach, o kuchni mołdawskiej, 

pomarańczach i piękności Angielek. 

Ze wszystkich wersyj: jak i kiedy 

owstai Bukareszt, wybrałbym 0so- 

biście tę, która nazwę stolicy Ru- 

munji wyprowadza od słowa bucurie 
—radość, Kiedyś tam. powiada legen- 
da, hospodar Mircea zwany Starym 

pobił Turków i z wielkiej uciechy 
miasto zbudował dla siebie rezydencjo- 
nalne nazwawszy je Bucuresti— miasto 
"Radości. = 

Jak z piataVictoriei, z Placu Zwy- 
cięstws, strzelają w wachlarz promie: 
niami najpyszniejsze aleje, bulwary, 
ulice, tak z tego centra najwytwor- 
niejszej części miasta zdaje się try: 

skać radość życia jeżeli nie na cały 
Bukareszt, to na przecudną dzielnicę 
parkową Filipesco, dzielnicę willi, 
przemiłych domków na jedną rodzinę, 
jałacyków, cottage'ów, tonących w 

bach wyszukanych drzew i w 
bukietach parterowych kwiatów. Gdzie 

gdzie zaszemrze wodotrysk, za le: 
ciuchną kratą paikanu migną pawie 
spacerujące po żwirowanych ścieżek 
esach-floresach; elegancki kabriolet 
zatoczy się przed ganek; akacją i nar* 
cyzami zapachnie nagle... 

Nie trzeba tylko sobie zaraz wyo- 
'brażać, że było tu od początku świa- 
ta mlekiem i miodem płynące Eldo- 

życia nieraz bardzo,. bardzo krucho. 
Mało jest miast na Świecie, któ- 

reby takie przechodziły katastrofy i 
klęski jak Bukareszt, który, dodać 
trzeba, stał się akuratnem miastem, 
po nad to recydencjonalnem do- 
piero w 1700tym roku czy może 
para lat wcześniej, za panowania 

księcia. hospodara Konstantego z rodu 
Brancovanów. Nie biorąc w rachubę 
inwazyj Turków, Rosjan, wojsk au: 
strjackich, szalały po Bukareszcie mo: 
rowe zarazy i pożary, ba, nawet za- 
znało miasto niejednego trzęsienia 
ziemi, np. w 1802-gim iście katastro- 
falnego. Dźwignęli Bukareszt z nie- 
lada upadku i położyli fundamenty 
pod jego teraźniejszą Świetność,  do- 
piero, wspomniany już wielkorządcą 
z ramienia okupacji rosyjskiej (1828— 
1834) Paweł hr. Kisielew, a osobliwie, 
jeszcze w bliższej od nas epoce król 
Karol I-szy. 

O Bukareszcie mówi się u nas 
pospolicie tak: 

— Bardzo rozległe miasto. Jedna 
włeściwie ulica. Po za nią niema na 
co patrzeć. Kobiety przecudne, Nazy- 
wają Bukareszt «małym Paryżem» 
ale to gruba przesada. 

To się nazywa: załatwić się szast- 
prast ze stolicą liczącą obecnie do 
700,000 ludności, jedną z  najruch- 
liwszych a pełną oryginalnego wdzię- 
ku i różnorakiego powabu, będąca 
zarazem — co niech mocno pod- 

kreślę— jednem z pryncypalnych cent- 
rów  haudlowych we wschodniej 
Europy. 

Tak, akurat tak, Już w czternastym, 
jeśli się nie mylę, wieku był Buka- 
reszt niezmiernej wagi etapem i stacją 
dla handlu. Przed wielu już, wietu 
laty, założona była na prawym brze« 

iado. Niestety, bywało tu z radościągu Dambowicy cała dzielnica specjal. 

nie dla kupców, dla tranzytowych 
towarzystw, dla składów towarowych 
Po wojnie — ruch handlowy w Bu- 
kareszcie wzmógł się wprost ogrom- 
nie. Ogólnoeuropejski kryzys finanso- 
wy dotknął oczywiście i Rumunję, 
*szelako d ięki właśnie intensywności 
ruchu handlowego  bukaresztańskie 
banki do dziś dnia — bynajmniej nie 
piszczą i rąk nie łamią. : 

Nie trzeba bynamniej wyobrażać 
sobie że cały Bukareszt tylko space: 
ruje po calea Victoriei, po pryncy: 
palnej miasta ulicy, pogwizdując so- 
bie w braku innego zajęcia, ogląda: 
jąc wystawy sklepowe; żę rumuńscy 
lejtnanci, „wyrėžowani i wybieleni“ 
na twarzy, w gorsecie pod mundurem 
tylko to i robią, że uwodzą niewiasty 
na tej że calea Victoriei i w każdym 
innym punkcie miasta, a zaś po 
jakichś wekslarniach z pod ciemnej 
gwiazdy i klubach pełnych rasłaquo- 
uere'ów i chevaliers d'industrie idzie 
istna orgja jaknajbardziej podejrzanych 
geszeftów... 

Nic ztego. Zadziwią niewątpliwie 
wielu zapewnieniem, że Rumun jest 
z natury tak akurat oszczędny jak 
Francuz. Zabawić się lubi—i owszeml 
Ale potrafi też znakomicie pracować 
i wpierw zawsze o jutrze pomyśli 
zanim sakiewkę otworzy. Wad i przy. 
war jakiż naród niema? Gdzież się, 
dziś osobliwie, demoralizacja nie 
wciska? Trzeba jednak uważać co w 
człowieku (lub w narodzie) przeważa, 
a jeśli cenne przymioty przeważają, 
należy zarówno człowieka jak dany 
naród — brać, wyrażając się drastycz- 
nie, z dobrodziejstwem inwentarza, 
Tego my właśnie Polacy, niestety nie 
umiemy.. Guzik wyda się nam zbyt 
błyszczącym, gest podoba się, lub 
niepodoba, — ot i klamka zapadła! 

Już: choćby w piekło za nim lub 
precz z nim! 

W Rumunach jest wiele cennego 
materjału. Są np. duże, wrodzone 
zdolności dyplomatyczne tudzież przy- 
mioty niezbędne dla polityków i 
mężów stanu. Właściwości już się 
wielokrotnie ujawniły. Nie waham się 
wróżyć, że w miarę rozszerzania się 
pola działalności dyplomacja ru- 
muńska pójdzie w Opinji świata coraz 
wyżej. I drugą jeszcze cechę, zdaje 
mi się, że udało mi się bez chyby 
podchwycić. Rumun przy całym swym 
żywym temperamencie ma wrodzoną 
powściągliwość; bynajmniej nie wpada 
zaraz w hazard i miotanie się.. jak 
wiatrak lub Francuz. Lubi zysk— 
skrupułów mało zna—lecz, z natury 
bystry i lotny, wie kiedy. trzeba być 
szczerym i bezinteresownym. | po- 
trafi być jednym i drugim. Rumurii to 
naród, z którym — znalazłszy po- 
dzielisz się. 

Bukareszt—weźmy dla przykładu— 
ma nader bujne życie £owarzyskie, 
Do bardzo późnego wieczora na 
mieście ruch i gwar. Może nawet 
szybciej uderza tętno życia ulicznego, 
kawiarniano - restauracyjnego, niż w 
Warszawie; a już o wiele szybciej 
niż w Wiedniu przedwojennym. A 
wyjdźmy nie na jakąś uliczkę w ubo- 
giej dzielnicy lecz na samą caleę 
Victoriei — o óśmej rano. Prawie 
wszystkie magazyny już pootwierane 
i na ulicy ruch co się zowie. A by- 
najmniej nie same kucharki biegą po 
prowizję do hall Bynajmniej! Widać 
doskonale, że już na nogach od 
wczesnego rana: pracowita inteli- 
gencja. 

Bywało w Petersburgu przed 
wojn wyższego urzędnika nie 

zastać w biurze przed sniadaniem, 

to jest przed... dwunastą w południe. 
A w Bukareszcie? Pytasz siebie: kiedy. 
on'spi ów urzędnik, profesor, adwo« 
kat, lekarz, co nie wyjdzie z knajpy, 
z klubu, z ogrodu publicznego, z ka- 
wiarni, z rautu, z winiarni, z kabaretu 
dopóki mu świt w Oczy nie zajrzy! 

Umieją ludzie żyć w Bukareszcie. 
* 

Bukareszt prześliczne miasto. Oży- 
wione, piękne, jak stworzone do 
życia głębokiego i wszechstronnego a 
lekkiego zarazem. Lekkiego nie w 
sensie błahości, małostkowości, lecz 
w tym sensie, że w Bukareszcie ży- 
cie może nawe: bardzo w warunkach 
swych ciężkie—nie ciąży tak okrut- 
nie jak gdzieindziej, Lżej się żyje. 

Niesłychanie rozległe miasto. Ca- 
łe, ogromne dzielnice w domą 
i willach niedużych, jednopiętrowych, 
zazwyczaj choćby wśród minimalnego 
ogródkowego zadrzewienia, Tam zaś 
gdzie miasto gęste, gdzie kamienice 
wyższe, ulice kręte — tam Wiedeń 
najwyraźniejsze położył piętno swoje. 
Sama calea Victoriei, na przestrzeni 
swej najokazalszej, mniejwięcej od 
rezydencjonalnego pałacu królewskie- 
go do gmachu poczty, to przecie wy- 
kapana, tylko  wspanialsza jakaś 
Karnthnerstrasse lub jaka inna wiel- 
kowiedeńska ulica, Ten sam typ. 
W. wystawach zaś sklepowych — 
towary najbardziej eleganckie z Pary- 
ża. A tu, tam, owdzie, osobliwie w: 
willowych dzielnicach, to kościoł, to 
pałacyk, to siedziba zamożniejsza— 
w rumuńskim narodowym stylu. 
Bukareszt zewnętrznym swym wyglą- 
dem gra na wrażliwości ludzkiej jak 
orkiestra, Wiedeńskość, paryskość, 
rumusńkość wszystko to pojedyńcze 
instrumenty. Urasta 

lodja nader oryginalna, Śmiała, pi- 
kantna: coś z walca, coś z wersal- 
skiego menueta, coś ze staromołdaw- 
skiej pieśni ludowej stylizowanej... 

Jest też w zewnętrznym wyglądzie 
Bukaresztu rys jeden, raz po razu 
skaczący do oczu a związany Ściśle 
z psychologją lokalną. Tu, tam, w 
strukturze jakiegoś gmachu czy pała- 
cyku, odezwie się i zapuszy: żywa 
reminiscencja opery paryskiej lub ka- 
syna w Monte Carlo... Aha! Style 
Garnier! Jakże by jego choć szczypty 
nie miało być—w Bukareszcie? | 

W symfonji Bukaresztu jakby raz 
po razu ktoś w trjanguł uderzał, To 
—-przejechała dorożka! A toż znowu 
co za styl? Szeroki, wygodny fajeton; 
dwa konie; na kozłach... rosyjski 
«kuczer». Onże, ani się omylić! Diugi, 
wypchany z tyłu i sfałdowany jer- 
miak, pas, zazwyczaj wzorzysty, Czę: 
sto gęsto na głowie sztywna, okrągła 
„furażka*.. |--po całej Rumunji, po 
wszystkich miastach takie rozjeżdżają 
fjakry. Są i jednokonki (np. w Gala* 
czu). Uprząż z duhą, Najautentycz- 
niejszy rosyjski izwoszczyk. Było zaś 
tak, że gdy zaczęło się ostre prześla- 
dowanie w Rosji znanej sekty skop- 
ców, wyznawcy jej gremjalnie emigro- 
wali do rumuńskich miast i byli tam 
pierwszymi — dorožkarzami, Oczywi- 
Ście: na obraz i podobieństwo izwo* 
szczyków moskiewskich i petersbur- 
skich. I od tej daty—czysto rosyjskie 
dorożki obsługują rumuńskie miasta. 

Okazałych gmachów sporo: parla- 
ment i uniwersytet, t. zw. Ateneum 
gdzie i sale koncertowe i" galerja 
obrazów, t, zw. Fundatiunea Carol *) 
gdzie bibljoteka publiczna - i sala dla 

*) Prezent królą Karola dla młodzieży 
stąd jakaś me-uniwe rsyteckiej bukareszteńskiej,
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Sprawa Inu w Polsce. 
Len jest tą rośliną techniczną, któ: 

ra mogłaby dać podstawę do 
rzenia poważniejszego przemysłu w 
Polsce, i to zarówno co do przerobu 
siemienia jak słomy. Niestety dotych- 
czas siemię wywozi się zagranicę 
przeważnie w sianie surowym, i to 
nie zawsze dostatecznie oczyszczo- 
nym, włókno zaś poczęści w stanie 
międlonym, a tylko. częściowo jako 
przędziwo czyste, 

Wywóz lnu z Polski z roku na 
rok się zwiększa, wynosił bowiem w 

roku 1923—5354, w r. 1924 —13400, 
a w r. 1925 15600 ton. Wartość eks- 
portu za rok 1925 podaje oficjalna 
nasza statystyka na 13,6 milj. zł, co 
jednak jest cyfrą nierealnie małą, tło: 
maczącą się tem, że eksporterzy de- 

klarują jaknajmniejsze wartości aby 

nie oddawać dewiz Bankowi Polskie: 

mu. Wartości eksportu Inu za. rok 
25 ustalić można na conajmniej 20 

milį, zł. co nie jest w każdym razie 

sumą, któraby odpowiadała potencjo- 
nalnej ważności tego działu kultury 
rolnej. 

Jeśli miała Łotwa z plantacji 1925 r. 
sprzedała już 25000 ton, a wywieść 
zamierza w bieżącej kampanji jeszcze 
6000 tom, to Polska mogłaby z ре- 
wnością pokusić się co najmniej o 
50000 ton włókna czystego, coby od- 
powiadało 100,000 ha uprawy. War- 
tość tego wywozu sięgałaby 2,000,000 
funtów ang. choćby jakość włókna 
nie przewyższała średniej miary. 

Produkcja Inu w Polsce postawio- 
na jest obecnie fatalnie. Przykro po: 
myśleć, iż len polski, mimo że kraj 
nasz według statystyki „Międzynaro- 
dowego Instytutu Rolniczego” za rok 
1923 co do produkcji ilościowej idzie 
po Rosji na drugiem miejscu, na ryn- 
kąch zagranicznych nie bywa wcale 
notowanym, mimo że len łotewski, 
litewski a nawet estoński w prasie 
fachowej mna stałe rubryki notowań. 

Pochodzi to stąd, że len polski 
nie jest należycie standaryzowany, i 
że w znacznej mierze, zwłaszcza z 
Wileńszczyzny, wywozi się go w sta: 
nie surowym (międłonym) na Łotwę, 
gdzie bywa trzepanym, stanowiąc dla 
niektórych eksporterów domieszkę do 
Inu pochodzenia rosyjskiego czy ło 

tewskiego. Świeżo właśnie wyczyta- 
łem w londyńskim „Linen Trade Cir- 

„kular*, że pewna mechaniczna trzepal- 

nia lnu na Łotwie zakupiła kilkaset ton 
Inu surowego w Polsce. 

W organizacji uprawy, wyprawy 
i eksportu Inu pozostaje w Polsce 
niema! wszystko do zrobienią. Jest 
rzeczą zrozumiałą, że uprawa Inu, po- 
zostając niemal wyłączaie w rękach 
drobnego rolnika, musi odpowiadać 
ogólnemu niskiemu poziomowi go: 
spodarki włościańskiej. Mylnem jest 
mniemanie, dzielone częstokroć przez 

światłych rolników, że włościanin z 
kulturą Inu tradycyjne się zrósł i naj- 
lepiej się na niej rozumie. W istocie 
można się dopatrzeć u chłopa pewne- 
go rutynizmu w obchodzeniu się z 
inem, zawierającego także pierwiastki 
trafnej obserwacji, na ogół jednak 
praca włościanina w tym względzie 
tak samo jest daleką od / racjonalno- 
ści, jak w zakresie plantacji innych 
ziemiopłodów. Uwzględnić przytem 
trzeba, że niski stan meljoracji grun- 
tów na wschodzie Polski, najmniej 
daje się odczuwać w stosunku do 
Inu, który lubi podmokłe, a według 
najnowszych badan fachowych znosi 
dobrze nawet nieco kwaśne gleby, 

prelekcyj, kasyno oficerskie, poczła, 
Bank Narodowy etc, wszystko to 
monumentalne gmachy, wielkostołecz- 
ne. Komunikacja autobusowa i tram= 
wajami elektrycznemi dobrze zorgani- 

zowana i obfita. Po najbardziej oży: 
wionej części calei Victoriei kursują 
nadzwyczaj zręczne i wygodne t. zw. 
taxico, małe na dziesięć osób, otwar- 
te autobusiki. Funkcję konduktora 
pełni zazwyczaj niewiasta, 

Po sklepach, jak się rzekło, mnóstwo 
damskich tualet i akcesorjów tualeto" 
wych, oraz bielizny z Paryża, 1ów- 
nież i w magazynach męskich mód. 
Materjały na suknie damskie, męska 
konfekcja, obuwie — drogie. Krawat 
męski paryski w cenie 400 do 800 
Jejów; para kamaszy od 1200 do 1400 
lejów. Natomiast ceny po restaura- 
cjach o wiele, wiele niższe niż np. w 
Warszawie lub w Wilnie, W najbar- 
dziej obecnie uczęszczanej restauracji 
bukaresztańskiej, istotnie bzrdzo dob- 
rej, Restaurantul Modern, ceny mię: 
snego dania wahają się od 30 do 55 
lejów, a w najbardziej pierwszorzęd- 
nej i najdroższej restauracji Kapszy 
porcja turbot'a, ryby morskiej. dla nas 
po wojnie całkiem niedostępnej, ko- 
Sztuje 70 lejów. Filiżanka najlepszej 
kawy tureckiej, np. u Kapszy lub 
Rieglera — 16 lejów **). Wódki pije 
się mało. Jest ptzecie krajowe wino, 
dobre i tanie. Właściwie dwa są ty- 
ko wódki rodzaje, nie wiedzieć który 
mniej powabny: tuica i mastica, jed: 
na o prunelkowym smaku, diuga o 
anyżowym, obie słabe—lecz kieliszek 
4—5 lejów! Barańina wszędzie wy- 
śmienita. Jada się też dużo jagnięcego 

**) Sto złotych — 2700 do 3000 lejów 
stosownie do wahań kursu, 

stwo-/ 

tak że w tym stanie rzeczy chłop wi- 
nien znacznie lepsze osiągać wyniki, 
aniżeli jakościowo i ilościowo osiąga. 

Największą wadą włókna polskie- 
go jest jego słabość, która jest w 
głównej mierze następstwem ogólnie 
stosowanego w Polsce późnego sie- 
wu. Pierwszy okres wegetacji przy- 
pada tu na czas upalny, kiedy to ro- 
ślina zbyt szybko się rozwija, aby 
tkanki włókna mogły się należycie 
wykształcić. Nieprawdopodobnie sła- 
bem jest włókno galicyjskie, raz z 
powodu późnego a następnie z po: 
wodu zbyt gęstego siewu. Na mało 
zasilonej glebie wyrasta zbyt wiele 
łodyg i dla braku pokarmu 

Skutkiem stosowania zwyrodniałego 
siemienia i prawie zupełnego braku 
nawożenia plon słomy i ziarna jest 
nikły. Podczas gdy we Francji i Bel: 
gji sprzęt słomy z hektara oceniają 
przeciętnie na 5,000 kg. w Niemczech 
na 3,500 kg. a nawet w Pożnańskiem 
na 2,500 kg., to na wschodzie Polski 
sprzęt ten rzadko przekracza 1,500 kg. 

Nieracjonalnej plantacji odpowia- 
da gorsza jeszcze przeróbka. Już о- 
dziarnianie jest poprostu przedpoto- 
powe. Moczenie względnie roszenie 

pogarsza jeszcze już z natury słabe 
włókno. Złą nawyczką włościanina w 
Wileńszczyźnie jest to, że zbywa on 
len na rynku nie w stanie czystym, 
a miedlonym, czyli razem z paździe: 
rzem. Przez to ocena wartości dla 
kupca nawet najlepszej woli jest u- 
trudniona, co bynajmniej nie wycho: 
dzi na korzyść rolnika, gdyż kupiec 
musi zabezpieczyć się na wszelki wy- 
padek prżeciw ewentualnej omyłce w 
ocenie. 

Odbiorcą Inu od wlošcianina jest 
prawie wyłącznie żyd, który w masie 
swej jest również mało kulturalny i 
skutkiem tego nie wykonuje doczy- 
szczania i sortowania towaru w nale* 
żyty sposób. Tak więc ciemnota drob- 
nego  plantatora z jednej strony, a 
niedbałość i niesumienność kupca z 
drugiej uniemożliwiają w Polsce za- 
istnienie prawidłowych stosunków w 
zakresie produkji i eksportu lnu, co 
Oczywiście zagranicą bywa uważane 
za miarę naszej niegospodarności. 

Rosja dostarczała przed wojną 
Inianemu przemysłowi przeróbczemu 
zachodniej Europy przeszło 80 proc. 
surowca, w czem nasze obecne Kre- 
sy Wschodnie wraz z Królestwem w 
drobnej tylko mierze uczestniczyły. 
Po przerwi>, spowodowanej wojną 
i rewolucją, w której produkcja Rosji 
znacznie się obniżyła, dziś Rosja znów 
zyskuje na znaczeniu jako dostawca 
surowca Inianego na rynki Światowe. 
Sowieckie źródła statystyczne mówią, 
że obszar obsiewu w roku 1925 wy- 
nosił z górą  924,000 dziesięcin, 
podczas gdy w przeciągu lat 
1908—1913 obejmował na obszarach 
obecnej Rosji 1,018,000 dziesięcin, 
przyczem rok 1913 wykazywał Баг- 
dzo mały obsiew, bo tylko 812,000 
dziesięcin. 

Zdawałoby się, że fakt powrotu 
Rosji do przedwojennego zakresu 
plantacji lnu spowoduie w  najbliż- 
szej przyszłości załamanie się uprawy 
Inu w reszci Europy. Ścisła analiza 
sytuacji jednak nie pozwala na ra- 
zie przewidywać takiego obrotu rze- 
czy. 

Rosja, mając w roku 1924 planta- 
cję dosięgającą 650000 ha wywiozła obciążenia klijentów kosztami. 
w kampanji 1924/25—35000 ton | ub, 
podczas gdy w latach 1908 —13 przy 
1018000 dziesięcinach przeciętnej plan: 
tacjj wywoziła 275000 ton. W bieżą 

mięsa (jagnię po rumuńsku miel, co 
bynajmniej nie znaczy— miód). 

Kuchnia małdawska szerokich zaży- 
wa praw Osobliwie w. Gałaczu nie 
szczędzono nam specyficznie mołdaw. 
sklth potraw, z których niewątpiwie 
nejoryginalniejszą są t. zw. sarmales 
ć la Maldave. Są tonasze „gołąbki* 
tylko, że owijane nie liśćmi kapusty 
lecz liśćmi... winnemi, które się zja- 
da; gołąbki zaś te mołdawskie pole- 
wa się, iakby sosem... kwaśnem mle: 
kiem. Ulubiona to we wschodniej 
Rumiunji potrawa. Czytając menu.. 
czasem sie zgadnie co to za potra- 
wa, a czasem się nic a nic nie rozu 
mie. Gdy się np. wyczyta: Cartofi cu 
unt si smantana, możua kłaść rękę 
w.ogień, żeto kartofle tuszone w 
śmietanie, lecz nię radziłbym puszczać 
się na oślep na jakie pui lub muratu 
ri in saramura nie poradziwszy się 
sąsiada, Zresztą, służba po wszyst: 
kich restauracjach (mówiąc nawiasem 
o sto mil od sprawności usługi np. 
w Moskwie lub Petersburgu) mówi 
a .w każdym razie rozumie po fran 
cusku. Nie rzadko widzi się jak ro- 
dowity Rumun zagryza mięso lub 
wódkę zielonym, czyli młodym, pie- 
przem tureckim, co w zjadliwej ostroś: 
ci nie ma sobie nic równego. Owoce 
znakomite. Pomarańcze jakich się u 
nas nie widuje wcaie, duże, słodkie, 
rozpływające się w ustach, nie w 
sklepie, lecz np. na dworcu w Buka* 
reszcie po 12 lejów. 

Lecz przejdźmyż raz przecie do 
kwestji o wiele, większej wagi niż 
wszystkie świata pomarańcze. Rozu- 
miem doskonale, że na wszystkich 
ustach dookoła mnie pytanie: ale... 
kobiety? Jakże Rumunki? Co? Hę? O 

Rumunkach powiedz nam pan choć 

SK OOWG 

sprowadzonych towarów oraz odstra- 
sza firmy zagraniczne od zawierania 
tranzakcji z fi"mami tutejszemi na 
dostawę surowców dla naszego prze- 
mysłu. 

$ > W związku z tym sprawa dal: 
cej kampanji według prasy zawodo* szych losów Stacji Miejskiej nie ma 
wej Rosja zaprzedała 35000 tom SU* podłoża zasadniczego, lecz jest pry- 
rowca przy 924000 dziesięcinach plan- watnym interesem grupy osób która 
tacji, Łotwa zaś w tymże samym cza- stara się o gruby interes kosztem 
sie 25000 ton przy ca 60000 ha ob- państwa oraz przemysłu i handlu. 
siewu. & S : Wobec powyższego Stowarzyszć- 

Eksport Rosji zatem nie odpowia: nie Kupców i Przemysłowców  sta- 
da w zupeiności rozmiarom uprawy nowczo uznało za szkodliwe dla 
głównie dlatego, że wydajność z ha handlu i przemysłu przejście Stacji 
obniżyła się ogromnie, stanowiąc Miejskiej do prywatnego konsorcjum. 
tylko 56,5 proc. sprzętu przedwojen- Natomiast Stowarzyszenie uznało 
nego. Z drugiej strony, dla braku zą pożyteczne dalsze rozszerzenie 
możności importowania dostatecznych Stącji Miejskiej i w pierwszym — гге- 
ilości bawełny i juty, konsumcja dzje otwarcie działu składów wolno- 
wewnętrzna lnu przez chłopa się nie cłowych. 
zmniejszyła, a przemysłu znacznie W tym sensie w powyższej 
zwiększyła, tak że ma on w  bieżą: kwestji przez Stowarzyszenie został 
cej kampanji według planu gospo- do władz odnośnych złożony - me- 
darczego przerobić 110000 ton, pod- morjat, 
czas kiedy przed wojną zużywał 
80000 ton. 

Z tego to powodu nie zdaje mi 
się, aby w najbliższej przyszłości na- 
leżało się spodziewać zalania rynków 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
12 czerwca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
zachodnich lnem rosyjskim, temwię- T s ka 

cej, że w myśł znanych zamysłów pary sd 02. a 
industrializacji Rosji na szeroką Ska* jHojandja 402,60 403,70 40i,70 

lę dyktatorzy sowieccy dążą do prze- Londyn 48.76 _ 48,83 48.64 

rabiania surowców rosyjskich mo- Nowy-York  10— 10.02 9.98 

žliwie na miejscu i wysyłania zagra- e Só S E 

nice gotowych towarów. Szwajcara 194-— 10449 19359 

W zakresie produkcji płótna Inia- Wiedeń 14165 141.90 : 

nego mogą się istotnie poszczycić Baeda k A 
znakomitemi rezultatami, skoro już w Stokholm у Žo 4 

roku 24/25 wyprodukowali 117 milį, 
m2 płótna wartości 101,5 milj. rubl, Papiery waitościowe 

używając na to ca 50.000 ton włókna, pożyczka dolarowa 69,— (w złotych 690, — 

podczas gdy całoświatowa produkcja Е kolejowa 150,00 — 

włókna po za Rosją wynosiła w roku 5 pr. pożycz konw. 32,50 33.— 32.75 

1924 niewiele więcej ponad 150.000 pr. pożyczk, konw,  — i 
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Przesfroga! 
Okazały się w handlu naśladownictwa 

lubianej namiastki kawy ziarnistej 

ENRILO 
w takich samych kostkach i łudząco podobnych 

etykietach. Aby Pani otrzymała prawdziwą 

namiastkę kawy „Enrilo*, prosimy przyj: 

mować tylko te pakiety, na. których uwidocz- 

niony jest znak fabryczny „młynek do kawy* 

I miano wyłącznych wytwórców 

Henryka Francka Synowie S.A 

Skawina-Kraków.     
nie do energicznego organizowania 
takich spółek, z których 2 zostały już 
zatwierdzone i otrzymały pożyczki 
do 15.000 zł. Spółki te zorganizowa' 
ne zostały: 1-sza—w miejscowości 
Male, gm. Worniańskiej, zarząd której 
prowadzi gen. Dąb Biernackiego, 2 ga 
w miejscowości  Balinipolu gm. 
Bystrzyckiej pod zarządem członka 

— (x) Wypłata poborów dla 
urzędników magistrackich. Ma- 
gistrat m. Wilna, wobec braku w 
kasie miejskiej odpowiednich fundu- 
szów, wypłacił w dniu 1 czerwca r. 

ton. W roku 1925,26:planują Sowiety „PSS a 315 — — 
produkcję o 50 proc. większą, i za- Ы ч ° 

pewne ją osiągną, skoro produkcja 

istotna roku poprzedniego pizewyž- 

Szała planowaną o 4 proc. 

To też Polska rozwinąć winna \ 

swą produkcję lnu do możliwie naj- 
szerszych rozmiarów, gdyż ma szan- 

se zastąpienia w pewnej mierze — 

na rynkach zagranicznych, a powtėre „——; 

na kresach wschodnich posiada w |NIEDZIELA 
Inie,(obok konopi) jedyną roślinę tech: 13 Dziš Wsch. sł, og. 2 m, 34 

niczną, ktėra može obok rentowności | Św, Anton. zadu ał. c: 28 3 

w zmyśle rolniczym dać podstawę do Jutro 

zatrudnienia w przemyśle znacznej | Baz.b.w.d.K. 

ilości ludzi. Jak południe i zachodnie 

Polski mają płantację buraka cukro- 
wego, tak kresy wschodnie winny 

mieć plantacje Inu, jako najlepiej od- 

powiadającą swym klimatycznym 

warunkom. ; 

'W. Bratkowski. 

  
  

KOŚCIELNA. 

— Pierwsza Komunja św. W 

sobotę 12 czerwca w kościele Ber- 

nardyńskim staraniem miejscowego 
proboszcza ks. Kreto wiczai katechet- 

ki szkół powszechnych Caritas i 42 
odbyła się uroczysta Pierwsza Ko- 

munja Święta. Dzieci w liczbie około 
70 przyjęły Komunję Św. z rąk J. E. 
Ks. Biskupa Michalkiewicza. 

KRONIKA MIEJSCOWA. Chór szkolny wakonał 
ieśni podczas nabożeństwa. 

— St-nie Handlu i Przemysłu В Budujące i wzorowe zachowanie 

o Stacji Miejskiej K. P. W zwią- dzieci zdradzało zrozumienie i odczu- 
zku z ukazaniem się w prasie wia: cje tej uroczystej chwili. 
domości, że pewna grupa osób czyni _ W/dzięczni rodzice składają ser 
starania o wydzierżawienie Stacji deczne Bóg zapłać za pracę i po- 

Miejskiej kol, państw., Stowarzyszenie święcenie się dla ich czieci. 
kupców i przemysłowców wileńskich URZĘDOWA 
(żydowskie)  powzięło następującą : ё 
uchwałę: (x) W sprawie ściągania 

' «Zarzuty co do działalności Stacji podatków przez sekwestratorów. 
są niesłuszne, albowiem najpoważ- W związku z tem, iż przy egzekwo- 
niejsze firmy wleńskie od kilku lat waniu podatków zdarzają się c.ęsto 

korzystają ze składów Stacji Miej- wypadki, iż do jednego platnika przy: 
skiej, jak również z jej tahoru ku bywa jednocześnie 3 egzekutorów, 
zupełnemu zadowoleniu _ swemu. jak z lzby Skarbowej, Kasy Chorych 
Stacja działa sprężyście bez zbytniego i Magistratu, co tem samem uniemoż- 
biurokratyzmu i bez nadmiernego liwia ściąganie należności, przeto na 

wniosek Ministerstwa Skarbu uchwa- 
Natomiast istniejące w Wilnie loną została ostatnio ustawa regulu- 

prywatne skłądy wolno cłowe pobie- jącą tę sprawę w ten sposób, iż w 
rają wygórowane stawki i opłaty, co takich wypadkach należy egzekwować 
obciąża nieprodukcyjnie koszt własny należność w pierwszym rzędzie lzby 

Skarbowej, co zaś do Kasy Chorych 
to pe sprawa 

jest jeszcze nie rozstrzygnięta. 
cośkolwieki. Tyleśniy (nich slyszeli, 172 fa,“ Konfiekata, W. dali 
Tak słyną na Świat cały, wczorajszym władze administracyjne 

Niestety, mam do powiedzenia ty. nałożyły areszt na Nr 16 „Biełąruskaj 
le tylko, że wybitnie są — zgrabne. sprawy” z dn. 12 b. m. za artykuły 
Trzymają się nieskazitelnie prosto i „Czy płakać czysię cieszyć?" i „Z ży- 
chód mają przedziwnie elastyczny. cia grodzieńskiego" posiadające ce: 
Ktoś, co głębiej rzecz badał, zapew. chy przestępstw przewidziane przez 

niał mi, że ta zgrabność Rumunek i kodeks karny. Nakład „Bietaruskaj 
ich chód elastyczny pochodzą stąd, sprawy” został skonfiskowany. Je- 
że ich pra-pra-prababki, będąc jesz- dnocześnie pociągnięto do odpowie: 

cze włościankami nosiły warzywa, bie- dzialności sądowej redaktora odpo- 
liznę, chleb w koszyku na głowie,co wiedzislnego tego czasopisma. 
implikuje trzymanie się prosto jak — (0) O przesunięcie terminu 
struna, aby koszyk równowagi nie płacenia zaliczki na podatek 
utracił. przemysłowy. Zrzeszenia handlowo- 

‚ — No, no, no.. patrzcie, patrz przemystowe zwróciły się do Min. 
ciel|--odpowiedziałem mu tylko. Bo Skarbu z memorjałem w sprawie prze- 
co innego mogłem odpowiedzieć? sunięcia terminu płacenia zaliczki na 

Dodam od siebie, że „malują się" podatek przemysłowy za | półrocze 
niewiasty w Bukareszcie tak żei war. 1926 r. z dnia 15 czerwca na dalszą 

szawianka lepiej i namiętniej nie po- datę. 
trafi. W tualetach zaś zarówno Spa- — Osobiste. Delegat Prokurato- 

cerowych jak salonowych sporo ele- rji Generalnej w Wilnie p. Adolf Ko: 
gancji paryskiej; widać, że moda pę- peć wyjechał w dniu wczorajszym w 
dzi prościutko do Bukaresztu z nad sprawach służbowych do Warszawy. 
Sekwany, tylko, że nad Dambowicą Zastępuje go Radca Prokuratorji Ge- 
odrobinę załamuje się na tendencjach neralnej p. Mieczysław Obiezierski, 
do przesady i przejaskrawiania. MIEJSKA 

— Bardzo to wszystko ładnie, — 3 а 
rzekł mi ktoś ze znajomych spotka: dy m. K p kio 
nych już w Wilnie na ulicy— co mi супа naszego wieszcza Władysława 
pan mówisz, ale jakże z tą pięknoś- Mickiewicza, Rada Miejska wysłała 
m Rumunek? Niech pańskie zdanie na ręce p. Władysławowej Mickiewi- 
słyszę. E k ; 4 ; czowej do ambasady polskiej w Pa- 

Na to js PT mojemu rvžų telegram następującej treści: 
znajomemu po któtkim namyśle i pa- Rada miasta Wilna po uczczeniu 
R = celu > Na : „ hamięci honorowego obywatela Wil- 
SB ik re gryzie poięg na Władysława Mickiewicza jedno- 

PRE ZCP myślnie uchwaliła wyrazić rodzinie 
zmarłego głębokie współczucie i ubo: 
lewanie z powodu bolesnej straty. W 
imieniu miasta i jego ludności skła- 
dam hołd pamięci Dostojnego Oby* 
watela Witold Bańkowski. 

(DCN) 

szereg 

Czesław Jankowski. 

(D. C. NJ) 

b. swoim pracownikom tyiko polowę 

należnych im poborów. Wobec po- 

wyższego Zarząd pracowników miej- 
skich zwrócił się w ostatnim czasie 

do Magistratu z memorjałem o nie- 
zwłoczne wypłacenie drugiej połowy 
zaległej pensji. Po rozpatrzeniu me- 
morjału Magistrat przyrzekł zarządowi 

pracowników miejskich zaległą pensję 
wypłacić w dniu 15 czerwca r. b. 

— (n) Posiedzenie miejskiej 
komisji prawnej. W poniedziałek, 
dnia 14 czerwca, odbędzie się posie- 
dzenie miejskiej komisji prawnej z 
następującym porządkiem dziennym: 
1) sprawa potrąceń z poborów pra- 
cowników miejskich, dokonanych na 
mocy usławy o środkach zapewnienia 
równowagi budżetowej, 2) sprawa 
ujednostajnienia spososobu obracho- 
wania tenuty dzierżawnej ża działki 
ziemi miejskiej wieczysto-dzierżawne 
i wieczysto-czynszowe, 3) sprawa 
wypłacenia firmie „J. B. Segall* na- 
leżności za medykamenta nabrane w 
roku 1915 dla szpitali miejskich, 4) 
sprawa umowy z A. Malinowskim na 
wydzierżawienie placu do zakopywa- 
nia padliny, 5) kwestja pierwszeństwa 
Kasy Chorych przed Magistratem przy 
egzekwowaniu zaległości  skladek 
od pw podatków komunal- 
nych. 

2 — (n) Choroby zakažne w Wil- 
nie. W ubieglym tygodniu zachoro- 
wało w Wilnie na tyfus brzuszny 2, 
plamisty 1, płonicę 8, ospówkę 3, 
odrę 7, krztusiec 3, czerwonkę 2, gru- 
źlicę 2 (zm. 1) i jaglicę 4 osoby. 

— (x) Delegaci Warszawy i 
Łodzi na Zjazd Higjenistów. Na 
V ogólny zjazd lekarzy i działaczy 
sanitarnych, który się odbędzie w 
dniu dzisiejszym w Wilnie przybyli: 
prezydent m. Warszawy p. Jabłoński, 
prezydent m. Łodzi p. Dr. Cynarski 
i dyrektor generalny służby zdrowia 
z Warszawy p. Dr. Wroczyński. 

SAMORZĄDOWA 

— (x) Spółki wodne meljora- 
cyjne w „pow. Wil.:Trockim. Zgod- 
nię z obwieszczeniem ministra Rol- 
nictwa i Dóbr Państwowych z roku 
ubiegłego zasady udzielania przez 
państwowy bank rolny pożyczek z 
państwowego funduszu kredytu na 
meljoracje rolne są między innemi 
następujące: pożyczki mogą otrzymać 
spółki wodne, gminy wiejskie i miej- 
skie, mieszkańcy wsi występujący 
zbiorowo i inne osoby fizyczne i 
prawne zarówno właściciels gruntów 
jak i ich użytkownicy. 

Pierwszeństwo mają spółki wodne, 
posiadacze gruntów scalonych, mel- 
joracje gruntów stacji doświadczał: 
nych, szkół rolniczych i t. d. Pożycz: 
ki te są udzielane na drenowanie, na: 
wodnianie i odwodnianie gruntów i 
meljoracje rzek, a nie ńa urządzanie 
gospodarstw stawowych. Pożyczki 

takie będą przyznawane w wysokości 
70 proc. kosztorysu na drenowanie 
gruntów, 50 proc. na suszenie ro- 
wami; 60 proc. na nawadnianie 
gruntów; 70 proc. na  meljoracje 
pastwisk. 

Zaznaczyć należy, iż pożyczki te 
udzielane są na okres czasu od 6do 
12 lat. 

Wobec powyższego w powiecie 
Wileńsko:Trockim przystąpiono obec- 

daje do wiadomości, iż stosownie do. 
wyjašnienia dyrekėji Funduszu bezro- 
bocia w Warszawie, wszystkie odzia 

b, filje i 
mają cych swe centrale na terenie 
działania innych zarządów Obwodo- 
wych, a zatrudniające łącznie prze 
widzianą w art, 1 Ustawy o zabez 
pieczeniu na wypadek 
ilość robotników-pracowników (po- 
nad 5:ciu), podlegają działaniu niniej: 
szej Ustawy oraz winni ubezpieczyć 
swych 
wypadek bezrobocia, 
celu należy zgłosić sę do obwodo- 
wego biura F. B w Wilnie, ul. Za- 
walna Nr. 2. 

wydziału pow.  Wil-Trockiego p. 
Falewicza. 

SZKOLNA. 
— W Liceum żeńskiem im Fi-- 

lomatów w Wilnie (z prawami szkół 
państwowych) egzamina wstępne do 
wszystkich klas odbęda się od 25— 
28 czerwca włącznie. Zapisy przyjmu- 
je kancelarja szkolna codziennie od 
g. 9—2 pp. (ul. Żeligowskiego 1 m.2). 

Średnia szkoła handlowa: 
stow. kupc. i przemysł. chrześc. 
(ul. Biskupia 12) przyjmuje zapisy 
kandydatów z wykształceniem 6—7 
klas szkoły powszechnej lub z ukoń- 
czoną 3-ą klasą gimnazjum. Kurs na- 
uki trzyłetni. E 

— (0) Spis dzieci m. Wilna. 
Władze szkolne otrzymały zarządze- 
nie aby przeprowadzić spis wszyst- 
kich dzieci do lat 14 włącznie. Spis 
ten sporządzony zostanie na terenie 
m. Wilna przy pomocy  Komisarjatu 
rządu i Magistratu, który rozeszle 
właścicielom domów odpowiednie 
kwestjonarjusze do wypełnienia, a 
na terenie powiatu spis przeprowa 
dzony zostanie przez. nauczycielstwo 
i administrację szkolną. Ostateczne 
opracowanie materjału powierzone 
zostanie inspektorom szkół powszech- 
nych. 

Z UNIWERSYTETU. 
— (n) Wybory władz uniwer- 

syteckich. W dniu 7 czerwca na. 
wydziale humanistycznym U. S. B. 
dziekanem na rok ademicki 1926/27 
wybrany został prof. dr. Jan Oko, 

a: prof. dr. Stefan Gli- 
xelli. : 

Dnia 10 czerwca na wydziale Ie- | 
karskim wybrano dziekanem po raz | 
4-ty prof. d-ra Zenona Orłowskiego. 

Wybory na innych wydziałach 
odbędą się w tygodniu następnym, 

— Posiedzenie Ill wydz. TPN. 
13 bm. (niedziela) o g. ll-ej w se: 
minarjum histor, (Zamkowa 11) od-- 
będzie się posiedzenie wydz. Ill TPN. 

Porządek dżienny: | : 
1, Sprawy administracyjne. а 
2. Referat Rektora Parczewskiego | 

p.t. „Roty przysiąg królów polskich", 
Następnie odbędzie się posiedze- 

nie zarządu wydziału. ‹ 

PRACA i;OPIEKA SPOŁECZNA. - 
— Zarząd obwodowy fundu- 

duszu bezrobocia w Wilnie po- 
£ 

agentury vapse ads 

bezroboci 

robotników-pracowników na 
w którym to. 

POCZTOWA. 
—(x) W sprawie listów wartoś- 

ciowych zagranicznych. Zgodnie z 
projektem wysuniętym w swoim czą- 
sie przez Wiłeńską Dyrekcją Poczt i 
Telegrafów, Generalna Dyrekcję w



4 

(Warszawie rozważa już obecnie bar- 
Jdzo poważną sprawę dopuszczenia 
do obrotu zzagranicą listów wartoś 
ciowych nadawanych w urzędach 
ocztowych w t. zw. stanie otwar- 

tym. Opłata za takie listy byłaby 
większą o 100 proc. od zwykłych lis- 
tów wartościowych. 

: ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Wileńskie koło związku bi- 

bljotekarzy polskich. We wtorek 
dnia 15 go czerwca 1926 r. o godz. 
8-ej wieczór odbędzie się w Czytelni 
bibljoteki publicznej i uniwersyteckiej 
w Wilnie, zebranie członków, ро- 
Święcone dyskusji nad odczytem p. 
M. Dzikowskiego p. t. „Definicja 
czasopisma w bibijotekarstwie"* 

— Oddział Wileński Pol. To- 
warzystwa Tatrzańskiego urządza 
we wtorek 15 go b. m. o godz. 8 m. 
15 wieczorem _ w gimnazjum im. J. 

| Słowackiego (Dominikańska 3) ostat- 
|nie przed wakacjami zebranie mie- 
|sięczne członków, na którem prof. 
Jerzy Lande wygłosi pogadankę ilu- 
strowaną przezroczami „Ze wspom- 
nień o Bartku Obrochcie" (z powodu 
śmierci słynnego grajka podhalańskie- 
go). Goście miie widziani. 

 — Walne zebranie Zjednocze- 
nia Polskich Stowarzyszeń odbę- 
dzie się w środę 16 czewrca b. r. o 
godz. 6 wiecz. w lokalu Rady Opie- 
kuńczej Kresowej (Zygmuntowska 22). 

Zarząd zwraca się do p.p. delega- 
tów z uprzejmą prośbą, aby na po" 

= zebranie przynieśli z sobą 
pieczęcie swych organizacyj, gdyż ta- 
kowe na zebraniu będą potrzebne. 

RÓŻNE. 
_ — Wystawa „Nasze Morza i 

Rzeki* otwarta codziennie od godz. 
10 rano do 8 wiecz. w lokalu ofi- 
cerskiego Kasyna Garnizonowego, ul. 

| Mickiewicza Nr. 13 zawiera następu- 
jące działy: marynarka wojenna, ma* 
rynarka handlowa, drogi wodne śród- 
lądowe, rybołóstwo, sport wodny, 
oraz dział artystyczny. 

Całość niezimiernie ciekawa i pou- 
|czająca. Rozmieszczenie eksponatów 
planowe i dostępne, daje możność 
widzowi błiżSze zaznajomienie się z 
temi dziedzinami, niestety mało  zna- 
nemi naszemu ogółowi. Wysoki smak 
artystyczny jaki cechuje wystawę sta: 
wia ją w rzędzie najudatniejszych 
imprez propagandowych jakie oglą- 
dało Wilno w ubiegłych latach. 

Niech każdy nie zwleka i spędzi 
chwilę na Wystawie, a niewątpliwie 
cel takowej zostanie całkowicie osią- 
gnięty. 
"= Wizy zniżkowe na świętn 

muzyki. Konsulat Łotewski w Wilnie 
zawiadamia, że 19—21 czerwca r. b. 
w Rydze odbędzie się Ogólnołotew* 
skie Święto Śpiewu i Muzyki z udzia- 
iem 6000 śpiewaków. Osoby udające 

  

Kino Kameralne S$© Dzi! Potęż 
arcydzieło! 

ml. Mickiewicza 22 sę 

  

  

AMK 

ie I „BAM | ap; 1 7; KULTURALNO: | i 
Aliejski Kinematogral Sžygioų — (ZAROPN 

REZ ful. Ostrobramska 5) 8 B-L-1-N-L 
: Dziś, dnia 13 czerwca 1926 r. będzie L-N-O-W-| 

nieczynny. 

    mianę materji, 

Słynne od 45 lat w całym 

jak to stwierdziii prof. Berlińskiego uniwe 
den, Dr Marin, Dr Hoch'loetter i wielu i 

usiwają Odsirukoję  (zatwardzenie), są 
środkiem pizeczyszczającym, ułatwiają 

    

  

RATUJCIE ZDROWI 
Najsłynniejsze światowe powagi Jekarskie stwierdziły, że 

| 75%chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory źołądek jest główną pizyczyną powstania najrozi 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

(ZIOŁA Z G6REARCUD-8 LAOERA 
lekarzy są idealnym Środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

się na to święto mogą otrzymać w 
Konsulacie Łotewskim wizy ulgowe: 
1) ekskursje—bezpłatnie, 2) osoby 
pojedyńcze za !/s opłaty normalnej, 

— Wycieczka do Rygi. Na 
skutek zawiadomienia Konsulatu Ło- 
tewskiego w Wilnie u mającem się 
odbyć w dniu 19—21 czerwca r. b. 
w Rydze Święta śpiewu i muzyki, w 
którego program wchodzą między 
innemi produkcje wokalne 6000 špie- 
waków ze wszystkich chórów Łotwy, 
w związku również z otwarciem w 
tym okresie wystawy rogacizny, Od- 
dział Wileński Polsk. T-wa Krajo- 
znawczego organizuje wycieczkę do 
Rygi i wybrzeża bałtyckiego, w 
której prócz członków T-wa mogłyby 
wziąć udział również i szersze sfery 
społeczeństwa wileńskiego. 

Wycieczka będzie mogła korzystać 
ze zniżek kolejowych, bezpłatnej wizy 
tudzież w zależności od spodziewanej 
przychylnej decyzji władz central- 
nych,—ze zbiorowego paszportu za 
granicznego, które to warunki spro- 
wadzają koszta wycieczki do mi- 
nimum. 

Zapisywać się na listę uczestni- 
ków można u członka T-wa p. L. 
Chociłowskiego (W. Pohulanka 24— 
Dz. Osobowy Dyr. Lasów P.) do 
dnia 16 b. m. włącznie, w godzinach 
urzędowych. O dniu wyjazdu nastąpi 
osobne zawiadomienie. Przedpłata 
wynosi 3 zł. 

— (u) Czy prawda? W swoim 
czasie w jednej z miejscowych ga- 
zet ukazała się wzmianka p. t. „Nie- 
bywały skandal budowlany*, opisu- 
jąca zawalenie się nowowybudowa: 
nych domów urzędniczych w  Duni 
łowiczach. Jako ilustracja do tego 
przytoczone zostało pismo inżyniera 
powiatowego p. Szukalskiego do 
komendanta posterunku p. p. w Du- 
niłowiczach następującej treści: „W 
związku z zawaleniem się kominu w 
jednym z domów urzędniczych w 
Duniłowiczach oraz wynikiem bada- 
nia kominów w pozostałych domach, 
polecam do czasu przybycia do Du: 
nliowicz specjalnej komisji przed- 
sięwziąć następujące środki w celach 
zabezpieczenia mieszkańców w za: 
grożonych domach od możliwych 
nieszczęśliwych wypadków i t.d.* 

Kto ponosił odpowiedzialność w 
danym . wypadku i czy poniósł — 
nie wiadomo: zainteresowany urząd 
zachował milczenie. W ten sposób 
opinja społeczna została zbagateli- 
zowana. 

Powracamy dziś do tej sprawy 
dlatego, że dochodzą znów do nas 
alarmujące wiadomości analogicznej 
mniej więcej treści, Chodzi teraz o 
remont dokonany przez powołany 
"do tego W.ł Budowlany w gmachu 
przy ul. Żeligowskiego 4. Jak te ro- 
boty zostały wykonane świadczy na- 

ne urocza Marja Jakobini 
„Polon A = i wytworny salonowiec CHARLES WILLI KAISER w dramacie życiowo-sensacyjnym w 8 akt. 

w. obrazie 

  

odtworczyni roli głównej 
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pis na jednym z aktów uczyniony 
przez urzędnika, członka komisji od- 
biorczej, — napis, który niedwuzna- 
cznie wskazuje na niemożliwość 
przyjęcia robót (według innych wer- 
sji mowa tu o skierowaniu sprawy 
do Prokuratora), a który spowodo- 
wał w następstwie wyłonienie ko- 
misji rzeczoznawców. 

Ponieważ na tym ile kursuje mró- 
stwo przypuszczeń, być może zgoła 
nieuzasadnionych, zainteresowa ny 
Wydział powinienby dać wyjaśnienie, 
porzucając dotychczasowy sposób 
negowania opinji społecznej. 

TEATR i MUZYKA, 

— Dwuaktowa <Halka» w Teatrze 
Polskim (<Lutnia»). Celem umożliwienia 
szerszemu ogółowi poznania nieśmiertelnej 
opery St. Moniuszki, Wil. Zespół Operowy 
z Wil. Orkiestrą Symfoniczną wystawia dziś 
scenicznie dwuaktową <Halkę> w pierwszej 
muzycznej koncepcji tego dzieła. 

Partje główne wykonają: Hendrychow- 
na (Halka), Nowicki (Jontek), Ludwig (Ja- 
msz), Korsak'Targowska (Zotja), Malinowski 
(Cześnik), Witas (Marszałek dworu), Chór 
składa się z 50 osób Wileńskiego Zespołu 
Operowego. Orkiestra zwiększona Wil. Ze- 
społu Symfonicznego. Nowe dekoracje we- 
dług projektów E. Dziewulskiego wykonane 
przez E Karnieja. Operę prowadzi kapel- 
mistrz Stefan Sledziński. Reżyseruje — A, 
Ludwig. Ceny miejsc znacznie zniżone od 
50 gr. Kasa czynna dziś 11—-1 i 3—9 wiecz. 

— Występy J. Węgrzyna w Teatrze 
Polskim «Lutnia». W nadchodzący piątek 
18 b. m. zawita do Wilna zespół Teatru 
Narodowego z Warszawy z J. Węgrzynem 
na czele. Wystawioną zostanie w Teatrze 
Polskim «Lutnia» ostatnia nowość sezonu— 
komedja Z. Kaweckiego «Ludzie tymczaso- 
wi», grana w Warszawie przeszło 40 razy z 
rzędu, Obsadę tej sztuki tworzą: J, Węgrzyn, 
F. Pichor:Sliwicka; Z. Lindorfówna, M. Mysz* 
kiewicz, W. Skarżyński, S. Wrącki i inni. 
Akcja utworu toczy się w Moskwie w r. 
1918 — oraz w Warsząwie w dobie obecnej. 
Wobec wielkiego zasteresowania — kasa bę- 
dzie czynną codziennie od g. 5—8 w. 

WYPADKI | KRADZIEŻB, 

— Samobójstwo. Da. 12 b, m. otruła 
się esencją octową służąca Antonina Duda- 
reńkówna (Sióstr Miłosier. 6). Desperatkę 
w stanie ciężkim odwieziono do szpitala św, 
Jakóba. 

Przyczyna samobójstwa—nieporozumie- 
nia rodzinne. 

— Pożary. We ws! Zalesie gm. Iiskiej 
spaliły się dom mieszkalny, chlew, spichrz 
oraz obora na szkodę Antoniego Kibałka, 
Straty wynoszą 16000 zł. 

ME pożaru nieostrożne obchodze- 
nie się z ogniem. 

— We wsi Szmieliszki gm. Polańskiej 
wskutek wadliwego stanu kominów spali 
się dom mieszkalny, obora i stodoła z in- 
wantarzem martwym na szkodę Józęta Augu* 
stynowicza. Strety wynoszą 5000 zł, 

— W kolonj: Huby gm Kurzenieckiej 
wskutek uderzenia pioruna spalił się dom 
mieszkalny oraz sprzęty domowe na szkodę 
Antoniego Norki Straty wynoszą 8000 zł. 4 

— Potajemne gorzelnictwo. Około 
zaśc. Zadni-Bór gm. lżańskiej znaleziono w 
lesie aparat gorzelniczy oraz 3 wiadra sa* 
mogonki, Właściciela N, Szorca aresztowano. 

pełna wdzięku 
sArabka» ROSA VALENT1IN 

Mnie nie kupisz za pieniądze.. 

odgadniecie? 
nie podział й 

Tak drogie i pożądane w dzisiejszym 
czasie kamgarny na ubrania i kostjamy 
damskie, bieliznę damską i pościelową, 
gotowe ubrania i płaszcze męskie i dam- 
skie, kołdry watowe, zegarki złote, dam-   skie i męskie, aparaty totograficzne i in- 

  

ne przeamioty, możecie u nas otrzymać ROA bezpłatnie. 
Niema żadnego ryzyka. Niepowodzen le wykluczone, Pro- 

simy nadesłać nam prawidłowe rozwiązanie obok umieszczone- 

Przedsiębiorstwo 

  

go zadania, litery należy ułożyć w šzersz, które oznaczą trzy 
miasta polskie. Wraz z zadaniem prosimy w liście podąć do- 
kładny adres, oraz załączyć znaczek pocztowy na 30 gr., na co 
otrzyma WP. szczegółowy i 

Posiądamy dużo listów dziękczynnych. 
rospekt 1 niespodzianię. 

Handlowe «RECORD», Łódź 7, Piotr- 
kowska 37. 

wo 

аГЫОГ 
Pierwszy dzień Święta 

przysposobienia. 

Dzień wczorajszy przyniósł Wilnu 
taką masę imprez sportowych, że 
wątkie łamy naszego działu sporto- 
wego nie są wprost w stanie po- 
mieścić tego wszystkiego, co należa- 
ło by napisać. Postaramy się więc 
choć w krótkości dać przegląd wy- 
ników tych, imprez. Zacznę od święta 
przysposobienia wojskowego. 

Od samego rana okolice Wilna 
rozbrzmiewały hasłami komendy—to 
hufce szkolne gimnazjum: im. J. Le: 
lewela, im. Ad. Mickiewicza, kr. Żygm, 
Augusta, Seminarium Nauczycielskie : 
go szkół ogrodniczej i technicznej i 
zawodowej im, „Promienistych* oraz 
stowarzyszeń: Akademickiej Legji P. 
W., Związek strzelecki, Tow. gimnest. 
sportowe, „Sokot* i Harcerstwo. 

Kadry te zwiększone zostały je- 
szcze przez fufce szkolne i Związek 
Strzelecki ze Święcian. 

Miło było patrzeć na powracają: 
cych z ćwiczeń zagorzałych i zahar- 
towanych jak w ogniu młodzieńców. 

Po południu się odbył konkurs 
strzelecki na strzelnicy garnizonowej 
i pięciobój wojskowo-sportowy na 
boiska sportowem W. K. S. Pogon. 

Wyniki szczegółowe tych zawo- 
pów podamy w numerze następnym. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
dalszy ciąg uroczystości, związanych 
ze świętem dorócznem Przysposobie- 
nia Wojskowego, między innemi o 
9.ej rano uroczysta msza polowa na 
placu Katedralnym z defiladą, o 12 i 
pół Akademja w sali Śniadeckich U. 
S. B., z częścią koncertową, o godz. 
3 po poł. zawody i popisy sportowe 
na boisku 6 p. p. leg. (Antokoi), Po 
zawodach rozdanie nagród w posta- 
ci puharów, zegarków, żetonów, 
kompletów sportowych i t. d. Ko- 
mitet wyraża nadzieję, iż społeczeń- 
stwo wileńskie poprze jego poczy- 
nania i licznym udziałem w uroczy: 
stościach zadokumentuje swoją soli- 
darność z ideą wychowania fizycz: 
nego i przysposobienia wojskowego. 

Popis gimnastyczny żeńskich 
szkół średnich. 

W dniu wczorajszym, kiedy szkol- 
na młódź. męska wykazywała, ze sło 
wa marszu sokołów „z wygodnej po- 
Ścieli nie dźwignie się rad” nie mo- 
gą być do niej zastosowane, bialo- 
głowy zgrupowane w gimnazjach 
im. Orzeszkowej, Czartoryskego, Se 

Wileńska Polska Orkiestra mu- 
zyczna 

trio, kwartet i t. p, duży repertuar nut i 
nowych tańców. Cena bardzo niska. Ct, 
którzy korzystają na weselach i zabawach z 
harmonji i bałałajki, mogą za tę samą cenę 
zaaugażować naszą orkiestrę z najlepszymi 
muzykantami i najlepszym repertuarem: 
Na żądanie wyjeżdżamy na prowincję 

Adres: ul. Św. Ignacego 12 m. 15 D. Kas 

0doron 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

poceniu się. 
dać wszędzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. 

     
    

  

   

świecie 

Letniska wiejskie 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego, 

2) Informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

od g. 3—5 po poł. 

Dom 
Handl. „Bławat 
Wielki wybór towarów 

zamówienie 

zawsze są na składzie. 

  

rsyteiu DrvLey- 
nnych wybitnych 

niezastąpionym 
funkcje organów 

połdzielniaRolna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

   

  

   
   

Wilno ul. WILEN5KA 31 tel 382. 

my po ce ach znižonydh od 5 do 10 pro- 
cent. Ubrania męskie i palta 

Poduszki, kołdry, sienniki, pierze 

Do WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

minarjum  Nauczycielskiem i szkoły 
handlowo-przemysłowej im. Emmy 
Dmochowskiej, brały udział w do- 
rocznym popisie gimnastycznym jaki 
odbył się w parku sportowym im. 
Żeligowskiego. 

Uroczystość rozpoczęta została 
defiladą wszystkich zawodniczek, po- 
czem odbyły się pokazy grupowe 
poszczególnych drużyn szkolnych i 
zawody w piłkę koszykową i inne. 

Największym powodzeniem cie- 
szyly się ćwiczenia gimnastyki ryt- 
micznej prowadzone pod dźwięki or- 
kiestry. 

Pod adresem czynników organizu- 
jących popis da się powiedzieć, że 
publiczność odsunięta została od za- 
wodniczek zbyt daleko, co utrudnia- 
ło znacznie przyglądanie s'ę ćwicze: 
niom, pomimo to ogólne wrażenie 
wypadało b. pomyślnie, 

Na czele ciała pedagogicznego 
szkół umieszczonego, z kczywdą dla 
pozostałej publiczności, na środku 
boiska widzieliśmy kuratora okręgu 
szkolnego doktora Ryniewicza i preze- 
sa czerwonego krzyża p. Ł. Uniechow- 
skiego. 

Publiczności z powodu niepewnej 
pogody niewiele. 

Zawcdy piłki nożnej. 
Pogoń—Wilja 0 :0.3 

Spotkanie tych dwóch. drużyn, 
z których pierwsza piastowała wy- 
soką godność mistrza okręgu, a dru- 
ga jest na dobrej dzodze do tej 
godności w roku bieżącym, dał 
wynik zaznaczony w tytule—nieroz- 
strzygnięty. Obydwie drużyny wyszły 
na boisko w swoich najlepszych 
składach, chociaż Wilja z Palulem 
zamiast Grabowieckiego na obronie. 
Pogoń z debiutantem Pawłowskim 
na lewym łączniku. 

£Od początku gry żaznacza się 
lekka przewaga Pogoni, która jednak 
nie umie wykorzystać szeregu sytuacji 
podbramkowych. Dwie zupełnie pew- 
ne sytuacje idą na marne, strzał 
Pawłowskiego trafia w sztangę. Wy- 
siłki Wilji rozbijają się też o Kotlar- 
skiego, który jest obecnie w dosko- 
nałej formie i stanowi zagrodę nie 
do przebycia, Gra na ogół ostra i 
dość brutalna. Gracze zachowują się 
głośno i sędzia zmuszony jest po- 
skramiać zbyt  zagorączkowanych. 
Przewodzi krzyczący, jak zawsze 
zresztą Nikołajew. Gracz ten przy 
wszystkich swoich miezaprzeczalnych 

    

Mieszkania 
w okolicy placu Katedralnego, Mic- 
kiewicza, Wileńskiej, Uniwersyteckiej 
i przyległych ulic 5—6 pokojowego 
ze wszelkiemi wygodami poszukuję. 
Dzierżawę opłacę za czas dłuższy z 
góry. Szczegół. oferty Bonifraterska 

0d. 

449100070030004046/00-00000000000 

B. Szyrwindt| Gotówkę 
Choroby skórne, we- od 100 zł. 
neryczne i moczo- |w każdej sumie z 

płciowe. zapewnieniem 
Wielka 19 od g. 10—1 |zwrotu w walucie 

iod 4 — 7. i solidnemi gwa: 
W.Z.P Nr 11, Wilno] rancjami lokuje 

dn. 22-XI 1924 r, najkorzystniej dom 
H.-K. <ZACHĘTA» 
Portowa 14 tel. 905, 

№) уа че 
ra kondycję 

do intel gentnego do- 
mu, na czas wakacji 
letnich — oferty pro- 
szę składać w Admi- 
nistracji «Słowa» pod 
«Studentka przyrod: 
niczka<. 

ONDYCJI poszu- 
K kuje student 

    

  

Wilenski“ 
letnich. Sprzedaje- 

robimy na 
na raty. 

i wata 
Ceny niskie. 

    

   

  

   
   

Przyrod, U. S. B. Ma 
referencje nauczyciel. 
gimnazjów wileńskich. 
WD.. Mickiewiczą 37 
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walorach ma feler i to feler po- 
ważny—jest kłótliwy i głośny. 

Pracowitą częścią drużyny Wilji 
była pomoc, skrzydła nieszczególne, 
nte pomogły i przestawiania. 

W Pogoni dało się zauważyć 
spadek formy Szallera. Kontuzjowany 
Baniak, chwilami nie mógł ruszać się 
prędko po boisku, prawy pomocnik 
pracowity.  Debjut Pawłowskiego 
wypadł nieźle, jest on trochę za słaby 
fizycznie, jednak lepszy od zbyt mło- 
dego Szwabowicza i starego Śchlich- 
tingera. Nowak miał swój dobry 
dzień. 

Sędziował kpt. Waligóra. 

Wilja II-Ž: A, K. S. 2:1 (1:1). 
Spotkanie o mistrzostwo B“ klasy 

przyniosło zwycięstwo Wilji. Prze- 
waga. nie uwydatniałą się znacznie, 
jednak wynik ten odpowiada pozio- 
mowi gry. Bramkę dla Ż. A. K. Sa 
zdobył.. Serdinkow z Wilji. 

Wobec niesfornego zachowania 
się sędzia usunął z boiska Nowickie- 
go z Wilji i Rozowskiego z Ż. A. K,S'a. 

Otwarcie 4ej przystani wioślar- 
skiej i l'sze regaty wewnętrzne. 

Dzień dzisiejszy jest wielkiem 
świętem dla Wileńskiego _Akademic-. 
kiego Związku Sportowego. O godz. 
16,30 nad nową placówką sportową 
(Antokol 12—za więzieniem) zalopo- 
cze flaga z ogólno akademickim 
białym gryfem, poczem nastąpi uro- 
czystość _ poświęcenia _ prżystani, 
chrzest łodzi i defilada, po której 
odbędą się regaty. W programie 
przewidziane są następujące biegi: 
bieg 1.szy otwarcia—czwórki odkryte 
junjorów, bieg 2-gi—jedynki odkryte 
starszych, bieg 3-ci główny— czwórki 
odkryte gsenjorów, bieg 4-ty pań— 
czwórki odkryte. 

Wstęp wolny za zaproszeniami 
oraz legitymacjami  członkowskiemi 
i akademickiemi. W razie deszczu 
i niepogody uroczystość odkłada się 
automatycznie do następnej niedzieli. 

LL 21 

Ofiary. 
— Dla uczczenia dnia imienin p. Kura- 

tora Bratniej Pomocy gimn. im. kr. Zygmun- 
ta Augusta, Antoniego Narwoysza Wydzia- 
łowi składają na Bratnią Pomoc 17 zł. 50 gr. 

— Ku uczczeniu św. pamięci dr. Anto- 
niego Hołówko w dzień Jego imienin na 
Macierz Szkolną bezimiennie zł. 25. 

— Ka uczczeniu świętej pamięci Anto- 
niny Zmaczyńskiej w dniu jej imienin dla 
nauczycielek weteranek w Scbronisku A. i 
S. Z. al. 15. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
LR 

  

pokoje z 
używaniem 
kuchni do 

„ Zamkowa 
m. 1 

Tartak 
na rozb'órkę sprzedam. 
Pisemne zgłoszenia 
ek Gromadzki 
jydgoszcz, Toruń. 

ska 16, 

Akuszerka 
Brzezina 

ul. Mickiewicza 44 
m. 17. Przyjmuje od 
godz. 9 rano do 7 w. 
W.Z.P. Nr 3903 Wilno, 

dn. 22-V-26 r. 

3—4 
wynajęcia Ч 
    

    

Doszukuję 
pożyczki 8000 dolar. 
pod 1-szą hipotekę na 
dużą posiadłość przy 
głównej ul. w Wilnie. 
Szczegóły w Biurze 
Reklamowem — @а: Баг- 

5Ка 1 i 

  

Zamienię 
2 domy z ład' 

nym placem w Wil: 
nie na ziemię w 
Kowieńszczyźnie. Wia* 
domość w Biurze 

m A, 

ierownik  Zakła- 
dów handiowo- 

ogrodnic ych, 
posiadający dwute nią 

j praktykę z ukończoną 
Szkołą Ogrodniczą w 
Warszawie i bardzo 
dobremi świadectwami, 

j poszukuje  odpowied- 
j niego zajęcia. Adres 
4 poczta Ducyn, powiat 

Rowieńsk', majątek 
Szupków, Szkoła Pań- 
stwowa Rolnicza. Sta- 

2 nistaw Gągsicki. 

$ pokoje 
„umeblowane z 

kuchnią do wynajęcia. 
Dzielna 14 (tuż przy 
przystanku autobuso: 

wym). 

Reklamowem Oarbar- 
ska 1, 

  

  

— 

Poszukujemy 
zbiornika ną naitę ca 
30000 kgr. (do prze. 

    
    

      
   

  

  

                  

  

  

RE ać : EK asi składające się z 6 po- m. 1 tel, 657. : "іе!і?ЬПіа)іЪ;Хопеп… 
rawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. * * + I “ — sub «Zwigzek 
e * gór ER Laliera usuwają Gzpienia ZAWALNA 1 22 TELEFON 1—47 dą: Całkowicie "o dkės LL wątroby, nere amieni żółciowych, cierpienia hemoroi- = : : TNI х 

dalne; reumatyzm iariretyzm, bóle głowy, WYL liszaje. Pol eca: ieGdcć RS a aDE я ЗРЙЗЁ[’}М\…'}:Е; х Akuteiią 
| Zioła z gór Harcu D ra Latiera zost-ły nagrodzone AR RZ Bujki. Sosn las, W.Smiatowska 
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i N A S I 0 N A RO rzeka p:od Inf. śto El przyjmuje od zgoda, 

netia A JR PRS Wiedniu, Paryis, A - Jakėbska, 16 m. 1. sa do 19. Mickiewicza 
ondynie i wielu innych miastach Tysiące podz ękowai 8 r. K. т 46. m. 6 

otrzymał Dr Łauer od osób wyieczonych. 3 ZIEMNIAKOW pa Ad S К WZP Nr 63 
: TAS 

Cena pół pudełka zł. 1.50, O „W; S$. A TYMOTKI r 2 ‚ = awcowa lepszych O SPRZEDANIA 
podwėjne pudelko zl.2.50, JĘCZMIENIA ŁUBINU 190000003000000000000060000000004 K firm | warez pokoje POW OZ 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 2 p'zyjmuje ob. dla ma A sa” 3 p 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśiadownietw. UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki ю a aukoie ESD. W ja = 
A na Polskę: Jezet droteman; į przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- P e n S ] O n a t Eleganckie PW o A area a „Warszawa, Chmielna 49, dajemy w zaplombowanych workach ie. Suknie fetiie od K TOR 

Е у ю „zł Przyjmuje ucze- p — 
UAPOGKAREZENEEREA 1 ROROSTNA * parku maj. Werki pod Wilnem nice па krksdkgoiącjiO i artofle 

= o ‘ i „Tysunku,  wyucza & može dostarczyč 

A "REMO ewiski ena Esė 00 mocłowany pod zarżądeni mająko- pała To H Domański (HIIEL | | ' +. К ФФ Sz * pówka 7, m. 8. Ostat- ARBATKA. 

Leczenie płue = wym. Wszelkie wygody. Kanalizacja "e welfcie, _ Włady: Pa SE | wić 
Doświadczony rozwoziciel piwa YYialkowo Tanio! Na : RKS najdogod- wanny. Kuchnia zdrowa obfita. Sala 

jadalna. Ceny bardzo przystępne. 

w każdej 
iloś ci dos'ar- 
cza pod korzystny- 

mi warunkami, 

  

Cena 1 zł. 
Żądać w księgarni:ch, 

  

niejszych warunkach 

Meble 
i lemoniady znanej firmy znajdzie na- O SPRZEDANIA 

tychmiast zatrudnienie. Kaucja wy- 
parcele z do. 
mami 

różne w wyborze dużym 
poleca skład mebli Do wynajęcia 
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