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Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę ! ogłoszenia 
Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

jarskiej, tl. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E. 

przyjmują: 
i : 

rzyjmują 
zo 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie 

Czynna 

biura rek! w kraju i zagr. 

Redakcja i Administracja: WILENSKA 15, Tel. 99. 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Gerbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

  

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Teatr Polski 

Występy Al. Zelwerowicza. 
Dziś poraz ostatni 

Niedojrzały owoc 
farsa Gignouse i Thery 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 
  

  

    
    

Jutro premjera 

„HAU-Hau“ 
komedja Hodgese'a I Percyval'a. 

| оа ma WZA 

Ostatnie wypadki w Sejmie, gło- 

sowanie nad reformą rolną, obstruk- 

cja „Wyzwolenia,” rokowania z ob- 

strukcjonistami, dziej obstrukcja gwał: 

towna mniejszości narodowych i no- 

we rokowania jeszcze w tej chwili 

nie zakończone nasuwają szereg re- 

fleksyj. $ 

Krótki jednotygodniowy odcinek 

czasu działalności Sejmu zgromadził 

szereg dowodów, że nasze przedsta- 

wicielstwo parlamentarne jest istotnie 

miniaturą narodu. W szczególności 

odnosi się to do wszystkich naszych 
wad i przywar, które zresztą w Sej- 

mie nie występują w miniaturze, lecz 

w całej swej okazałości. 

Rzeczą charakterystyczną dla każ- 

dej sesji Sejmu jest okoliczność, że 

sprawy najważniejsze załatwia się zaz- 

wyczaj pod koniec sesj, kiedy po- 

słowie są zarówno zmęczeni jak zde- 

nerwowani przedłużającym się poby- 

tem w stolicy w czasie, kiedy zarów* 

no organizm fizyczny każdego z na- 
szych prawodawców, jak i organizm 

gospodarczy kraju nakazywałby raczej, 

aby siedzieli u siebie na wsi, doglą- 
dając żniw. 

Odkładanie spraw najważniejszych 

na ostatnią chwilę wydaje się być 

cechą wybitnie polską. Sejm wierny 

jest tym tradycjom narodowym. 

Zasada woli większości jeszcze i 

dotąd jak się okazuje nie stanowi 
aksjomatu naszego myślenia państwo: 

wo-politycznego. Jeżeli nie liberum 

veto jednego posła — to pizecież 

już liberum veto jednej grupy — jak 
się okazuja — zdolne jest uniemoż- 

liwić większości powzięcie uchwał. : 

l przy tej okoliczności znów wystę-, 

puje poprzednio wskazywana cecha 

charakteru, tendencja do odkładania 

Ostatnie wypadki w Sejmie 

  spraw na ostatnią chwilę, 

Można się zgodzić z tazą, że usta- 

wa, nie uwzględniająca uzasadnio- | 

nych interesów pewnej poważniejszej | 

grupy ludności, może okazać się szko* ; 

dliwą dla wyższych interesów pań- 

stwa gdyby nawet odpowiadała in- 

teresom większości. 

Stąd przyjęcie ustawy o reformie 

rolnej na zasadach, któreby musiały 

wywołać poważny ferment czy pd 

wśród małorolnych i bezrolnych re- 

prezentowanych przez "Wyzwoienieć,! 

czyswśród mniejszości słowiańskich, | 

byłoby może istotnie niepożądane i 
majoryzowanie tych grup - prostą ! 

większością głosów mogłoby dać w 
rezultacie wyniki ujemne, stawiając | 

odnośne grupy w ostrej opozycji 

nietylko przeciwko zasadom reformy 
rolnej, łecz i przeciwko państwu. 

Osiągnięcie porozumienia, jeśli jest, 

ono możliwe, uważać należy za' 
wyjście z sytuacji znacznie korzyst- * 

  

  

Teatr Letni ||| 

Dziś poraz ostatni 

Podróż po Warszawie 
operetka-krotochwila Schobera 
  

Jutro premjera 

„Ža oceanem“ 
operetka Gothow-Griineke 

Początek o godz. 8 m. 15. 
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niejsze, niż przełamywanie opozycji 

głosowaniem większości. 

Jeśli jednak zgodzić się z tą te- 

zą, stanowiącą jakby uzasadnienie 

liberum veto poszczegėlnej grupy — ° 

rzeczą bardziej czyż nie byłoby 

wskazaną dążyć do owego porozu- 

mienia wcześniej. Wszak sprawa re- 

formy rolnej debatowana była długi 

czas w komisji 

dążyć do znalezienia tych formuł 

kompromisowych, które poszukiwane 

są dopiero teraz, w ostatniej chwili, 

już po gorszących scenach w Śej- 

mie. Metoda odkładania kompromi- 

su na ostatnią godzinę i zawierania 
go niejąko pod presją krzyków, 

trąb, piszczałek i łamania pulpitów 

nie może przyczynić się ani do pod- 

niesienia autorytetu Sejmu, ani da 

pogłąbienia przekonania o slusz- 

ności zasady rozstrzygania spraw za 

pomocą głosowania. Kompromis za- 

warty w takiej chwili wydawać się 

będzie wymuszonym, stanowić musi 

zachętę do stosowania matod ob: 

strukcji wszędzie i zawsze. Wśród 
zwolenników mniejszości wytworzy 

przekonanie, że tym łatwiej osiągną 

swe cele im ostrzej i bezwzględniej 

występować będą przeciwko więk- 

szości wśród zwolenników więk 

szości, trudno aby nie wytworzył się 

nastrój, że oto zostali pokrzywdzeni, 

przedstawiciele ich bowiem nie umie- 

li obronić ich interesów przed nie- 

słusznemi uroszczeniami mniejszości. 
Jeszcze raz wreszcie ujawniła się 

prawda, że nie umieliśmy się zdobyć 

dotąd i nie umiemy na załatwienie 

sprawy maiejszości narodowych w 

Polsce. Poszczególne zagadnienia 

(jax w tej chwili zagadnienie reformy 

rolnej w stosunku do mniejszości) ; 
decydowane są dorywczo, w oder- 

waniu od całokształtu zagadnienia w 

ten sposób, że wielkie nawet ustępst- 
wa nie zjednywują nam przyjaciół, 

lecz raczej przeświadczenie wśród 

mniejszości, że udało się je wydrzeć 

przemocą wbrew naszej woli. 

Całkowicie przemyślany i kon: 

sekwentnie przeprowadzany program 

stosunku do mniejszości nie został 

niestety dotąd stworzony a co gorsza 

nic nie zapowiada, aby stworzenie 

jego było bliskie. Hd. 

  

NAJTANSZE 

KWIATY 

i wówczas należało | 

Poseł Chomiński interwesjuje u min. 
Karśnickiego w Sprawie kredytów dla 

Wilna w Banku Gosp. Krajowego. 
Dziwna gospodarka magistratu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Przed paru dniami pos. Chomiński interwenjował u wice ministra 
skarbu Karśnickiego w sprawie redukowania kredytów przez Bank Gospo- 
darstwa Krajowego w Wilnie, co wobec dzisiejszego kryzysu równa się 
bankructwu wielu przedsiębiorstw przemysłowo handlowych i rolniczych. 

Wice minister Karśnicki obiecał zbadać tę sprawę. 
Wczoraj p. Karśnicki udzielił posłom Chomińskiemu i Zwierzyńskie* 

|mu odpowiedzi w powyższej sprawie. 
Z odpowiedzi tej wynika, że redukowanie kredytów nastąpiło wskutek 

wyćofania przez Magistrat Wileński sum tegoż z Banku Gosp. Krajowego 
dla oddania ich prywatnym bankom. 

1 
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| Minister Skrzyński w Ameryce. 
| 
| Minister spraw zagraniczaych Skrzyński przyjechał do Waszyngtonu 
„d. 18 lipca rano z Swamscott, rezydencji prezydenta Coolidgea, witany na 
dworcu przez szefa protokułu oraz personel poselstwa polskiego. W godzi 
nach rannych minister odwiedził sekretarza stanu Kelloga, z którym od- 
był dłuższą rozmowę, utrzymaną w tonie bardzo przyjaznym. Obaj mini- 
strowie wymienili zdania o wielkich aktualnych zagadnieniach politycznych. 
Następnie minister Skrzyński odbył konferencję z podsekretarzem stanu 

/ Grew'em i innymi wysokimi urzędnikami departamentu stanu. Po południu 
minister w towarzystwie personelu poselstwa i w asyście szefa protokułu 

| wyjechał do Mount Wernon, gdzie złożył wieniec na grobie Waszyngtona, 
oraz zwiedził dom rodzinny pierwszego prezydenta St. Zjednoczonych. Na- 
stępnie minister Skrzyński pojechał na cmentarz w Arlington, gdzie pocho- 
want są polegli w czasie Wojny światowej żołnierze amerykańscy. Minister 
złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Przed grobem stanęła 
specjalna warta dla oddania honorów; wartę tę ściągnięto natychmiast po 
złożeniu wieńca polskiego. Również w godzinach popołudniowych, złożył 
min. Skrzyński wieniec na grobie Wilsona. Wieczorem sekretarz stanu wy- 
dał na cześć ministra Skrzyńskiego wielki bankiet. (Pet). 

  

Wybuch kotia na polskim torpedowcu. 
Pięć ofiar. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj około godz. 8 i pół rano nastąpiła katastrofa wybuchowa na 
pokładzie polskiego torpedowca „Kaszub”, który znajdował się w stoczni 
gdańskiej celem dokonania remontu. Trzech marynarzy zostało zabitych, 
dwóch rannych. Przystąpiono do wydobycia torpedowca z morza. 

Departament Marynarki Wojskowej, dokąd skierował się nasz kore- 
spondent po odnośne informacje, oświadczył, iż katastrofe wynikła nie na 

j skutek zbrodniczego zamachu, lecz wskutek wybuchu kotła. 
  

  

Loty polskich eskadr. powietrznych we 
' Fran = 
| LE. BOURGET. 20.VII. (Pat). Trzy polskie eskadry lotnicze odleciały 
wczoraj o godzinie 11'ej z Lionu i przybyły © godz. 15 min. 40 na lotni- 

| sko w Bron. 
Grupa samolotów, kierowanych przez majora Gilewicza, majora Praus- 

sa | majora Krzyczkowskiego odleci dziś w południe z Bron do Turynu. 

' Z Marokka. 
Powodzenie oręża francuskiego. 

FEZ. 19.7. (Pat). Francuski komunikat wojenny: Na lewym brzegu 
jrzeki Ouecgha w nowych gwałtownych walkach wojska francuskie cdniosły 
! sukcesy. Drogs, prowadząca z Fezelbsli do Ain-Aicha została uwolniona 
od nieprzyjaciela, Grupa ruchoma, przybyła z Terualu uwolniła po zaciętej 
walce kilsa posterunków francuskich, które były gwałtownie atakowane. 
Nieprzyjaciel poniósł bardzo znaczne straty. 

Walki między Riffenami. 
MADRYT. 19.7. (Pat). Pisma donoszą z Melilli, że wizyta Abd-el-Krima 

w Oued-Sukies stała się powodem starcia między zwolennikami i prze- 
ciwnikami przywódcy rifenów. W czasie starcia 15 osób zostało zabitych 

Ochotnicy amerykańscy do walki 
w Marokku. 

  

        
    

„| <o Niemców 

  

  
| jentacji naszej 

JWiadomości poliyczne. 
Z Paryża donosząt 

Panuja tu zapatrywa- 
nie, że motywy, które 
skłoniły gabinet Rze- 
szy do prowadzenia w 

dalszym ciągu. rokowań w sprawie 
bezpieczeństwa są następujące: 

Jest rzeczą korzystną dla Rządu 
Rzeszy pozostawanie w nieprzerwa- 
nych stosunkach z  kancelarjami 
państw sojuszniczych, gdyż może 
stanie się możliwem skłonienie tych 
ostatnich do wzięcia udziału w kon- 
ferencji na której ci, którzy pragną 
podpisać pakt, okazaliby się bardziej 

pojednawczymi w sprawie rozbrojenia. 

Byłoby rzeczą zręczną przystąpić 
do Ligi Narodów w celu zmniejsze- 
nia roli Francji, w możliwych konflik- 
tach między Niemcami a ich sąsiada" 
mi pod pozorem zwiększenia roli 
Ligi Narodów. 

W sprawie tej Clementel otrzy: 
muje, jak twierdzi, prywatne wiado: 
mości pochodzące z Berliaa według, 
których Wilhelmstrasse miało opra* 
cować projekt, który przedstawi w 
Genewie. 

Niemcy mają nalegać na to, aby 
rola Ligi Narodów została zwiększo* 
na i mają również zamiar wykazać we 
wzmiankowznym projekcie,že pozosta- 
wianie mocarstwu takiemu jak Fran- 
cja prawa wojskowej interwencji na 
wypadek sporu pomiędzy Niemcami 
a ich sąsiadami, byłoby sprzeczne z 
duchem Ligi Narodów. 

Program rządu Rzeszy streszczał: 
by się w ten sposób w dwuch etapach: 

1) Wyciągnąć z rokowań w spra- 
wie bzzpieczeństwa wszystkie możli- 
«e korzyści w stosunku do okupacji 
Nadrenii. 

2) Wyzyskać przez przystąpienie 
do Ligi Narodów wszystkie możliwe 
środki w celu uniknięcia tego, aby 
pskt bezpieczeństwa stał się równo: 
znacznym z uroczystą konsolidacją 
wszystkich granic niemieckich. (Pat.). 

Z Paryża donoszą: We- 
nosa do dług dotychczasowych 

skłoniło do 
rokowań w 
sprawie pak- 

tu. 

general- danych, wybory do rad 
2 Ius generalnych odbyły się 

wszędzie spokojnie. O 
godzinie 6-ej rano były wiadome na- 
stępujące wyniki: 

Zostało wybranych 87 konserwa* 
tystów i liberałów, 183 republikanów, 
176 republikanów lewicy, 103 repu: 
blikanów radykalnych, 332 radykałów 
oraz radykalnych socjalistów, 36 re- 
publikanów socjalistów, 37 socjalistów 
oraz 2 komunistów. 

W 137 wypadkach odbędą się 
ściślejsze wybory. 

Kartel stracił jeden mandat, zy: 
skał zaś 66, konserwatyści oraz u: 
misrkowani republikanie stracili ogó- 
łem 61 mandatów, komuniści ześ 4. 

Wśród osobistości wyb'anych znaj- 
dują się: Steeg, Calllaux, Hesse, Ben= 
zet, Durafour, De Monzie, Jammy, 
Schmidt, Herriot, Barthou, Malvy, Ma- 
ginot i Leon Berard. у 
Nowa era» 4 e FE uważa 

ojście do władzy no- 
a wego rządu koalicyj* 

nego serbske-kroackiego za początek 
nowej ery, mzjącej decydujące zna 
czenie dla konsolidacji politycznej 
kraju. Dziennik „Vreme* pisze: Przy* 
stąpienie partji kroacko-chłopskiej do 
większości rządowej i jej udział w 
rządzie na podstawach konstytucyj: 
nych stanowi szczęśliwą zmianę or< 

polityki wewnętrznej. 
Kilka oddziałów woj- 

A skowych pod wodzą o* 

PARYŻ. 19.Vil. (Pat). Jeden z 15 lotników amerykańskich, mających ! 
udać się niebawem do Marokka, aby walczyć przeciwko Riffenom, oświad- 

ь ficerów, zbiegłych z 
. twierdzy, « podniosło 

bunt. Do zbuntowanych wojsk przy: 
czyl, iż o ile by Francja zechciała skorzystać ze wszystkich zgłoszeń ze łączyła się załoga krążownika „Vasco 

strony lotników amerykańskich, zebrałoby się ich w krótkim czasie oko- gę Gama”. Rząd przedsięwziął nie* 

lo: 200: 5 ' zwłocznie energiczne środki w celu 
ы | stłumienia buntu. Do godziny 10-eį 

Narada w Fezie. | rano 5u przywódców zbuntowanych 
wojsk poddało się. Poddania się za* 

FEZ»19.VII. (Pat). Przybył tu marszałek Petain i odbył nzradę z ofi łogi krążownika oczekują lada godzi: 
cerami sztabu generalnego. Marszałek zabawi tu kilka dni, na, (Pat.) ; 

cięte do nabycia w kiosku przy ul. 
Ad. Mickiewicza 2. 

    

Akuszerka-masažystka 
M. BRZEZINA. 

Micklewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz.   
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Z SEJMU. 
Zakończenie sesji sejmowej. 

Głosowanie. — „Precz z odszkodowaniem*. — Znów obstruk: 

cja. — Wyki nie 4-ch posłów. — 

i e» „dramatycznych” poczynań. —, 
Humorystyczne zakończenie 

Reak: oprawka endecji odrzucona. — 5 

ae alka Ratajowi. — Głosowanie imienne na wniosek 
— Chaos w po |; „nie ufa” marsz. 

posła Chomińskiego. — 200- za, 90 —-przeciw. 

Kredyty na reformę rolną. — Klapa | 

Dubanowicza. — Koniec sesji. jęciach PP: posłów. — 
wniosku pos. 

Protest Klubu Pracy. — 

Pos. Dubanowicz 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 

mu przystąpiono do dalszego gloso- 

wania nad poprawkami do ustawy O 

reformie rolnej. 

Przegłosowano szereg poprawek. 

W chwili, gdy odrzucono poprawkę 

N 203, domagającą się skreślenia 

art. 36, to jest ostatniego artykułu, 

mówiącego o odszkodowaniu, poseł 

Wojewódzki (NPCh.) krzyknął: „Precz 

z odszkodowaniem!” Z tą chwilą na 

ławach N.P.Ch. i Komunistów roz- 
legło się gwałtowne stukanie kawa- 
łami drzewa w pulpity, trąby samo- 
chodowe, gwizdki i t. d. Następnie 
grupka obstrukcjonistów, złożona z 
11 posłów (NPCh, Komuniści, Białor. 

Hrom.) rozpoczęła śpiewać, podczas 
gdy reszta stronnictw zzchowywała 
się zupełnie spokojnie. Białorusini i, 
Ukraińcy nie byli obećni na sali. 

Obstrukcja wymienionych drob- 
nych ugrupowań mimo tego, iż była 
denerwującą prowokacją reszty Izby | 

nosiła w Sobie pierwiastki humo- 

rystyczne. Demonstracja ta trwała 

dłuższy czas. Wśród nieustającego 
hałasu marszałek przywołał do po- 

rządku pos. Wojewódzkiego, ostatni 

raz z zapisaniem do protokułu, 

wreszcie wykluczył go na 3 posie- 

dzenia. 
Izba głosowała w dalszym ciągu 

nad poprawkami. Podczas dalszego 

głosowania marszałek wykluczył po- 
słów: Bona, Woloszyna, Skrzypa, Ta- 
raszkiewicza i innych. Głesowanie 
odbywało się wśród piekielnej wrza* 
wy w ten sposób, że przedstawiciele 
poszczególnych klubów stali przy 
trybunie marszałkowskiej, ctrzymy: 

wali od marszałka informacja i da- 

wali swoim Klubom znaki co do 
sposobu głosowania. 

Podczas tego piekielnego hałasu 

Klub Pracy opuścił salę, składając 

zarazem na ręce Prezydjum Sejmu 

protest przeciwko podobnym metodom 

głosowania. Głosowanie bowiem w 

takim bałasie jest sprzeczne, zda- 
niem Kl. Pr., z podstawowemi zasa* 
dami zdrowego parlamentaryzmu. 

Do godz. 11 i pół przegłosowano 
wszystkie poprawki. Gdy obstrukcja 

nie ustawała, marszałek zarządził 

przerwę i polecił opróżnić salę z 

publiczności, tudzież lożę dzienni- 

karską. Salę sejmową opuścili wszy” 

scy posłowie z wyjątkiem demon- 

strantów. 
W kilka minut później od strony 

Prezydjum wkroczyła straż marszał- 

kowska. Równocześnie z kuluarów 

weszli na salę posłowie z Klubów 

ukraińskiego i białoruskiego, špie- 

wając pieśni rewolucyjne. Straż mar- 

szałkowska przystąpiła do demon- 

strujących posłów (którzy wszyscy 

zostali wykluczeni z posiedzenia) i 

prosiła ich o opuszczenie sali. NPCH 

i Komuniści przyjęli tę prośbę drwi- 

nami. Wówczas straż marszałkowska 

powynosiła kolejno obstrukcjonistów 

z seli. Pierwszych wyniesiono pos. 

Bona, Wołoszyna i Wojewódzkiego. 
Powitały ich w kuluarach wybuchy 
śmiechu. Komuniści również nie stra- 

№ Omenfarzyskach. 
(Wspomnienia). 

Iv. 

— Na to pytanie mie chciałbym 

odpowiadać. Pamięta pan, jak zatrzy- 

maliśmy się w San-Stefano u wrót 

Konstantynopola? Wystąpili Anglicy. 

W porównaniu z naszą armią była 

ich śmieszna garstka. Galipoli mie- 

liśmy w rękach. Te sześć maleńkich 

monitorów angielskich mogliśmy nie 

wypuścić z morza Marmara. Nawet 

Bismark — prawdopodobnie poraz 
pierwszy i ostatni — radził carowi 
uczciwie i po przyjacielsku: beati pos- 

sidentes, Wielki książę Mikołaj Miko- 

łajewicz błagał cara o zezwolenie na 

wejście do Konstantynopola. Armja 
niecierpliwiła się. Skobielew w nocy 
przyjechał do głównodowodzącego i 
zaproponował, aby wielki książe zgo- 
dził się na natychmiastowe zajęcie 
miasta, a jutro sądził go zcałą suro- 
wością wojenno-polowych praw —by- 
leby tylko z powrotem nie oddawać 
Byzancjum. 

Car z uporem powtarzał: 

  

— Dałem słowo królowej Wiktorji. ; 
Gorczakow dowodził, iż w przy- 
e Rosja morzem krwi okupi ten 

błąd. 8 
— Tak, tak — wiem. Racją. Pan 

ь 

«, p 5 

  
| prawka 171 została odrzucona: głosa: 
mi prawicy i stronnictw lewicowych. 

  
, część głosowała za ustawą, część — 

„słów N. Decji wileńskiej pos. Zwie- 

  

į 

jeili humoru, śmieli się i usiłowali Niemczech. 
| być dowcipnymi. ! 

Scena ta, która w. myśl intencyj | 
komunistów i grupek komuaizują- | 

cych miała wywołać efekt drama-, 

tyczny, skończyła się humorystycznie. 
Podczas przerwy poszczególne kłu- , 

by omawiały sposoby reasumpcji po”, 

prawki 171-ej, z powodu której w u:, 

biegłą sobotę przerwano posiedzenie. . 

Po przerwie marszałek oświadczył, że 

wobec zgłoszenia przez niektóre klu- 

by sprzeciwu co do niezgodności po” 

prawki Kl. ChD. z omawianą powy” | 

żej poprawką Nr. 171, zarządza gło- | 

sowanie nad tem, Czy rzeczywiście | 

prawki te są sprzeczne. 

W dyskusji nad tą sprawą zabie- 

rali głos. posłowie Stroński 1 Kiernik, 

ostatni dosyć ostro atakował obszar: 

ników. W głosowaniu przez drzwi po- 

Następnie zabrał głos pos. Duba* 
nowicz, który oświadczył, lż, wobec 
tego że cała sprawa od początku by- 
ła prowadzona nieformalnie zgłssza 
imieniem swego klubu wniosak owy: 

rażeniu votum nieufności dla mer- 

szałka Rataja. 
Marszałek ośniadczył, że w myśl 

regulaminu nie może być to 910507 

wane na tem samem posiedzeniu a 

nie chcąc posłów zatrzymywać do 

jutra zarządzi dziś drugie kolejne po- 

siedzenie. 
Następnie przystąpiono do głoso 

wania nad całością ustawy. Na wnio- 

sek pos. Chomińskiego (Klub Pracy). 
który wykazał w tym mormnencie du- 

żą odwagę cywilną, głosowanie odby- 
ło się imiennie. Za całością ustawy 

głosowało dwustu posłów przeciw 90. 

Białych kartek oddano 20. 
Po ogłoszeniu wyniku głosowania 

na ławach mniejszości słowiańskich 
rozległ się bałas i bicie w pulpity. 
Piastowcy przyjęli wynik głosowania 

oklaskami. Podczas głosowania zacho- 

dziły bardzo charakterystyczne mo: 

menty. Za ustawą głosowały w cało- 
ści Kl. Pracy, Piast, PPS, NPR i ChD. 

Wśród endecji głosy się podzieliły: 

zwłaszcza ziemianie— przeciw. Z po- 

rzyński głosował za, a Kalenkiewicz— 
przeciw, pos. Raczkowski wstrzymał się 
od głosowania. Z klubu ChN, który 
głosował przeciwko ustawie, wyłamał 

się ks. Kubik, głosując za ustawą. 

Posłowie ze Zw. Chł. głosowali czę” 
šciowo za ustawą, zaś ivna część Z 

posłem Brylem na czele wstrzymała 

się od głosowania. Chaos ® gloso- 

waniu uwidocznił się jednakże naj- 

bzrdziej jaskrawo w  Wyzwoleniu. 

Wyzwolenie bowiem poszło czterema 

drogami: jedna część posłów głoso- 

wała za ustawą, inńa — przeciw, 
niektórzy posłowie wstrzymali s 
głosowania, zaś reszta oddžia е 

kartki. Z posłów wyzwoleńców Wi- 
leńszczyzny głosowali przeciw Hał- 

ko i Adamowicz, pos. Helman — ze. 

i 
į 
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Bolszewickie strzaly. 

(Telefonem od wlasnego korespondenta). 

Przed paru dniami, po stronie bolszewickiej słychać było dość silną 

strzelaninę naprzeciwko miasteczka Pohost i Krzywoznaki. Naliczono około 

300 u strzałów, które jednak nie były skierowane w stronę naszych pla- 

cówek. W związku z powyższem obsadę granicy wzmocniono przez wojsko 

i zarządzono ostre pogotowie w m. Dołhinowie. 

Imtis ZZOZ ZN) 

"Przegląd prasy. 
Niecne metody germanizacyjne względem ludności polskiej w 

Represje polityczne i ekonomiczne. — Konie- 

czność rewizji naszego stanowiska w rokowaniach handlowych 

z Niemcami. Musimy zdecydować się na energiczny krok' 

Dopomaga w tej haniebnej akcji 

instytucja „Heimatdienst*, subwencjo- 

nowana przez rząd niemiecki. a peł- 

niąca funkcje wywiadowcze i donosi- 

cielskie. 
„Heimatdienst* donosi urzędom 

Kurjer Polski zamieszcza wywiad 

z posłem na sejm pruski, p. Baczew- 

sklm, poświęcony sytuacji mniejszoś- 

ci polskiej w Nlemczech. 

Obecna polityka rządu niemiec- 

kiego idzie w kierunku jaknajrady- 

kelniejszego gnębienin polskości re- 

presjami ekonomicznemi i politycz* 

nemi, mogącemi iść śmiało w zawo-, 

dy z dawniej stosowanem wywlasz- | 

czeniem. 
Szykany gospodarcze są straszne; | 

doszło do tego, że Polacy obciążani 

są wyższemi podatkami, niż obywatele 

Niemcy, Polacy zaś, którzy się wyrzekli 

swej narodowości, otrzymują daleko 

idące ulgi. 

Niemcy dążą otwarcie do zgerma* 

nlzowania obszarów przygranicznych 

osadzając na terenach graniczących z 

Polską swych optantów. 

*W Prusach Wschodnich osadzono 

5.000 optantów z Polski, to samo ma 

miejsce na Górnym Śląsku, gdzie w 

samych Gliwicach rząd buduje dla nich 
4.000 mieszkań. Stosując oszukańczą 

politykę płacy i pracy, zmusza się ro- 
botnika do emigrowania wgłąb kraju, 

gdzie w rozproszeniu skazany jest na 

zgermanizowanie. 

—— LL 

wania danego Polaka, znajdującego 

się na indeksie powyższej organiza- 

cji. 

praw kulturalnych. Szkół polskich 

niema. 

W szkołach, gdzie po długiej wal- 

;ce polskiej reprezentancji parlamen- 

tarnej wprowadzono 

polskiego, udzielają jej nauczyciele 
Niemcy, nie mówiący po polsku. 

Republikańska hakata święci try- 
umfy, a tymczasem położenie lud: 
ności polskiej w państwie 

Bożej" jest wprost tragiczne. 

Kurjer Poranny zabiera głos 

sprawie zatargu ekonomicznego pol- 

sko-niemieckiego, wysuwając konie- 

nošė rewizji, uczynionych przez na- 

szą delegację propozycji. 
Dotychczasowy wywóz, wzięty 

pod uwsgę przy określaniu naszych 

kontrwarunków, był nienormalny. 
Zimą i wiosną rb. dysproporcja 

cen kartofli i pasz z cenami nieroga* 
cizny i bydła, spowodowała wzmożone 

wyzbywanie się tych ostatnich przez 
włościaństwo, a w związku z tem i 

wzmożony wywóz za granicę Po- 

nadto nadmiernie wysokie ceny kar- 
tofli, zboża i pasz zimą I wiosną r. b. 
sprawiły, iż hodowla nierogacizny prze- 

sta a się opłacać, co się będzie musia- 

ło odbić mutomatycznie na wielkości 

wywozu  jesienno- zimowego 1925—26 

roku gospodarczego. 

Zwyżka cen, zaobserwowana O- 

statnio w związku z wywozem do 

Czecho-słowacji i Austrji, dowodzi, iż 
przy dzisiejszym stanie produkcji 

wystarczają w zupełności dotychcza* 
sowe rynki zbytu. 

W końcu „Kurjer Poranny" radzi 
zrewidować dotychczasowy punkt wi- 

  

  

łości kluby: Niemcy, NPCh, Bisloru- 

sini, Ukraińcy i komuniści. 

Następnie Izba przyjęła rezolucję 

pos. Niskiego (PPS), wzywającą Rząd 

aby wyasygnował Państwowemu Ban: 

kowi Rolnemu 50 mil. zł. na kredyty 

krótko i długoterminowe, związane z 

przeprowadzeniem reformy rolnej dla 

robotników rolnych, bezrolnych i ma- 

lorolnych. 
Przyjęto również drugą rezolucję 

posła Niskiego, aby Rząd przystąpił 

natychmiast do ujednostajnienia typu 

państwowych szkół rolniczych śred- 
nich. 

Na tem zamknięto posiedzenie. 
Następne posiedzenie odbyło się 

o godz. 4 popołudniu, na którem 

głosowano nad votum nieufaości dla 

marszałka Sejmu. 

  

li Šia U 
y Druskienikad. 

W niedzielę dnia 19 b. m. o g. 

11-ej w towarzystwie wojewody bla- 

łostockiego p. Rembowskiego, naczel- 

nika wydziału prezydjalnego przy 

ministerstwie spraw wewnętrznych 

D-ra Górskiego i sekretarza osobi- 

stego Delegata Rządu p. Capego 

przybył do Druskiennik Minister spraw 

wewnętrznych p. Władysław Raczkie- 

wicz. 
Na dworcu p. Ministra oczekiwali 

nadinspektor Wardęski zastępca k-dan: 

ta wileńskiego okręgu policji państwo- 

wej, komendant białostockiego okręgu 

policji państwowej i starosta gro- 

dzieński p. Rogalewicz.   
* miasta 

niemieckim o konieczności szykano- | 
fstrzem miasta na czele, wręczając 

| chleb i sól. 

Nie lepiej dzieje się w dziedzinie | mię udał się z. wiał 60 A Mar 

naukę języka, 

„Bojažai ! 

|wiciele ze wszystkich okręgów poli 
|cyjnych. Z Wilna był podnsp. Ko- 

obiadem, 

Poseł Dubanowicz wniósł o głasc- 

wanie kartkami. Sprzeciwił się temu 

przewodniczący obradem wice-mar- 

szałek Moraczewski, powołując się na 

regulamin i zarządzając zwykłe głc- 

sowanie przez powstanie. 

Za wnioskiem pos. Dubanowicza 

głosował tylko jego klub i paru po- 

słów z endecji (Kucharski, Nowakow- 

ski, Swiecki i iani). 
Wniosek oczywiście upzdl, 

Następnie "$ejm załatwił 
drobniejszych bieżących spraw. 

W zakończenie wice marszałek 

Moraczewski oświadczył, że następne 

posiedzenie odbędzie się nie wcześ- 

niej, niż z końcem września, poczem 

zamknął posiedzenie, życząc posłom | 

należytego wypoczynku  ота? aby 

wrócili z wakacyj 

na sali). 
Na tem zamknięto letnią sesję   Pos. Wędziagolski był nieobecny. 

Przeciw ustawie glosowaly w ca- 

ma słuszność. Oczywiście zapłacimy. 

Ale ja dałem słowo. 

Nareszcie zezwolił i telegrafował 

do naczelnego wodza. Bszpośrednie- 

go połączenia telegraficznego z armją 

nie było. Depesza carska nie doszła. 

Zspewniono mnie, że Aleksander po- 
' rozentuzjazmowany naród przyjął i 

tajemnie ją wycofał. Przecież „dał 

słowo”. 
Ananas Ill 

takie okresy, dia tego też lekkomyśl- 

ne narody pokładają w koronowanych 

kłamcach wielkie nadzieje) rzekł kie- 

dyś do Milutina: 
Ja dam narodowi szeroką konsty= 

tucję. Aż wstyd: szeroką konstytucję 

daliśmy Bułgerji—a po powrocie do 

domu oszukaliśmy naród rosyjski. 
Gdy dano mu do przeczytania 

gotowy projekt konstytucji Aleksan- 

dra Il, powiedział: 
— Ja bymsię wstydził w ten spo” 

sób oszukać Rosję tak fałszywymi 

dokumentami. 
A konstytucja ta według Milutina: 

— Byla nie reformą, lecz ła- 

pówką, daną przez cara opinji pu- 

blicznej. 
— Dlaczego łapówką? pytałem. 

— Czyż pan nie wie? Chodziło 

| przecież o uznanie morgantycznego 

ślubu z jaśnie oświeconą księżną 

Jurjewską. 

| noby. i 

— Przeciwnie! Nietylko zamierzo”, 

no koronować, ale dać nawet wielko” , 

w okresie liberalizmu | 

(następcy tronu zawsze przechodzą ; 

sejmową. 

kow — ale jej wszak nie koronowe" 

książęce prawa dzieciom. Manifest. 

nadający konstytucję, miał na celu 

wywołanie takiego zachwytu, aby 

pobłogosławił nową carycę, przypisu” 

jac reformę jej dobroczynnemu wply- 

wowi. 
* 

* * 

Milutin o Wieszatielu: 

— Opowizdzł mi Murawjew, że 

car Aleksander Il ułaskawiał skaza- 

nych na śmierć ale wtedy dopiero, 

kiedy według jego wyliczeń, wyrck 

już wykonano. 
To też w oczach Polek, zwracają- 

cych się do niego o ułaskawienie, car 

stawał się niewinnym, a Murawjew- 

Wieszatiel jeszcze iohydniejszym. w 

Wilnie powszechnie mówiono: Pilek- 

sander Il to anioł, a Murawjew sza: 

tan, okłamujący cara i postępujący 

wbrew woli cesarskiej. Kiedyś dowie- 

dziawszy się, iż piękna polka — oba- 

wiam się czym nie przekręcił nazwi- 

ska — Swiętorzecka pojechała do 

Petersburga, aby prosić cara o uła: 

Murawjew użył fortelu: | na kilka 

dni wstrzymał egzokucję.   — Mówił mi o tem Lorys * Meli- 

* * 

|niom stosowanym przez 

kilsa 
| możaa złamać pychę germańską. 

sejmowych z więk-, 

szym zapasem Sił i energji (wesołość 

jzu, lecz po paru dniach. 
"dla przed nim na kolana, 

| dzenia na sprawę klauzuli najwięk- 
„szego uprzywilejowania i powrócić 
do pierwotnej koncepcji 

nia jej tylko 
liczby towarów. 

Wobec wzmożonej, agresywności 
Niemiec wskazanem również byłoby 
zarzucenie zasady ograniczania przy” 

wozu towarów niemieckich — я roz- 

miarach odpowiadających ogranicze- 
Niemcy. 

Tylko całkowitem uniemożliwie- 

ogranicze- 

niem importu niemieckiego będzie 

M T i i 

Kobieta-lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne I skórne. 
Przyjm. 12—5. Ul. Mickiewicza 24 m. 4. 
—————————————

— 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfilis 

i skórne, Przyjmuje 9—12 I 5—8. 
ul. Miekiewicza 24, m. 4. 

chem przyjął Swiętorzecką nie odra- 

podniósł 

ja, uspokoił 1 przy niej wysłał do Mu- 

rawjewa depeszę z rozkazem całko- 
witego ułaskawienia. 

— Natychmiast—opowiadał w dal: 
szym ciągu Murawjew — uwolniłem 
Swiętorzeckiego, a carowi doniosłem: 

Wola waszej cesarskiej mości speł- 
niona, Świętorzecki wypuszczony, WYy* 
dałem mu zagraniczny paszport i dzie 
siaj wyjechał on do Francji. 

Car się rozgniewal: 
— Djabli wiedzą, <o się z tym 

starcem dzieje. Albo bezbożnie śpie- 
szy — albo zapomina i zwleke! 

Ani jeden car — mówił dalej Mi- 

chnał tak mocno Rosji z reakcyjnej 

drogi: wschodniego despotyzmu, jek 

wspaniałomyślny. O, gdyby na sta- 
rość pozostał takim, jakże wspaniałą 

epokę wniósłby do historji. Całe wie- 

czory — kiedy był następcą tronu — 

do pewnej określonej | 

Z dworca, p. Minister udał się 

samochodem do miasta. W bramach 
pana Ministra  przywitało 

miejscowe Społeczeństwo, z burmi 

Podczas pobytu w mieście, p. 

Minister oglądał nowy kościół, a na- 

szałka Józefa Piłsudskiego, poczem 

p. Malinowski — dyrektor zakładu 
kąpielowego oprowadzał p. Ministra 

po zakładzie kąpielowym. Pan Mini- 
ster wyraził słowa uznania za świetne 

| prowadzenie zakładu. 
O godz. 2ej po poł. odbyło się 

w obecności p. Ministra poświęcenie 

„Domu Zdrowia dla policjantów”. 
Na tę uroczystość przybyli przedsta- 

musiński. 
Po dekonaniu uroczystości po- 

święcenia, p. Ministra podejmowano 
a o godz. 12-ej w nocy, 

p. Minister odjechał na dworzec, 
skąd pociągiem pośpiesznym udał 
się do Warszawy. (x) 

Z:Ghin. 

MOSKWA. 18.VII. (tel. wł.). Z Pe- 
kinu donoszą, że komisarz chińskie- 
go min. spraw zagranicznych w 
Szanghaju, zwrócił się do trybunału 
mięszanego z żądaniem wydania ko- 
munisty Dossera sądom chińskim. 

Konsulowie odpowiedzieli odmo- 
wnie motywując odmowę tem, že 
Dosser był aresztowany przez policję 
dzielnicy cudzoziemskiej i wobec te- 
go jego sprawę będzie rozpatrywał 
sąd mieszany. 

  

    

Anglo- Japońskie porozumie- 
nie. 

MOSKWA. 18.VII. (tel. wł.). Jak 
donoszą sowieccy korespondenci z 
Tokio, nastąpiło porozumienie w spra- 
wie Chin między Anglją i Japonją. 
Istnieje przypuszczenie, że Ameryka 
też przystąpi do tego porozumienia. 

Według brzmienia odnośnej umowy 
aljanci mają załatwić zatarg z China- 
mi w drodze dyplomatycznej. W tym 
celu ma być zwołana w krótkim 
czasie konferencja. 

Chińska delsgacja w Moskwie. 

MOSKWA. 18.VII. (tel. wł.). 15-go 
b. m. przybył do Moskwy na aero- 

planie z Niemiec chiński generał 

Sju. Razem z generałem przybyła do 

Moskwy delegacja chińska na studja 

polityczne. Chińczyków witało posel-   
4 

| dra. 

lutin — od Piotra Wielkiego nie zep”, 

Aleksander Il. Pamiętam — obydwaj ; 

byliśmy młodzi. Wrzał, Pracował, był , zachodowi. 

| ski — okręt do Indji. 

stwo chińskie i dyplomacja sowięcka. 

, Niemcy. Niejednokrotnie zestanawla- 

A gdy pa- łem się nad tem, czy nie lepiej by- 

ło raz na zawsze wyrzec się nadbał- 
tyckich prowincyj. Co uparta, itępe, 

złe, uniżone — szło stamtąd. Co naj- 

ważniejsza — my wszyscy patrzymy 
w różne strony, każdy po za siebie— 

oni zaś gromadą i unisono. W na- 

szej dysharmonji baltycki chór zgod- 

nie dominował. Zepsuła go nieogre- 

niczona władza. To już takie plugawe 

rzemiosło. Mąż stanu winien przygo- 
tować się do niewdzięczności jednych 

a obojętności drugich. Sąd bezstronny 

wydadzą następne pokolenia. Na spół: 

czesność niema co liczyć: Wystrzał 

Karkozowa zupełnie zmienił Aleksan- 
Žadną miarą nie mógł zrozumieć, 

że szlachetne i wysokie poczynania 

"nie mogą się chwiać z powodu wy- 

padków. 
Tymczasem słońce chyliło sięsku 

: Nad zaróżowionym Fdr- 
'jatykiem rysować się zaczęła amety- 

'stowa obwódka włoskich brzegów. 

Ku nam mknął olbrzymi potwór mor- 
Na pokładzie 

skawienie skazanego na śmierć ojca, 

spędzaliśmy razem. W naszej wyo- | grzła orkiestra. Poznaliśmy flagę nie- 

breźni Rosję miała pokryć sieć szkół, | miecką. 

gimnazjów, uniwersytetów. Wolny — — Oto oni są spadkobiercy! z gó* 

czytający i piszący naród w rozkutem ry zakończył Milutin. 

z jarzma niewoli Państwiel Później? — Wszystko, cośmy rozrzucili i 

Zepsuł go dwór, który jak gniazdo ; pogubili — podniosą oni. I daj Boże, 

pszczół=jednych częstuje miodem aby tem tylko zakończyły się nasze     * Aleksander Il z czarującym uśmie- 

sa © woki © CY WENGER CEE ажа 

drugich żądłami. Dwór, a szczególnie niepowodzenia, 
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Konierencja prasowa In. 
ministra Raczkiewicza, 

Donia 18 b. m. Minister Spraw 
Wewnętrznych p. Władysław Racz 
kiewicz przyjął w Delegaturze Rzą- 
du przedstawicieli prasy wileńskiej, 
którym udzielił następujących Infor- 

macyj: ‚ 
„Co do czynności moich, jako 

ministra spraw wewnętrznych w za 

kresie spraw kresowych, przeprowa* 
dziłem te zamierzenia, które już i 

dawniej były przez rząd wysuwane, 
a które szły w kierunku zrealizowa- 
nia pewnych niezbędnych poczynań 
dla województw wschodnich. Co się 
tyczy podziału administracyjnego wo 
jewództw wschodnich, to skierowa- 
łem już uchwalone przez Radę Mini- 

strów wnioski co do rozgraniczenia 
dwuch województw, a następnie do 

przemianowenia okręgu administra- 
cyjnego Wileńskiego na województwo. 
Jednakże te rzeczy nie będą mogły 
być niestety obecnie uchwalone ze 
względu na to, że S:jm kończy już 
swoje czynności. Rząd upowsżnił 

mnie do wniesienia poprawki do 

Sejmu w sprawie wyznaczenia stałej 

siedziby dla województwa  Nowo- 

gródzkiego. Siedzibą tą będzie Słc- 

nim. W myśl powziętej uchwały u 
skutecznienie praktyczne zamierzeń 
rządu, co do podziału administracyj 
nego będzie miało walor od 1 stycz- 
nia b. r. 

Rada Ministrów w myśl postanc- 

wienia sekci kresowej powzięła de- 
cyzję wprowadzenia w życie t. zw. 
instytucji urzędników objazdowych, 
którzy będą mieli możność z ramie 
nia starostów załatwiania całego sze- 
regu spraw na miejscu. Będzie to 
dla ludności wielkiem ułatwieniem. 

Co do projektów Rady Ministrów, 
to zakomunikować Panom mogę, iż 
Rada Ministrów uchwaliła, aby w za- 
stosowaniu do artykułu 66 ustawy 
Konstytucyjnej, który mówi z jednej 
strony 0 decentralizacji władz a z 
drugiej o zespoleniu w przyszłem 
ustawodawstwie, specjalnie uwzględ- 
niać ten artykuł Konstytucji. Jeżeli 
chodzi o teraźniejszość, to Rada Mi- 
nistrów powzięła uchwałę, aby wszy- 
scy ministrowie zdecydowali, jakie 
mianowicie uprawnienia mogą być 
przekazane drugiej instancji. Jest to 
sprawa najbliższej przyszłości. 

Co do'sprawy dowodów osobistych 
to w tej dziedzinie trzeba było wpro- 
wadzić pewne ujednostajnienie. Kwe- 
stja ta została uzgodniona o tyle, że 
na całym terenie będą obowiązywały 
wydane w swoim czasie rozporządze- 
nia szefa zarządów przyfrontowych 
i etapowych. 

Jeżeli chodzi o prace Sekcji Kre- 
sowej muszę powiedzieć, iż do prac 
w niej zostali powołani, jako rzeczo- 
znawczy pp. Leon Wasilewski, Гое- 
wenhertz i Zwierzyński. 

Przyjechałem do Wilna, by przyj- 
rzeć się pracy tutejszych organów, 
do niedawna mnie podległych, oraz 
załatwienia niektórych praw mniej- 
szej wagi, a następnie chodziło mi o 
odbycie konferencji z wojewodami 

*" województw, sąsiadujących z ziemią 
Wileńską, a mianowicie z p. wojewo- 
dą nowogródzkim i wojewodą biało- 
stockim. Podczas konferencji omówi- 
łem szereg spraw, które dotyczą 
skoordynowania współpracy czynni- 
ków administracyjno - politycznych; 
wymienionych trzech województw. 
Chodziło mi również o nawiązanie 
bardziej żywego kontaktu pp. woje- 
wodów ze sobą, jak również organów 
bezpieczeństwa z prokuraturą ape- 
lacyjną, co przyczyni się do bardziej 
sprawnego współdziałania wszystkich 
zainteresowanych czynników na tym 
terenie. 

Na pytanie czy wzwiązku z prze- 
niesieniem siedziby województwa no: 
wogródzkiego do Słonima będzie za- 
chowana dotychczasowa nazwa wo- 
jewództwa — p. Minister odpowie" 
dział twierdząco, zaznaczając jedno- 
cześnie, że nie przewiduje się nara- 
zie zmian co do podziału terytorjal- 
nego poszczególnych województw. 

Jest zwolennikiem utrzymania 
województw mniejwięcej tej samej 
wielkości co obecnie. 

Odpowiadając na pytanie co do 
zamierzeń rządu w kierunku zwięk: 
szenia ilości sędziów p. Minister o: 
świadczył, że istnieje projekt, aby przy 
sądach apelacyjnych ustanowić spe- 
cjalnych sędziów śledczych. 

Zapytany, czy przejęcie granicy 
łotewskiej i litewskiej przez oddziały 
KOP nastąpi w terminie przewidzia- 
nym p. minister stwierdził, że w bud- 
żecie będzie to uwzględnione. Muszę 
zaznaczyć, że jeżeli chodzi o bezpie- 
czeństwo na pograniczu to poprawa 
ostatniemi czasy nastąpiła znaczna. 

Pan Minister zaznaczył również, że 
aktualna dla ludności Ziemi Wileń- 
skiej sprawa budowy kolei lokalnej 
Druja-Woropajewo została przez p. 
ministra kolei bardzo przychylnie 
Przyjęta. 

‚а są również tacy, 

  

Z kraju i 
Z całej Polski. 

Nowi oficerowie. 

Dnia 19 b. m. w Bydgoszczy, w 

Wielkopolskiej Szkole Of cerskiej dis 

Podoficerów Piechoty odbyła się 

uroczystość promowania 103 podpo- 

ruczników. Na uroczystość tę przy” 

był p. minister spraw wojskowych, 
gen. dyw. Sikorski, który w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej wręczył 

prymusowi tejże szkoły, podporucz 
nikowi Łukasikowi, szablę honorową. 

Posiedzenie Nadzwyczajnej 

Komisji Rozjemczej w sprawie 
strajku. 

Dnła 25 b. m. odbędzie się w 
Warszawie posiedzenie Nadzwyczaj- 
nej Komisji Rozjemczej do załatwie- 

  

W sprawie, Reduty” 
Rozmowa z dyrektorem Zelwerowiczem. 

Poniewsž w związku z zapowie- 
dzisnem przybyciem do Wilna teatru 
„Reduta”, słyszy się najrozmaitsze 
uwagi, wyrażające zarówno optymi- 
styczne, jak i pesymistyczne przewi 
dywania; ponieważ są Judzie, nie 
wróżący. tej imprezie nie dobrego, 

krórzy widzą w 
niej odrodzenie artystyczne Wilna 
(jedni zaś i drudzy mówią o rzeczach, 
o których faktycznie nie wiedzieć 
nie mogą) — postanowliśmy dać 
czytelnikom naszym w Sprawie po- 
wyższej zdanie człowieka kompetent- 
nego. 

Współpracownik nasz udał się do 
dyrektora Fl. Zelwerowicza i zadał 
mu wręcz pytanie: 

— Co pan sądzi o przeniesieniu 
się „Reduty* do Wilna? 

— Widzi pan — odpowiedział po 
namyśle znakomity artysta — „Re- 
duta” przedstawia właściwia dwa za- 
gadnienia: jest teatr i jest instytut. 

— Mówmy na razie tylko o 
teatrze. 

— Dobrze. Teatr ten wystąpił 
przed kilku laty z wielkiemi zamie- 
rzeniami. Rezultaty były początkowo 
wspaniałe. Stopniowo jednak poziom 
zmienił się. Nie zrażało to kierow" 
nictwa. Twierdziło ono, że tak właś- 
nie być musi przy szukaniu dróg 
nowych. Wystawienie w ostatnim 
roku „Domu Otwartego" świadczyło 
istotnie, że przy poszukiwaniu no- 
wych dróg niepodobna uniknąć wpa* 
dania od czasu do czasu na manowce. 

— Musiało to jednak czegoś na- 
uczyć dyrekcję? 

— O, z pewnością! Potrefi tež 
ona, nie wątpię, dać teraz Wilnu coś 
zupełnie innego. 

Jedno tu będzie — mojem  zda- 
niem przedstawiało wielką trudność. 
To brak aktorów. Ci, którzy dotąd 
pracowali w „Reducie”, ściśle przy- 
stosowani byli do jej dawnego cha- 
rakteru. 

— A czyż instytut 
potrafi produkować... 

— Nie wiem — przerwał dyr. 
Iwerowicz. — Instytut jest otoczo- 

ny tajemnicą. Nic o nim nie mam 
prawa mówić, bo tajemnica owa i 
dla mnie istnieje. Jedni twierdzą, że 
to megalomania, inni widzą w tem 
wielką skromność... W każdym razie 
nie jestem pewien, czy byłoby do- 
brze, gdyvy personel instytutu sta- 
nowił jednocześnie personel teatru. 

— To wszystko, co pan dyrektor 
mówi, nie przedstawia sprawy zbyt 
obiecująco. ё 

— Niech pan tak tego nie bierzel 
żachnął się nasz sz. rozmówca. Racja 
Reduty” na kresach jest wielka. 

Świadczy o tem już bodaj powo: 
dzenie, jakiem cieszyła się wycieczka. 
Uważam tylko, że zarówno doświad- 
czenie, uczynione w Warszawie, jak 
i nowy teren pracy, musi pociągnąć 
za sobą pewne modyfikacje dotych- 
czasowego systemu. Jestem wszelako 
pewien, że dyr. Osterwa potrafi od- 
powiednio tą rzeczą pokierować. 
Tak, Osterwa musi tu być z „Redu- 
tą“. Inaczej, wszystkie moje zazna- 
czone wyżej wątpliwości zyskują na 
sile. 

Obecność Osterwy ożywi program 
działania, odpowiednio natchnie. per- 
sonel, złożony już przecież nietylko 
z dawnych „redutowców”. Jeszcze 
raz powtarzam: jęśli Osterwa będzie 
tu siedział, ze wszystkiemi trudno 
ściami da sobie radę. Przy nim 
„Reduta“ zrośnie się z Wilnem i 
biada teatrowi, który ją potem spro- 
buje tu zastąpić. 

— Więc pan przepowiada jej dłu- 
gi tu pobyt? 

— Aibo na dlugo, albo wcale. 
Przy pobycie długim Wilno przysto- 
suje do siebie „Redutę”, a „Reduta” 
pięt:o swe cdciśnis na artystycznem 
obliczu Wilna, (b). 

„Reduty” nie 

zagranicy. 
nis zatargów między pracodawcami 
a pracownikami rolnymi. (ATE). 

'Z zagranicy. 
Zwrot w „małpim* procesie. 

Według ostatnich doniesień mał- 
pi proces w Daytonie nie posuwa 

stę zbyt szybko naprzód. Nastąpił 
też w tym procesie sensacyjny zwrot. 

Główny oskarżyciel profesora 5соре- 

sa, Bryan oświadczył, że należałoby 

w Daytonie, jako w mieście, w któ- 

rym odbywa się ten proces, ufundo- 

wzć uniwersytet, w którym wykłada- 

O komunikację kolejo- 

wą dla dziatwy szkol- 

nej. 

Otrzymujemy z prośbą o umiesz- 
czenie, następujące słuszne uwagi. 

Pracownicy szpitala kolejowego 
w Wilnie (na Wiiczej Łapie) kilka- 
naści razy zwracali się z prośbą do 
Dyrskcji P. K. P. o zezwolenie na 

bezpłatny przejazd ich dzieci, kształ- 
cących się w zakładach maukowych, 
znajdujących się między szpitalem 
kelejowym a Pohulanką. 

Gdy objął urzędowanie obecny 
prezes Dyrekcji, p. Staszewski, i zwie-   

noby naukę o darwinizmie; oskarżo 

| Byłoby to, zdaniem Bryana, bardzo 

pożyteczne dla obywateli Daytonu, 

gdyż przyczyniłoby się do rozwoju 

miasta. 

BZ Z Z OE ZZO KAD 

Opieka pad maderzyfstwem 
Dla ułatwienia organizowania na- 

leżytej opieki nad macierzyństwem 
w Państwie zostanie zorganizowany 
z ramienia Władz Centralnych w 

Warszawie w. drugiej połowie pa- 

ździernika rb. pierwszy kurs prze- 

szkolenia kadrów położnych (aku- 
szerek), uprawnionych do wykony- 
wania czynności fachowych w Rze: 
czypospolitej Polskiej. 

Pierwszy kurs ten obliczony jesi 
па 50 stuchaczek i trway będzie 2 
miesiące. Następne kursć organizo- 
wane będą w innych większych o- 
środkach Państwa. Kursy przeszko- 
lenia będą obejmowały całokształt 
przedmiotów zwiążanych z nauką o 
połeżnictwie, z uwzględnieniem naj- 
nowszych zdobyczy w dziedzinie tej 
nauki, oraz aktualnych zagadnień 
z dziedziny rozpoznawania powikłań 
w związku z ciążą, porodem i poło- 
giem, aseptyki oraz umiejętności i 
sztuki pomocy położniczej; uwzględ: 
niona będzie również rola społeczna 
położonej wśród szerokich warstw 
ludności, jako populazyratorki zasad 
higieny, eugeniki i racjonalnego pie: 
lęgnowania niemowląt. 

Niezależnie od wykładów i semi: 
narjów słuchaczki będą odbywały za* 
jęcia praktyczne w pracowniach, 
szpitalach i wzorowych zakładach 
położniczych. 

Każda słuchączka za cały czas 
kursów otrzyma bezpłatnie mieszka- 
mie, usługę i utrzymanie oraz zwrot 
kosztów przejazdu koleją czy paro- 
statkiem na kursy i z powrotem do 
miejsca stałej praktyki, oprócz tego 
zaś 20 zł. tytułem zwrotu kosztów 
utrzymania w drodze, dorożki i tra- 
garze. 

Kandydatki na kursy winny ро- 
siadać świadectwo o ukończeniu szko- 
ły położnych, oraz wykazać się przy* 
najmniej 3-ch letnią praktyką położ- 
niczą i z okręgu Adm. Wileńskiego, 
zaliczane będą w poczet słuchaczek 
na wniosek p- Delegata Rządu w Wil- 
nie, który przedstawi Władzom Cen- 
tralnym listę kandydatek, a z nich 
Kierownictwo Kursów wybierze nej- 
bardziej odpowiednie kandydatki. 

Niezawodnie, iz przeszkolone na 
tych kursach położne będą posiadały 
znacznie wyższe kwalifikacje zawodo- 
we od nieprzeszkolonych. 

Życzące być przyjętemi na ten 
kurs przeszkolenia w peździerniku r. 
b. położne winny złożyć podanie na 
imię Pana Delegata Rządu o tem i 
załączyć wszystkie niezbędne doku- 
menty (fachowy, obywatelstwa, za 
świadczenie od Urzędowego lekarza 
o wykonywanej nienaganie pracy fa- 
chowej, gdzie mianowicie i w ciągu 
jakiego czasu, uprawnienie do wyko- 
nywania czynności położnych <w 
Państwie Polskim). 

W ciągu-dni 10 poczynając od 
dnia podania niniejszego w prasie 
poczem zostanie sporządzona lista 
kandydatek i wysłana do Warszawy, 
gdzie z pośród przedstawionych zo 
staną wybrane najodpowiedniejsze. 

  

    

Ujęcie fałszerza. : 
W dniu 17 bm, na skutek po- 

szukiwań Ekspozytury Śledczej m. 
Wilna, ujęto Mangnera Leona b. 
referenta Okr.Dyr.Lasów Państwowych, 
który obecnie zajmował kierow- 
nictwo poligonu wojskowego w Pod- 
brodziu. Aresztowany oskarżony był 
o sfałszowanie świadectwa matury 
i dyplomów z ukończenia wyższych 
kursów leśniczych. Manger Leon do 
winy przyzaał się i został przez wła 
dze śledcze osadzony w więzieniu 
na Lukiszkach, (I) 

Lia Wazgdiio „Kujera Klleūsklego“   

nemu zaś profesorowi Bryan zapro” ; 

| ponował objęcie stanowiska rektora. , 

dził pierwszy raz Szpital kolejowy, 
pracownicy znów prosili go o to sa- 
me osobiście, a następnie złożono 
podanie drogą służbową. Minął od- 
tąd cały szkolny rok, lecz edpowiedzi 
żadnej niema. 

które muszą iść przez ulice, pozba- 

wione bruków i chodników. W dni 

dždžyste ulice te stoją pod wodą; w 
sucha — kurz tumanami się unosi. 

Dzieci wracają albo przemokłe od 
stóp do głowy, żlbo zasypane kurzem 
lub śniegiem. 

Takich dzieci jest blisko 20 ro. 
W innych miastach, np. w War: 

szawię, wszyscy uczniowie korzystają 
z ulg tak w tramwajach, jak i auto- 
buszch. Dzieci robotników tramwajo- 
wych jeżdżą bezpłatnie. 

Dlaczego w Wilnie dzieje się ina- 
czej? W sprawę tę koniecznie wej- 
rzeć należy. Nie wolno dzieci prze- 
męczać i narażać na chorobył 

Pozatem trzeba koniecznie przy- 

stosować od 1 września rozkład jaz- 

dy tak, by ucząca się młodzież zdą- 

żała do szkół na godz. 8-mą. Przy 
obecnym rozkładzie uczniowie spóź 
niają się o 20—30 minut do gimna- 
zjum Orzeszkowej, Czartoryskiego i 
innych. * M. 

    

Ofiarna służba poli- 
cjanta polskiego, na 

Kresach. 
Polski policjant poza tylu czyha: 

jącemi na niego niebezpieczeństwami 
w każdej godzinie ciężkiej służby, 
narażony jest jeszcze i ze strony sił 
przyrody. Oto świeży a tak smutny 
dowód tej prawdy nie ocenianej na- 
leżycie przez społeczeństwo. Dnia 
19 bm. o godz, 11 tej poster. Szew- 
ski Juljan z poster. w Rudziszkach, 
spełniając sumiennie swój obowiązek, 
wyruszył mimo rozpoczynającej się 
burzy na obchód patrolowy i zginął 
skutkiem uderzania piorunu, który 
go zabił na miejscu. Tego samego 
dnia został porażony ciężko pioru- 
nem stojący na pikiecie Ne 1, poster. 
2-giej Komp. granicznej Wieniawski 
Mikcłaj, którego przewieziono do 
szpitała św. Jakuba w Wilnie. 

Lyclk gospodarcze. 
Handel Poiski z Palestyną. 

Osiedienie się w Palestynie licz: 
nej rzeszy kupców żydowskich z Pol: 
ski nasunęło myśl założenia w Pale- 
stynie handlowej izby Polsko-pale- 
styńskiej. Zadaniem jej byłoby ujęcie 
w ręce inicjatywy w sprawie rozwoju 

    

dmienić wypade, że wskutek bierne: 
go bilansu Palestyny istnieją dziś pla- 
ny szerzej pomyślanego uprzemysło* 
wienia jej. Rozważane jest rozbudze- 
nie przemysłu spożywczego, cukro- 
wniczego i chemicznego (fabryki kon- 
serw owocowych i jarzynowych i t. p.) 
Przemyśł polski mógłby dostarczać 
narzędzia fabryczne oraz cały szereg 
wyrobów, wywożonych obecnie do 
Palestyny z Anglji, Niemiec i Włoch 
(tekstylja, drzewo dla skrzynek owo- 
cowych, wyroby żelazne, rolnicze o: 
raz kosmetyka i in.). 

— Dziš—Praksedy P. 
Wtorek | Jutro—Marji Magdaleny 

21 Wschód słońca— g. 3 m. 38 

Lipca Zachód _„„ —g.7 m 45 

URZĘCOWA. 

— Lustracja przytułków w Świę- 
cianach. W dniu dzisiejszym p. 
Dworzański — delegat Ministerstwa 
Pracy i Opieki społecznej i p. Kot.- 
rad Jocz — naczelnik wydziału pracy 
i opieki społecznej przy urzędzie De 
legata Rządu wyjechali do Święcian, 
celem przeprowadzenia lustracji przy - 
tułków, stowarzyszeń dobroczynnych 
i opiekuńczych w Nowych i Starych   Świecianach, (x) 

stosunków handlowych z Polską. Na-| 

KRONIKA. 

| Z Kowna. 
| KOWNO, 19.ViI (tel. wł.). Wobec 
"stabilizacji litewskiej waluty, rada 

ministrów postanowiła puścić w obieg 

50 litowe monety złote. 

Rewizja u komunistów. 

KOWNO, 19.VII (tel, wł.). W o- 

kręgu Szawelskim i Poniewieskim 

policja polityczna przeprowadziła sze- 

reg rewizyj u osób podejrzanych. 

Policja zatrzymała dwuch osobników 

| przyłapanych na rozpowszechnianiu 

odezw komunistycznych, znaleziono 

też u nich b. dużo komunistycznych 

druków. M, innemi znaleziono tam 

„odezwę do litewskiej klasy robotni+ 

czej, aby nie dozwoliła swemu im: 

perjalistycznemu rządowi wtrącać się 

‚ 00 wewnętrznych spraw Chin. 

  

е " 
ннн 

1 psów bałtyckich. 
Proces komunistyczny w Dor- 

pacie. 

  

Serce boli patrzeć na małe dzieci, . 

pacie na rozprawie 77 komunistów 
już zakończono badanie świadków. 
Po zbadaniu księgi kasowej organi* 
zacji komunistycznej, okazało się, że 
w Estonji zbierano składki na budo- 
wę aeroplanów sowieckich, między 

innemi na aeroplan „Kingisen”. 

Zemsta Sowietów. 

TALLIN, 20.VII (tel. włas.) W Pe- 

tersburgu odbywają się masowe a- 

resztowania estończyków. Bolszewicy 

twierdzą, że wykryli jakąś tajną er- 

ganizację. W Estonji panuje przeko* 
nanie, że to tylko zemsta za proces 
Hejdemana. 

Aresztowano 3 komunistów. 

TALLIN. 20.YII. (tel. włas.) Ма 
wyspie Ossel aresztowano 3 komu- 

nistów. Aresztowani stawili zbrojny 
opór, wywiązała się strzelanina. Ja- 

den z komunistów jest ciężko ranny. 

Szwedzcy komuniści jednak o- 
trzymali wizę tranzytową. 

TALLIN. 20:VIl. (tel. włas.) Cho: 
jclaż min. spr. wewnętrznych było 
| przeciwne wydaniu wizy tranzytowej 
' szwedzkim komunistom, jednakże 
w końcu ją im wydano. 280 szwedz- 
kich komunistów przez Tallin wyje- 
chało do Rosji. W Tallinie Szwedów 
witał i przebywał z niemi przedsta- 
wiciel sowiecki Notowicz razem z 
personelem przedstawicielstwa. 

  

  

  

  

Pogłębienie styczności między armją 
czynią a oficerami rezerwy. 

Otrzymujemy, z prośbą o umiesz- 
czenie, komunikat następującej treści: 

„Podaję poniżej wytyczne Dcy 
O.K. III w sprawie nawiązania sciślej- 
szego kontaktu między armią, a ofi- 
cerami rezerwy. 

1) W miejscu gdzie znajdują się 
kasyna garnizonowa dołożyć starań, 
aby do zarządu wprowadzić przedsta* 
wiciela miejscowej organizacji ofice' 
rów rezerwy. 

W kasynach garaizonowych 
oddać pokój dla amieszczenia zarzą- 
du tejże organizacji, oraz zezwolić 
przyjezdnym oficerom rezerwy na 
korzystanie z wolnych miejsc w ho- 
telach oficerskich za normalną opłatą. 

3) Postarać się koniecznie przy- 
ciągnąć oficerów rezerwy do współ- 
pracy z T.W.W. organizując w poro- 
zumieniu z nimi odczyty, któreby od- 
powiadzły potrzebom oficerów rezer- 
wy w dziedzinie wojskowej, urządza” 
jąc zajęcia praktyczne przez zapozna* 
nie oficerów rezerwy z bronią, ewen: 
tualnie organizując ćwiczenia aplika- 
cyjne czy taktyczne z udziałem ofi- 
cerów rezerwy. 

ficerów rezerwy fdeę przysposobienia 
wojskowego i polskiego białego krzy= 
że, pociągając ich do współpracy.   
  

MIEJSKA. 

= Urlop p. Komisarza Rządu. 
P. Komisarz Rządu na miasto Wilno 
p.  Wimbor rozpoczął w dniu 
wczoajszym z 6-cio tygodniowy ur+ 
lop. r 

Zastępstwo objął p. Iszora. (x). 

— Wyjazd. W dolu dzisiejszym 
wyjechał na 6:cio tygodniowy urlop 
naczelnik wydziału bezpieczeństwa 
przy urzędzie Delegata Rządu p. 
Dworakowski. 

Zastępstwo objęli w wydziale pre- 
, zydjalaym p. Kazimierz Gintont-Dzie- 
,wiałtowski, a w wydziaie bezpieczeń” 

istwa p. Józef Rakowski, (x). 

TALLIN, 18,VII (tej. wł.). W Dore. 

  

4) Propagować i szerzyć wśród o*. 
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tym bezrobotnym umysłowym рга 
cownikom, którzy do dnia 1 go czerw- 
ce r. b. złożyli podania o takowe. 

Jednocześnie się dowiadujemy, 

iż zarząd obwodowego biura fundu 
szu bezrobocia w Wilnie czyni sta- 

rania o zezwolenia na wypłacenie 

pożyczek | zapomóg i tym pracow: 

nikom, którzy jeszcze podań nie zło- 

żyli, a będą prosić o pomoc. (x). 

— Nowootwarta Strzeinica O- 

ficerskiego Klubu Łowieckicgo. 

(boisko 1 p.p.Leg.Bufałowa Góre) czyn 
na jest w godz. od 9-ej do lej po 
poł. i od 3-ej po poł. do 7-ej wie- 
czorem. Spodziewamy się że tak pięk- 
ny i interesujący sport ściągnie licz- 

. nych amatorów. 

Z UNIWERSYTETU. 

— rlop. Dyrektor Biblioteki 
Publicznej i Uniwersyteckiej w Wil- 

nie Dr. Stefan Rygiel rozpoczął z dn. 
20 lipca pięciotygodniewy urlop. 

Od 15 lipca do 1 września Biblio- 
teka jest czynna tylko od 10 ej do 3-ej. 

SPRAWY PODATKOWE. 

— W Sprawie podatku od nie- 
ruchomości. Ponieważ może się 

„zderzyć, że wysłany nakaz płatniczy na 
podatek od nieruchomości nie doj- 
dzie do rąk płatnika, więc magistrat 
uprzedza właścicieli nieruchomości, 
że wrazie nieotrzymania nakazów na 
podatek państwowy od nieruchomeś- 
ci nsieży bez zwłoki zwrócić się do 
magistratu (pokój 166) dla otrzyma- 
nia odpisu zgubionego nakazu płat- 
niczego w celu uniknięcia kary za 
opóźnienie opłaty. (I). 

Z POCZTY. 

— Telegraf i telefon w Stoło- 
wiczach. Dyrekcja poczt i telegrafów 
w Wilnie zawiadamia, że z dniem 7 

lipca b. r. zaprowadzono służbę tele: 
graficzną i telefoniczną w agencji 
pocztowej Stołowicze, pów. Barano- 
wickiego. 

RÓŻNE. . 
  

— Podziękowanie. Komisja spor- 
towa Polskiego Automobil-Klubu prze- 
stala na ręce p. Delegata Rządu w 
Wilnie podziękowanie za wspópracę 
w czasie przejazdu raidu odbytego 
w dn. 4—11 lipca r.b., a w szczegól- 
ności za porządek na drogach, pod- 
kreślając sprawność organów bezpie- 
czeństwa naszego okręgu. (x) 

— Życzenia imieninowe. Wczo- 

  

KASA CHORYCH m. 
BILANS z dniem 31 grudnia 19 

  

  

raj o godz. 1-zj po poł. urzędnicy 
Delegatury Rządu złożyli życzenia 
ofiarując jednocześnie kwiaty Dele- 

skiemu z powodu jego imienin. 
— Suma ubezpieczeń wypła: 

| conych przez Pol. Dyr. Ubezpiecz. 
į Wzaj. Polska Dyrekcja ubezpaczeń 
wzajemnych w Wilnie wypłaciła ubez- 
pieczeń za 103 spalone domy w Ku- 
rznńcu— 80.569 zł., w Olsiewiczech za 
39 domów 26.690 zł. i w Łucku-Koz- 

iłowskim za 43 spalone domy 25.000 

złotych, ogółem od dn. 1 stycznia do 

15 b. m. Pol. Dyr. Ulb. wypłaciła 405-u 

pogorzelcom 219,495 zł. 
— Sprzedaż ekstraktu tytonio: 

wego. Wobec zapotrzebowania ek- 
straktu tytoniowego dla celów rolni- 
czych i niemożności 
go narmzie w Polsce, Dyrekcja Pol- 
skiego Monopolu Tytoniowego spro- 
wadza obecnie ekstrakt z zagranicy 

Cenę ustali rozporządzenie Ministra 
Skarbu. Е 

Zamówienia przyjmuje i wszelkich 
informacji udziela Dyrekcja Monopo- 

lu Tytoniowego — Warszawa Nowy- 

Świat 4. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

    
— Agitacja komunistyczna. W dniu 

17 b. m. o godz. 9 rano zostały znalezione 
około domu nr. 2 przy ul. Bobrujskiej 3 
egzemplarze ulotek komunistycznych w ję: 
zyku białoruskim. 

— Drapieżny konkurent. W nie 

dzielę dn 19 b. m. o godzinie 9 wieczór w 

Werkach właściciel łodzi motorowej p. Bo" | 

| rowski będąc w stanie nietrzeźwym, a roz 
gniewany na p. Tołłoczko właścicieli stat- 
ku „Kurjer , że robi mu konkurencję, po 
bił go tak dotkliwie iż tylko dzięki obec 
ności ludzi postronnych udało się wyrwać 
z rąk rozjuszonego p. Borowskiago, okrwa- 
wionego p. Tolłoczkę. (I) 

— Awantura z kradzieżą, W dniu 
19 bm. o god. 20 Szutowicz Jan zam. przy 
ul. Wiłkomierskiej 88 1 Rynkiewicz Pictr, 

zam. przy ul. Wiłkomierskiej 104, będąc w 

stanie nietrzeźwym wywołali awaniurę w 

(piwiarni przy ul. Mostowej 21, przyczem 
skradli z bufetu 30 zł. | niewielką ilość 

wędlin, Szutowicza zatrzymano | odprowa- 
dzono do III kom, & Rynkiewicz zdołał 
zbiec. (I) 

— Bójka. W dniu 13 b. m. o godzi- 
nie 22 około domu nr. 80 przy ul. Raduń- 

(skiej szereg. 1 pp. Leg. Ludwik Urban pod- 
j czas kłótni z Władysławem Wileńskim zam. 
tamże I przy pomocy Chmielewskiego Jana 
zam. przy ul. Raduńskiej 90, uderzył Wileń- 

skiego bagnetem w okolicę łopatki, zada: 
jąc mu dwie rany. Lekko rannego prze- 
wieziono dorożką do szpitala św. Jakóba. 
Chmielewskiego policja zatrzymała, neto- 
tomiast szereg. Urban zbiegł. (I) 

  

Stan czynny. 

I. Gotówka т 2 3 > 28 305,65 1. 

Il. Lokacje kapitałów —. * . 9.852,80 li. 

lll. Papiery wartościowe. . . 89 

IV. Składki należne od pracodawców 374.112 28 

V. Wierzytelności. a > . 30.961.78 
VI. Środki lecznicze i opatrunkowe . 16 176.90 

VII. Nieruchomości ё . . 99.581 41 

558.991,71 

Rachunek wydatków i dochodów za 1924 

1. Świadczenia 
1) Zasiłki w chorobie 
2) połogowe 
3) „ _ pogrzebowe 
4) Zwroty gotówkowe . ” 
5) Pensje personelu leczniczego 
6) Środki lecznicze i opatrunkowe. 
7) Koszty leczenia w szpitalach 
8) Przewóz chorych i lekarzy 
9) Lokale smbulatoryjne —. 

Il. Koszty administracji: 

1) personalne |. * . 
2) rzeczowe a 8 4 

III. Remonty i instalacje . ' 
IV. Odpisy i amortyzacje й 
У. RE: kredytw Bankach 
VI. Czysty dochó: ; 

Wilno, doia 1 go lipca 

(W. Jankowski, Naczelnik Wydziału III. 

  

I. 

. Odsetki od zsiegłych składek 

  

‚ — 110.674,57 ю 
> 30.733,22 

: 23.962,55 ш. 
‚ — 32.94073 į я 

482.246,35 IV. 
84.518,72 

.  131.230,79 
; 118732 

1114397  908638,22 

‚ — 288.476,08 
; 30.930,28 _ 3194C6,36 й . 
: 10 535.03 
: 48.764,10 

1.086,96 
492 377.05 

_1.280807,72 

1925 roku. 

gatowi Rządu p. Olgierdowi Malinow- ' 

produkowania 

o zgęszczeniu 44.B. | zawartości ni: ' 
kotyny 9,50/o, w blaszankach po 5 kg., 

  

——— 

(—) L. Sokołowski, Dyrektor. 

- Samobójstwo. Wczoraj o godz. 
4 m. 30 rano powiesił się Samul Sołodnek, 
zam. przy ul. Trockiej 15 m. Il. 

— Podrzutek. Podrzutek płci żeń- 
skiej znaleziony w dniu 19 bm. przy ul. 

į Zawalnej 22, zcstał oddany do przytułku 
| Dzieciątka Jezus. (I 
į w i Aaa Mełamedowi Hirszo- 

wi (ul. Wiłkomierska 16) służąca Waientyna 
! skredła d.'19 bm. gardercbę wartości 1.000 

zł. poczem zbiegłś. 3 
Dleniowi Franciszkowi, (ul. Szep- 

tyckiego 24) skradziono w szpiłalu žydow- 

skim marynarkę. 
— W żydowskim domu mcdlitwy przy 

ui. Cichej 12, nieznani sprówcy w dniu 19 
bm. dokonali kradzieży różnych rzeczy на 
sumę 200 zł . 

-- W żydowskim domu modlitwy przy 
a Tartaki 6, nieznani sprawcy w dniu 19 
bm. dokonali kradzieży rozmaitych rzeczy 
na ogólną sumę 200 zł. (I) 

Na prowincji. 

1 — Kradziež. Z pastwiska w gm. Mic- 

kuńskiej pow. Wileńsko Tiockiego, nagszko 
dę Łodkowicza Franciszka skradziono ko: : 

nia lat 7 wartości 150 zł. (1) 

  

    

  

m
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Z sądu. 
W dniu EE przed forum są- 

du apelacyjnego stanął były urzędnik pocz- 
itowy Bronisłew Każdalewicz mieszkaniec 
Olszewa pow. Swięciańskiego. 

į Sprytny ten urzędnik umiał podrobić 
przekaz pocztowy i podjąć z kasy sumę 

„równającą się obecnie 19 tysiącom zło- 

tych. 
i T Kradzież udała się, z całej sumy 25 
miijardów poszło na kupno sklepu na 
ul. Mickiewicza. 5 

Interesy początkującej firmy szły dobrze 
| rokowały jaknajlepsze nadzieje, gdyby nie 
interwencja prokuratury generalnej, która 
sprawiła, ża niefortunnego kupca osadzono 
pod klucz. 

Sąd Okręgowy skazał go na osźdze- 
nie w więzieniu na lat pięć zasądzając 
jednocześnie powództwo cywilne skarbu w 
sumie 19 tys. pięćset złotych oraz koszty 
sądowe. 

W sądzie apelacyjnym szczere przy- 
znanie się do winy oskarżonego oraz mo- 

wa obrończa mecenasa p. Kulikowskiego, 
w której on udowadyle, że nie była to 
zwykła kradzież, a wprost niefortunna bez: 
procentowa pożyczka, przeważyły na szali. 

Sąd w składzie: przewodniczący sędzia 
Sawicki, ńsesorzy pp. Malicki I Stulgiūski 
wymiar kary złagodzili do trzech lat zali- 
czając pietnaście miesięcy. 

! Ta część wyroku w którym mówi się o 
powództwie cywilnem sąd pozostawił bez 

„ zmiany. 
1 Magazyn oskarżonego został już przez 

1 

skarb wystawiony na licytację, pozostaje : 

| do zapłacenia resztę. (I) 
!     

    

Teatr i muzyka. 
— Występy Aleksandra Zelwero- 

j wicza, w Testrze Polskim. Kierownictwo 
| teatru, ulegając licznym żądaniom publicz- 

24 roku. 
    

Zobowiązania : + $ 2 
Fundusz zapasowy  . w . 

za ̀
 

  

Składki czlonkėw —. > 3 

Кагу s ё . : ь 

Inne dochody . . ь Е 

(—) Mieczysław Engiel, 

(—) Eljasz Abramowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

(—) J. Bauman, (—) Br. Wincz, (—) Ch. Rabinowicz, członkowie Komisji Rewizyjnej. 

|K     

MALK w WILNIE!| 
Znany fabrykant damskich kapeluszy, ponownie uruchomił fabry: 
kę przerobki damskich kapeluszy podług ost. modeli. 

Frtystyczne wykonanie i bardzo tanio. 

Wejście przez fron- 
towy magazyn ul. 

  

Niemiecka 6. 

Wydawza w imięzie wgpółwiaścicich dėxai Rztwrawiąz, 

  
ARS 

o produkcji 2400 kig. dziennie 

do sprzedania. Oferty pod: Towarzystwo 

„MŁOT”, Warszawa, Próżna 5. 

Żądajcie wszędzie 

„Kurjer Wilenski“ 

age 

"WILNA 

  

rok. 

{ ; | m ompletna nowa instalacja | Skradziono 

0 wyrobu sztucznego lol 

ności, daje jeszcze dzisiaj po raz ostatni 

„Niedcjrzały cwoc", w którym cbok zna 
komitego gościa zdobyła sukces Z«fja Ja- 
rcszewska w pcdwójnej roli gwiazdy klne- 
matogrsficznej | 13-letniej dziewczynki, J. 
Jas'ńska w roli Klary, A. Bystrzyński, K. 
Kijewski, L. Wołłejko, J. Hajduge i inri. 

glnalna kroiochwiia angielska, z której pró 
by, pod kierunkiem Fl. Zelwerowicza od- 

bywają się od szeregu dni. Dalszą cbsadę 
tej sztuki stanowią: Z. Jaroszewska, J. Bźl- 
cerówra, E. Frenklówna, M. Godlewski, S. 
Fiszer, K. Wyrwiez, K. Kijowski, L. Woliej 
ko, J. Hajduga, A. Neromski i inn. 

— Teatr Letni. Dziś po raz ostatni 
w sezonie operetka Schobert „Podróż po 
Warszawie”. Jutro ukaże się po raz pierw- 
szy efektowna operetka Gothow Gruneke 
„Za oceanem, w wykonaniu całego zespo- 
łu artystycznego pod reżyserją K. Krugłow- 
skiego. Dekoracje Ja projektów E. Kar- 
nieja. Operetka © 
tym humorem | werwą. 

    

    

Ze sportu. 
Sobota 18 b. m. 

Sobotni mecz piłki nożnej rozegrany 
przez drużyny. 

Jutro vchodzi,na efisz „Hau-Haul' ory- i 

znacza się nlepospoli- ; 

Rozmaiłości. 
Historyczny dom na szląku 

inwazji. 

Na tradycyjnym szlaku wszystkich In- 
wazji nieprzyjacielskich, w Crócy (Francja) 
wznosi się mały, biały domek, fasadę któ 
rego zdobi tablica pamiątrowa treści na- 
stępującej: 

„Tu wznosi się Biały Dom. zbudowany 
w roku 1728, zrabówany przez Prvsaków w 
r. 1814, spalony przez Rosjan w r. 1815, 
odbudowany w r. 1835. Zrabowany | spzlo- 
ny przez bawaiczyków w r. 18/0, odbudo- 
wany w r. 1877, zdemolewany przez Niem- 
ców w r. 1014—18, wreszcie odbudowany 
w r. 1920”. 

Oto żywa historla kresów wschodnich 
Francji, zaklęta w murach skromnego 
domku, narzucająca się uwadze turysty i 

; przechodnia filozofa życia, zwyciężającego 

  

Wilja—1 p. p. Leg. wykazał wyraźny 
spadek formy osta'nich. 

Chociaż przed pauzą 1 pułk kilka razy 
poważnie zagrażał bramce Wiiji jednak do- 
piero przed końcem Werenemalm uzysku- | 
je punkt honorowy, przeciwko trzem strze- 
lonym przez Wilję. 

Sędzia p. Kac nieumiejątnością pa- 
nowania nad grą psuje grę. Rozzuchwaleni 
gracze 1 pp. Leg'u pozwalają sobie na nie- , 
sportowe zachowanie się. 

Widać, że brak Wróbla daje się bardzo 
odczuć, a szkoda. Mecz ten poprzedziły 
zawody lekkogtletyczne na których ustano= 
wione byly rekordy. 

P. Wieczorek (3 sap.) w rzucie dyskiem 
35.7512, Lepszy niż Francja. Halickt I (Po 
goń) bleg na 800 metr. 2.11 4/10 

Niedziela 19 b. m. 

Boisko Makkabi. Od godziny 3 ej tłu- 
my czekają już nd przybycie „Hakoachu*. 

Nareszcie na boisko wychodzi jedenast- 
ka biało niebieskich. Nie bacząc na to, że 
wszyscy prawia grali nie na swoich mieje- 
cach pokazali nam grę co się zowie „pir- 
szej klasy". 

Nadzwyczajne wprost zgranie się, szcze- 
gólnie u prawej strony ataku z pomocą ro- 
biło wrażenie, że gracze ci od dziecka gra- 
ja na tych miejscach. Pomimo wyraźnego 
lekceważenia arcy-słabego przeciwnika wy 
nik ostateczny 6:0 (3.0), kornerów 13:0. 

W Hakoachu najlepsi—wszyscy. W Mak- 
kabi bramkarz który miał swój dzień. 

i Nieudetnle posuwal się po bolsku Ku- 
glel, ale za to kopał graczy ile mógł. 

Publiczności b. dużo. Sędzia p. Mie- 
; rzejewski. 

wiija H-1 pp. Leg. li 4:1 (1:0). 

Bol:ko 6 p. p. Leg. i 
į Mecz ten z serji rozgrywek 0 mistrzo- 
stwo klasy B przyniósł zwycięstwo Wilji. 

| Gra nie obftowała w ciekawe momenty. 
"Honorowy gunkt zdobywa 1 pulk dopiero 
za trzy minuty do końce gry. (I) 

Stan bierny. 

41.608,67 
512 383,04 

  

  

558.991,71 | | 

  

Ma: 

1 693.332,19 

24 834,14 

33.876,39 

28.765,— 

a 
J 

śmierć. 

    

    

„Kącik humorystyczny. 
Dwa sposoby. Wielce rezolutna da- 

ma mówi do lekarza: „Panie doktorze, mój 
mąż cierpi na ciągły szum w uszach”? 

— „Niech wyjedzie па 6 tygodni". 
-- „Panie doktorze, jakież podobleń- 

stwc?—irteresć, drożyzna .. czy pan wie co 
teraz kosztuje para jedwabnych pcAczoch?.. 

Doktór przerywa: „No, to niech pani 
wyjedzie na 6 tygodni”. 

  

Giełda warszawska 

'z d20—VII 25 r. Giełdz pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 24,24 14,30 24,18 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 209,30 209,80 208,80 
Londyn — 25,33 25,59 25,27 
Nowy York 5,181/2 5,20 5,13 
Paryż 24,57 24,63 24,51 
Praga 15,441/2 15.48 15,40 

' Wiedeń 73,28V2 7347 7315 
Włochy 19.20 19,25 13,10 
Szwajcarja 101,20 101,45 100,95 
Stockholm 140,90 141,25 "4050 | 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funly ang.  25,25V/2 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 prot. poż. konwers. 43,50 
8 proc. Poż. konwers. 72,50—73 
Poż. koiej. 90—85,—90 
Pożyczke zł. _71—73,50 
Poż. dolar. 68,00 

Ten wszelkie ogłoszenia 
miejscowych i zamiejscowych 

41/0/0 listy z. T. Kred. Z. przedw. 28,10—23,40 
50/0 sty z. warsz. przedw. 20, 
41/2 0/0 warsz. przedwoj. 16,50—16,25 
6*/0 obligacje m. warsz. markowe 5.00, 4,85 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 
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Dr, 6 Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Mr. 9, m. 3. 
Przyjmujejod 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wiłeńska 28) — 
od godz. 1—3 po pał. 

  

  

KTO CENI 
PRĄCĘ, 
CZAS 

i PIENIĄDZ, 
do pism 

skierowuje 

do Biura Reklamowego 
ST. GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, Garbarska 1. Tel. 82. 

® 

  

Poszukuję 2—3 pokoi 
z kuchnią i wygodami 
Łaskawe oferty 

w centrum miasta. 
proszę nadsyłać do „Kurjera 
Wiieńskiego". 

POPRAW NOO 

ąkanie 
S. Żyłkiewicza, Warszawa, Chłodna 22. 

usuwa radykslnie za- 
twierdz. przez władze 
zakł. leczn. dla jąkałów 

. Na sezon letni przyjmuje się pacjentów w Wórsza- 

—1780.807,72 

  

przewodniczący Zarządu. 

dn. 22/V] b. r. os. Lipce 
Sianisławowi,  zamiesz 
kałemu w maj. Mikamp. 

l. gm. Bienlakonie, pow. 
Lidzkiego następujące 
dokumenty: 1) tymczaso- 
wy protokół nadawczy 
wydany przez P. K. N. 
w Lidzie, 2) legitymację 
członkowską N 725 С. | 
Z. O. W. oraz 3) kaitę 
powołania i 

  
przydziału | 

do 7? p R | 

wle i w Miedzeszynie, w willi własnej. 

Przeznaczenie. Nadeślij 
charakter pisma, swój lub 
zainteresowanej 
zakomunikuj: irnię, rok, 
miesiąc” urodzenia. 
trzymasz szczegółową а- 
nalizę charakteru, okreś- 
lenie zalet, wad, zdolno- 
ści, przeznaczenie. Ana- 
lizę wysyłam po otrzy: 
maniu 3 zł. 
przyjmuje 12 — 7, Proto- 
kuły, odezwy, podzięko- 
wania najwybitniejszych 
osób stolicy. Warszawa, 
Psyche Grafolog Szylier- 
Szkolnik, Piękna 25—34, 

  

Zgubiono 
trzy metryki na Im. Wik= 
torji, Frauciszka i Wikto- 
ra Niedźwiedzkich 
Świadczenie wydane przez 
P. Urząd Pośrednictwa 
pracy na im. Jana Niedź- 
wledzklego. Znalazcę u- 
prasza s ę odniesienie do 
administr. „Kurjera Wil.” 

  

2—1 

Przyjmę uczennicą 
na mieszkanie z. cało- 
dziennem utrzymaniem 
t troskliwą opieką — od 
nowego roku szkolnego. 
Fortepian na miejscu. 
Wiadomość: ul. Siera- 
kowskiego 21, m. 3, mię- 
dzy 3—4 popoł. 3—1 

Lektyj matematyki 
udziela nauczycieł gim- 
nazjum. Informacje: Mo- 

stowa 25, m. 14. 

osoby, 

O- 

  

Osobiście 

  

ос 

Wielki medal srebrny 

PRACOWNIA 
zębów sztucznych 

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21. 

1 za-   
Brak, „Luz“, Żaligowzkiega ъ 

  

 


