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Należność pocztowa opłacona ryczałtem 
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NIEZALEŻNY ORGA 

Wilno, Sroda 7 lipca 1926 r. 

RURJER WILEŃSKI = 
N DEMOBRATYCZNY. 

Cena 15 groszy. 
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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu 

lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

    

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem — 25 gr., w tekście — 30 gr., za tekstem — 10 gr., kronika rekl.— nadesłane — 35 gr. (za wiersz Tedak- 
cyjny), nekrologi—23% zniżki, dla poszukujących pracy—509/0 zniżki, ogł. zagraniczne — 50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 207% drożej, ogł. z zastrzeżeniem 

miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i zamiejscowe — 15% drożej. i 
Układ ogłoszeń 6-cio lamowy na IV stronie 10-cio žamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez admi nistrację dowolnie zmieniane.     

Ś. -|- P. 

r. Mieczysław Oleszkiewicz 
Lekarz rejonowy Kasy Chorych, lat 46, 

Zmarł po ciężkiej chorobie opatrzony Św. S. d. 5 lipea 1926 r. 

Eksportacja z domu żałoby, ul. Mickiewicza d, Ne 4 m. 4 do kościoła 
św. Ducha d. 7-УП о 7 wiecz. Pogrzeb odbędzie się 8 lipca na 
cmentarzu Bernardyńskim po nabożeństwie w kościele św. Ducha. 

Q czem zawiadamia Kolegów 
Zarząd Zrzeszenia Lekarzy Kasy Chorych. 
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` Rozpoczęte przed dwoma dnia- 

+ mi obrady Sejmu nad Konstytucją 

przedstawiają szczególny obraz. 

Toczą się one pod postacią djalogu, 

w którym z jednej strony wystę- 

puje dość skąpy w słowach rząd, 

z drugiej zaś strony chór głosów 

stronnictw sejmowych, z których 

każde nieomal poczuwa się do 0- 

bowiązku zaznaczyć na swój spo- 

sób własny, odrębny pogląd na 

sprawę zmiany Konstytucji. 

" Bogata gama kontrastów skła- 
da się łącznie na szary ton opo- 

zycji na straconych posterunkach, 
bez wiary w zwycięstwo swych 
tez, Inicjatywa należy tu do rządu, 
który jeden roprezentuje niezbęd- 
ny zasób energji do przeprowa- 
dzenia swych planów. Siła wobec 
bezsiły! 

Najbardziej nawet wersalski 
ton djalogu po stronie rządu nie 
jest w stanie zatrzeć faktu, że 
jest to pierwsza debata w Sejmie 
odrodzonej Połski, w której prze- 
wagę zdecydowaną nad reprezen- 
tantami stronnictw politycznych, 
ma rząd. 

Toteż nie stanowisko poszcze- 
gólnych klubów skupia na sobie 
uwagę społeczeństwa, lecz tempo 
obrad, od którego zależy, jak pręd- 
ko ustawa konttytucyjna przyjmie 

nową postać, stając się punktem 
wyjścia dla akcji naprawy Rze- 
czypospolitej i dając rządowi nie- 
zbędną dla niej swobodę. 

Zakończenie w ciągu dwuch 

dni pierwszego czytania projektu 

rządowego i odesłanie go do ko- 

misji zdaje się wskazywać, że tem- 

po prac Sejmu wbrew może woli 
wielu jego czynników będzie szyb- 

sze, niż kiedykolwiek przedtem. 

Obrady nad Konstytucją są w 
tej chwili najważuiejszym, a prze- 

cie nie jedynym terenem, na któ- 

ry rząd rzucił akcję naprawy. 

Obejmuje ona jednocześnie re- 

organizację aparatu  administra- 

cyjnego, która po raz pierwszy jest 

nie frazesem, lecz faktem, który 

już wchodzi w życie. Najdalej po- 
suniętą jest organizacja władz woj- 

skowych, która sama przez się jest 
już pewnego rodzaju rewolucją, 

Ministerstwo Spraw Wojskowych i 
Sztab Generalny uległy gruntownej 
reorganizacji, przez co odpadło 
mnóstwo zbędnych funkcji i nie- 
potrzebnych wysiłków i znaczna 
liczba sił ludzkich przeszła na 

właściwe pole — do pracy w od- 
działach wojskowych. Od biurokra- 
cji do pracy u podstaw nad wy- 

szkoleniem żołnierza oto zasada 
tej reformy. W ślad za nią idzie 

reforma władz niższych instaneyj, 

która zwolni znaczny zasób sił od 

pisaniny kancelaryjnej. 

W innych resortach wre rów- 
nież gorączkowa praca. Minister- 

  

  

Hu naprawie Rzeczypospolifej, 
stwo Spraw Wewnętrznych zredu- 

kowało 50 urzędników. Podobną 

akcję zapowiedział ongiś rząd Ко- 

alicyjny lecz p. Kiernik po szum- 

nej zapowiedzi usunął... jednego 

urzędnika. Kontrast jest dostatecz- 

nie jaskrawy. Zmniejszenie perso- 

nelu oznacza zrzeczenie się przez 

urząd szeregu funkcji, które do- 

tąd niepotrzebnie obciążały go. 

Konsekwencją jej jest podobne 

uproszczenie pracy i ograniczenie 

biurokracji w organach l-ej i ll-ej 

instancji (starostwach i woje- 

wództwach). 

W Min. Robót Publicznych zmia- 

ny są stosunkowo jeszcze znacz- 

niejsze. Polegają one na zniesie- 

niu szeregu wydziałów i referatów. 

Jednocześnie szybko przygotowy- 

wany jest projekt połączenia tego 

ministerstwa z Min. Kolei w no- 
wy resort—komunikacji. 

Jednocześnie zapoczątkowane 

zostały prace nad zbadaniem fun- 

kcjonowania przedsiębiorstw  pań- 

stwowych, których organizacja opar- 

ta ma być na zasadzie opłacalno- 

ści. To co siedem lat zapowiadano 

w  deklaracjach . ministerjalnych, 

nareszcie wkracza na drogę reali- 

zacji. A jest to przecie niezbędny 

warunek sanacji budżetu państwo- 
wego. 

Uzdrowienie stosunków w sa- 
morządach zostało już zapowiedzia- 
ne i odpowiednia akcja jest w 
stadjum przygotowania. 

Naprawa skarbu 7 bez 
wienia gospodarki prywatnej jest 
niemożliwa. Dla opracowania od- 
powiedniego planu rząd zdecydo- 
wał szczegółowe zbadanie zagad- 
nienia kosztów produkcji w prze- 
myśle, aby znalazszy przyczyny 
zła, móc leczyć je od podstaw, 

Nie odosobniamy się jednak od 

obcych. Przyjazd misji prof. Kem- 

merera w celu przestudjowania 

naszej gospodarki prywatnej i pań- 

stwowej stanowi dobry początek. 

Nas na Wschodzie bezpośrednio 

niemal dotyczy zapowiedziany przy- 

jazd innej misji, która zbadać ma 
kwestję osuszenia błot poleskich. 

Realizacja tego planu będzie pierw- 

szorzędnym bodźcem dla pomyślne- 

go rozwoju nietylko Polesia ale i 

wogóle Ziem Wschodnich Rzeczy- 
pospolitej. 

Wyliczyliśmy sumarycznie tyl- 

ko najważniejsze poczynania. Plan 

reformy państwa, którego rząd nie 

uznał za potrzebne przedstawić 0- 

beenemu Sejmowi, zarysowuje się 

coraz wyraźniej. Ma on tę zasad- 

niczą i konieczną dla powodzenia 

cechę, że idzie nietylko w jednym 

jakimś, dowolnie wybranym, kie- 

runku (jak było np. za czasów p. 
Wł. Grabskiego) leczprzeciwnie — 

jednocześnie w różnych kierunkach, 

Rząd idzie do walki tam wszędzie, 

uzdro- 

   
gdzie jest źle, gdzie jest miejsce 

dla pracy i naprawy. 

Akcja jego ma jednak ten rys 

szczególny, którego w innych po- 

dobnych wypadkach wśród obcych 

nie spotkać. 

Szerokie masy społeczeństwa 

pozostają na uboczu, w roli widza 

jedynie, przytem późno zwykle in- 

formowanego. Skąd to pochodzi? 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że 

między rządem a społeczeństwem 

istnieje zapora, która swym bez- 

władem ogranicza w pewnej mie- 

rze swobodę ruchów rządu. Jest 

nią nasz dzisiejszy Sejm wraz z 

Senatem. 

Koniec jego otworzyć musi no- 

wy okres naprawy Rzeczypospoli- 

tej, okres w którym rząd odwo- 

łać się będzie mógł o współpracę 

bezpośrednio do społeczeństwa i 

niewątpliwie skorzysta z niej. 

Wśród szerokich mas, czy to re- 

prezentujących pracę umysłową, 

czy fizyczną, żywą jest potrzeba 

tego współdziałania, żywem jest 

poczucie istnienia fciągle jeszcze 

złamanej, a przecie nie usuniętej 

przeszkody.  Dlategoteż całe spo- 

łeczeństwo zarówno u nas w Wi- 

leńszczyźnie, jak i w całej Rze- 
czypospolitej niecierpliwie czeka 

końca dzisiejszego Sejmu, tej przy- 

krej pamiątki, minionego i oby już 

nazawsze przezwyciężonego okresu. 

B. W. 

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

    

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął wczoraj po południu na 
dłuższem posłuchaniu p. ministra 
spraw wewnętrznych  Młodziano- 
wskiego, który zreferował p. Pre- 
zydentowi obecną sytuację we- 
wnętrzną w państwie. 

© 

Minister spraw wojskowych 
Marszałek Piłsudski odbył wczoraj 
konferencię z szeiem francuskiej 
misji wojskowej gen. Charpy. 

Następnie p. Marszałek udał 
się do sztabu generalnego, gdzie 
konferował kilka godzin z szofem 
sztabu gen. Piskorem, 

P. Marszałek powracał do swe- 
go mieszkania pieszo, witany en- 
tuzjastycznie przez publiczność. 

W godzinach wieczornycb p. 
Marszałek przyjął na audjencji po- 
sła austrjackiego p. Posta, 

Szef misji amerykańskiej prof. 
Kemmerer w towarzystwie człon- 
ków misji złożył wizytę ministro- 
wi pracy p. Jurkiewiczowi i min. 
kolei inż. Romockiemu. 

W czasie tych wizyt omawiano 
środki ułatwienia misji spełnienia 
jej zadań w zakresie pracy, zwią- 
zanej z działalnością powyższych 
ministerjów. 

Następnie p. Kemmerer przyję- 
ty był na dłuższej audjencji przez 
p. premjera Bartla. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
podpisał nominację dyrektora de- 
partamentu obrotu pieniężnege p. 
Dangla na stanowisko vice-mini- 
stra skarbu. 

P. Dangel objął urzędowanie z 
dniem wczorajszym. 

© 
W związku z wynikami lustracji 

dokonanej ostatnio w urzędach 
prokuratorskich p. minister spra- 
wiedliwości Makowski zarządził 
przybycie do Warszawy na dzień 
17 b. m. wszystkich prokuratorów 
apelacyjnych. (Pat.) : 

"LLA 122222 222152 

Or. Vachau Makarewicz zg; I. rócił 
Choroby skórne i weneryczne. 

Przyjmuje od 10—1 i 4—7. Wileńska 6—7 
W. Z 28 VI 1926 r. 4872-V1 1057 

  

  

Nie rzucajcie starych kapeluszy! 
JEDYNA fabryka przeróbki damskich i męskich KAPELUSZY 

| ze starych na nowe oraz chemiczne czyszczenie pan am. 

| 
i Józef ŁAM “ “ 

UWAGA! Proszę nie mieszać mego nazwiska z analogicznemi nazwiskami 

takichże firm i zwracać baczną uwagę na mój adres. 

Firma istnieje od r. 1776. 

  

Prace Komisji Rozbrojeniowej. 
GENEWA, 6-VII. (Pat). Podkomisja „a* komisji przygotowawczej 

konferencji rozbrojeniowej zebrała się w dniu 2 lipca na posiedzenie 
plenarne celem zaznajomienia się ze sprawozdaniem trzech grup swoich 
rzeczoznawców morskiej, wojskowej i lotniczej, którym poleciła rOZ- 
patrzyć oddzielnie poszczególne strony następującego zagadnienia przed- 
stawionego przez komisję przygotowawczą: 5 

Według jakich sprawdzianów można porównywać zbrojenia a) woj- 
skowe, b) morskie, c) powietrzne, jednego kraju z odpowiedniemi zbro- 
jeniami drugiego kraju? 

Sprawozdaniajrzeczoznawców wojskowych i lotniczych zostały tegoż 
dnia przyjęte w pierwszem czytaniu poczem podkomisja rozpoczęła ba- 
danie prac swych rzeczoznawców morskich. 

  

Niemcy nie zgadzają się na przewóz 
polskiego węgla. 

WARSZAWA. 6. VII. (Pat) Władze kolejowe polskie otrzymały od 
zarządu kolei niemieckich zawiadomienie, że wstrzymuje narazie transporty 
węgla polskiego, który szedł za granicę via Drawski Młyn do portów 
Hamburga i Szczecina, a stąd drogą morską do miejsca przeznaczenia. 

  

    

Kłopoty Anglji w Azji. 
   

LONDYN, 6-VII. (Pat). „Chicago Tribune“ donosi z Teheranu: 
Sytuacja w okręgu Kerassan stała się poważna, ponieważ około 800 
żołnierzy regularnej armji perskiej wyruszyło do powstańców. ° 
Е Rząd zarekwirował wszystkie automobile prywatne celem transpor- 
towania wojsk do obszarów objętych powstaniem. Cenzura została 
wzmocniona. 

Komunikacja telefoniczna pomiędzy Teheranem a Kerassan przerwana. 
Rząd wysłał wojskową ekspedycję do Azenbejdżanu gdzie znajduje 

się ognisko powstania. 

Trzęsienie ziemi na Sumatrze. 
PADANG, (Sumatra). 6-VII. (Pat). Nowe trzęsienie ziemi uszko- 

dziło szereg budynków w Port-de-Kock. 
Ogólna liczba zabitych w ostatnich trzęsieniach ziemi wynosi 400 

osób. 

- Hed m 
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ianą konstyficj. | 
Wniosek o odrzucenie projektu rządowego upadł, 
Projekt zmian Konstytucji odesłany do komisji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

W dniu wczorajszym Sejm za- 
kończył debatę konstytucyjną z o- 
kazji pierwszego czytania rządowe- 
go projektu zmiany Konstytucji. 

Z wrażeń sejmowych w tym 
dniu należy podkreślić przemówie- 
nie ministra sprawiedliwości p. 
Makowskiego, utrzymane na bar- 
dzo wysokim poziomie, które jak 
sam minister zaznaczył, musi od- 
powiadać powadze zagadnienia. 

P. minister w niezwykle cięty, dow- 
cipny i przekonywujący sposób po- 
lemizował z onegdajszemi wywo- 
dami pos. Daszyńskiego, wykazu- 
jąc ich całą nielogiczność. 

Na szczególne podkreślenie z 
mowy p. Makowskiego zasługuje 
ten ustęp, w którym p. minister 
domaga się bardzo słusznie silne- 
go i zdrowego rządu, mającego 
szacunek społeczeństwa. Jeśli bo- 
wiem mowa o zdrowym i silnym 
Sejmie, to również i organ władzy 
wykonawczej, jakim jest rząd, mu- 

Naprawa skarbu gospodarstwa narodowego. 

Rząd p. premjera Bartla, który 
jak wiadomo, przystąpił z wielkim 
zasobem energii do uzdrowienia 
gospodarki skarbowej państwa, za- 
jął się obecnie podniesieniem 
dochodewości monopoli pań- 
stwowych. 

Jak wiadomo, powołano prze- 
dewszystkiem komisję, która ma 
zbadać, w jakim stopniu skarb 
państwa wyzyskuje źródło do- 
chodu z monopolu spirytuso- 
wego. 

Odbyło się już pierwsze posie- 

si być silny i zdrowy. Dopiero 
wówczas oba te organy mogą 
zgodnie i owocnie pracować dla 
dobra państwa. 

Sejm w głosowaniu wypowie- 
dział się olbrzymią większością 
głosów przeciwko wnioskowi P. 
P. S. i komunistów, które to 
wnioski domagały się odrzucenia 
projektu rządowego w pełni. 

Za wnioskiem socjalistyczno- 
komunistycznym wypowiedziała 
się również poza jego autorami 
grupa Wojewódzkiegoj oraz inne 
grupy komunizujące i mniejszo- 
Ści narodowe. 

Olbrzymia więc większość Sej- 
mu zadecydowała rozpatrywanie 
projektu rządowego w komisji 
konstytucyjnej. Tam też rozegra 
się główna batalja, która niewąt- 
pliwie musi przynieść zwycięstwo 
rządowi w jego słusznych za- 
mierzeniach, zmierzających do 
naprawy ustroju państwowego. 

dzenie tej komisji, na którem min. 
Klarner 
zaprosił do współpracy w tej dzie- 
dzinie przedstawicieli organizacji 
spirytusowych i wybitnych znawców 
produkcji spirytusowej. 

Dalej p. minister stwierdził, iż 
arytmetyczne podwyższenie podat- 
ków może dać tylko przejściowy 
wynik. Należy dążyć do zrówno- 
ważenia budżetu przez powiększe- 
nie dochodów przedsiębiorstw pań- 
stwowych. 

Jak się dowiadujemy, powoła- 

iemiecka N 4 
(wejśie z bramy) 

* 

zapowiedzial, — iž rząd“ 
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@а badania 
monopolu spirytusowego nie įest 
odosobnionym aktem rządu lecz 
początkiem akcji, obejmującej cało- 

nie do pracy komisji 

kształt przedsiębiorstw i mono- 
poli. W niedalekiej przyszłości 
będą przeprowadzone analogiczne 
prace w zakresie monopolu tyto- 
niowego, solnego itp. 

Niezależnie do powyższej akcji. 
rządowej w najbliższym czasie roz- 
poczną się studja, dotyczące zba- 
dania kosztów produkcji w prze- 
myśle prywatnym w celu zmniej- 
szenia kosztów własnych pro- 
dukcji polskiej i umożliwienia 
jej w jak najszerszym zakresie 
korzystania z wytworów zagra- 
nicznych a jednocześnie obni- 
żenia cen na rynku wewnętrznym. 

AMM 
Cel: przyjazdu p. Sidzikauskasa 

z Berlina do Kowna. | 
RYGA. 6.VII. (tel. wł.))W związ- 

ku z przyjazdem w tych dniach z 
Berlina, tamtejszego posła litewskie- 
go Sidzikauskasa do Kowna, aktu- 
alny się znowu stał projekt powie- 
rzenia p. Sidzikauskasowi portfelu 
ministra spraw zagranicznych w o- 
becnym rządzie. W kołach dyplo- 
matycznych panuje przekonanie, że 
nominacja pana Sidzikauskasa jest 
kwestją godzin. 

Nowe projekty ustaw ekono- 
micznych. 

RYGA 6-VI. (tel. wł.). Z Kow- 
na donoszą: Powołana przy mini- 
sterstwie finansów komisja specja- 
listów opracowała dotychczas na- 
stępujące projekty: 1. o zasadni- 
czym podatku od kupców, prze- 
mysłowców i rzemieślników, 2. o 
uzupełniającym podatku od tychże 
i 3.0 porządku ściągania podat- 
ków. Sejmowa frakcja partji rol- 
ników wniosła do Sejmu projekt 
ustawy o zmniejszeniu do mini- 
mum podatku na ziemię (do lita 
z 1 hektara), W projekcie swym 
rolnicy wysuwają żądanie zwolnie» 
nia znacznej części najbiedniejszych 
rolników zupełnie od podatku na 
przeciąg 10 lat. : 

Projekt ten uwažany jest za 
demonstracyjny w stosunku do 
zgoła przeciwnych żądań partii 
ziemian. 

Reorganizacja Izby Handlowej. 
RYGA 6-VII. (tel. wł.). Litew- 

ski minister finansów prof. Rymka 
zdementował „podaną w prasie wia- 
domość, o rzekomym jego zamia-_ 
rze rozwiązania Litewskiej Izby 
Handlowej. Izba Handlowa jest 
instytucją niezbędną i zdaniem mi- 
nistra pracuje zupełnie prawidłowo 
i niema najmniejszego nawet za- 
miaru przeprowadzać jej reorgani- 
zacji. 

«uratela nad bankami. 
RYGA. 6.VII. (tel. wł.) Litewski 

minister finansów prof. Rymka za- 
mierza wnieść w najbliższym cza- 
sie do Sejmu projekt przymusowej 
dorocznej przez rząd rewizji wszyst- 
kich banków. 

Litewski Bank Handlowo - Prze- 
mysłowy w obliczu upadku. 
RYGA. 6.VII. (tel. wł.) Podtrzy- 

mywany przez dotychczasowe rzą- 
dy Litewski Bank Handlowo - Prze- 
mysłowy w Kownie stoi w obliczu 
upadku. 

Egzystencja tego banku jest prze- 
sądzona o tyle, że Minister finan- 
sów prof. Rymka odrzucił stanow- 
czo propozycję banku przyjęcia te- 
goż akcji na poczet długu przez 
Bank Litewski.



КОВ ЗВВ 

Mowa Senafora Krzyżanowskiego 
w czasie dyskusji nad prowizorjum budżetowym. 

W imieniu klubu, do którego 

mam zaszczyt należeć, oświadczam 

się za budżetem. Jesteśmy całkowi- 

cie po stronie Rządu. Ten stosu- 

nek do Rządu nie przeszkadza, 

żeby krytycznie oświetlić tę stronę 

zagadnienia, która jest na porządku 

dziennym. Zupełnie solidaryzuję 

się z tymi mówcami, którzy utyski- 

wali nad tem, że jakkolwiek przed- 

stawiony nam został szeroki szcze- 

_ gółowy program gospodarczy i 

_" finansowy, to jednak mamy do czy- 

nienia w dalszym ciągu z prowi- 

zorjum. Są to rzeczy w zasadzie 

sprzeczne. Jeżeli się ma  pro- 

gram, jeżeli się ten program wy- 

głasza, jeżeli on jest opracowany, 

to trzeba było w takim razie zgło- 

sić budżet do 1 stycznia 1927 r. 

Tego niema. Natomiast, uprawnie- 

nia Rządu do podnoszenia po- 

datków © 10 procent. nie obej- 

mują trzech miejsięcy, ale cały czas 

aż do końca roku. Jeżeli się robiło 
taką rzecz, jeżeli się przewidywało 

10 proc. podwyżkę, to tembardziej 

crzeba było ułożyć budżet do koń- 
ta roku. 

Sytuacja w Polsce jest zbyt 

skomplikowana, ażeby można było 
za pomocą mechanicznego pod- 

wyższania podatków o 10 proc. 

całą sprawę załatwić. Nie ulega 

wątpliwośct, że od niektórych po- 

datków stopa może być podwyższo- 

na, ale sytuacja dżisiaj nie jest taka, 

ażeby można było podnieść wszystkie 

podatki jednakowo. Jest to sposób 
mechaniczny. Cokolwiek bądź mówić 

trzeba przyznać, że na ogólną kiep- 

ską sytuację składa się też i nasz 

system podatkowy. Jeżeli ten system 
robi się jeszcze cięższym, to na 

tem ogólna sytuacja cierpi i kryzys 
wzrasta. W szczególności dotyczy 
to podwyżki do podatku przemy- 
słowego. Jeżeli się dąży do ratowa- 
nia sytuacji za pomocą walki z 
drožyzną, za pomocą stabilizacji 

cen i zmniejszenia tych cen, to 

przecież nie można nie widzieć te- 

go, że podniesienie podatku prze- 

mysłowego musi się odbić w spo- 

sób zupełnie przeciwległy temu, 
do którego się dąży, bo nie ulega 
wątpliwości, że zawsze podatek bę- 
dzie przerzucony na nabywców, na 
masy, to znaczy, że towary w ce- 
nie będą musiały wzrosnąć. 

yjemy w czasach wzrastającego 
bezrobocia, bo jakkolwiek w ostat- 
nich paru miesiącach to bezrokocie 
w szeregu miast zmalało. Mimo 
tego jednak jest cały szereg 
innych miast w których bezrobocie 
rośnie. Po drugie, to zmniejszenie 
nie wykazuje cech stałości i po- 
stępu. W czasie bezrobocia, w tym 
czasie, kiedy naprawdę nędza mas 
jest ogromna (ja osobiście znam 
wypadki puchnięcia ludzi z głodu); 
w tym czasie nie można sytuacji 

- pogarszać, a to jest, zdaniem mo- 
jem, pogorszenie. Nie można robić 
tego tembardziej, że podatek prze- 
mysłowy w ościennych krajach jest 
mniejszy. i 

Do tego dochodzi zwiększenie 
taryt kolejowych, dochodzi pobie- 
ranie cła w złocie i znowu to są 
rzeczy, które najprawdopodobniej 
przyniosą narazie korzyści, ale w 
swoich konsekwencjach nie będą 
najlepsze. Nie będą najlepsze z te- 
go względu, że to są rzeczy nie do 
pogodzenia z sobą. Podniesienie 
ceł do takiego stopnia, żeby po- 
bierać je w złocie i jednocześnie 
dążenie do obniżenia cen, to są 
zasady które się ze sobą kłócą. 

W związku z zasadami, posta- 
wionemi przez Rząd, mianowicie 

obniżenia cen, walki z drożyzną, 
dochodzą zarządzenia wczoraj nam 

Anathema | lygjend. 
Jakoby duchowieństwo wileń- 

skie zapowiedziało z ambon, że 

wyrzucać będzie z kościołów ko- 

biety, które przybędą do świątyń, 
na nabożeństwo w „cielesnem obna- 
żeniu* (siel) 4. jj w modnych su- 
kienkach, 

Napisałem „jakoby* bo dla czło- 
wieka kulturalnego fakt ten wyda- 
je się poprostu nieprawdopodob- 
nym. 

A _ jednak, 
prawda! 

Krążą również po mieście wer- 
sje, że grzeszące „cielesnem obna- 

_żeniem* osoby wyrzucane będą ze 

świątyń przez niewiasty stateczne 
a bogobojne, upoważnione do tej 
funkcji zaszczytnej przez ducho- 
wieństwo, a więc naturalnie de- 

wotki, tercjarki i t. p. świątobli- 
we okazy cnoty niewieściej, śród 

których jest duży procent szczy- 
cących się, iż jak wzrosły na no- 
gi, nie kąpały się, aby „patrze- 

niestety, jest to 

zakomunikowane, a już ogłoszone, 

o maksymalnym procencie. Bezwa- 

runkowo są to zarządzenia, pożą- 

dane ze wszech miar i daj Boże, 

by jak najszybciej i najskuteczniej 

były zrealizowane, ale jeżeli jedno- 

cześnie z tem zarządzeniem nie 

wnosi się projektu o zmianie usta- 

wy, która mówi, że od zaległych 

podatków ma się pobierać 4 proc. 

miesięcznie, to na to trzeba odpo- 

wiedzieć Rządowi: medice, cura te 

ipsum. 3 

Ogėlnie znanemi są zasady, ja- 

kiemi Niemcy kierowały się wtedy, 

kiedy przechodziły od wyższej stopy 

do niższej. Po raz pierwszy W 

związku z reformą Dawesa prze- 
szły Niemcy w lutym 1925 r. za- 

sady z 10 proc. na 9 proc. 
Wtedy to zostały ogłoszone 

motywy tego zarządzenia. Motywy 

polegały na.tem, że ogólna ilość 

weksli w Reichsbanku poważnie 

się zmniejszyła, następnie drugi 

motyw to był ten, że wogóle 

zwiększyła im się ilość środków 

obiegowych, trzeci, — że w wiel- 

kim stopniu rozwinęło się dyskonto 

prywatne. Wszystko to stało w 

związku z ogólnym zelżeniem Sy- 

tuacji. Tymczasem w.Polsce tego 

ogólnego zelżenia sytuacji niema, 

kredyt prywatny jest w dalszym 

ciągu nadzwyczaj ciasny, i wskutek 

tego wydaje mi się, że to Zarzą- 

dzenie jest połowiczne. Następnie 

uważam za swój obowiązek poru- 

szyć jeszcze jeden temat, o którym 

wczoraj wspomniał p. Minister 

Skarbu, że wyda zarządzenie do- 

tyczące przyjmowania na rachunek 

bieżący sum w dolarach przez 

banki rządowe. Jestem zdania, że 

będzie to eksperyment nadzwyczaj 

niebezpieczny i nie daj Boże, aby 

się okazał bardzo szkodliwym. 

Jezeli jakieś państwo wprowa- 

dza pewną walutę, to powinno 

zrobić wszystko, żeby tę walutę 

utrzymać. Jeżeli w Polsce jest 

złoty to trzeba zrobić wszystko, 

żeby ten złoty utrzymać i żeby ten 

złoty wewnątrz kraju był jedyną 

walutą. Tymczasem t. zw. Lewia- 

tan dąży do tego, żeby wewnatrz 

kraju zupełnie swobodnie kursował 

dolar. Ale zdaniem mojem, to nie 

jest stacowiskiem  pafistwowem. 
Nie ma takiego kraju na świecie, 
któryhy uprawiał podobną politykę. 

Nic podobnego niema np. we 

Francji i pomimo tego, że frank 

francuski spada, to naród francuski, 

społeczeństwo francuskie jest do 

tego franka przywiązane i bynaj- 

mniej ani naród, ani rząd, ani 

społeczeństwo, ani ustawodawstwo 

nie przechodzi na tę zasadę, o ja- 

kiej tutaj była mowa, o jakiej mó- 
wił p. Minister Skarbu, jaką za- 
mierza realizować. Jest jedna za- 

sada: Jest pieniądz krajowy i ten 

pieniądz przedewszystkiem powi- 

nien być wysunięty i przedewszyst- 

kiem powinna być zwalczana wszel- 

ka adoracja obcego pieniądza. A 

czyż to nie jest adoracja obcego 

pieniądza, jeżeli banki rządowe 

mają załatwiać tego rodzaju ope- 

racje, a przez to samo te banki a 

więc i rząd przejdą na uprawianie 

kultu tego lepszego pieniądza. Je- 

żeli takie zarządzenie będzie zro- 

bione, to zdaniem mojem  stabili- 

zacja złotego nie nastąpi nigdy, 

dlatego, że zawsze będzie pe- 
wien impuls ze strony rządu do 

tego, żeby społeczeństwo starało 

się o ten lepszy pieniądz. Wreszcie 

gdyby to nastąpiło kiedykolwiek, 

to sam rząd sobie tworzy nadzwy- 

czajną przeszkodę, na którą straci 

dużo energji, żeby ją zwalczyć. 

W związku z tem chcę powie- 

niem na swe ciało grzeszne, wzro- 

kiem nie grzeszyć*. 
Jeżeli chodzi o nagość w ko- 

ściele, to ciekawem wydaje się 

dlaczego w swoim czasie egzor- 

cyzmy gwoli wypędzenia djabła z 

niewiast przez tego ducha ciem- 

ności opętanych, odbywały się 
przy zupełnem zdzieraniu szat z 
tych nieszczęsnych ofiar rzeko- 
mego opętania, 

Jeżeli chodzi o nagość w koś- 
ciele, to ciekawość bierze czy ci 

„księża tak gwałtownie występują- 
cy w imię rzekomo obrażonej mo- 

ralności (czyjej?) nie zastanowili 
się, że prócz ośmieszania siebie 
nie nie zyskają. Jakże bowiem 
nikły jest ich wpływ i nauki wy- 

głaszane, jak - nic nie działający 

przykład moralności dawany przez 

osoby duchowne, jeśli aż takich 
średniowiecznych sposobów  uży- 

wać potrzebują. Nikt nie zaprze- 

czy, że zbytnie obnażanie cielsk, 

nie zawsze apetycznie wyglądają- 

cych, razi nie tyle moralne poczu- 

cie, gdyż to nic nie ma z moral- 

nością wspólnego, ale estetykę. 
Co do nagości w kościele, to 

dzieć o tem, że jest wielkiem niesz- 

częściem że w Polsce, jak wczoraj 

o tem wspomniał p. Minister Skar- 

bu, było 16 rządów. Ale to jeszcze 

społeczeństwo może przenieść i jesz- 

cze jakoś może to być. Daleko go- 

rzej, gdy w dziedzinie podstawo- 

wych rzeczy, a podstawową rzeczą 
jedną z najpodstawowszych, jest 

pieniądz — gdy w takiej dziedzinie 

mamy różne nawet często zmienia- 

jące zarządzenia. Żadne społeczeń- 

stwo tego nie wytrzyma i żaden 

obcy naród nas nie zrozumie. | tu 

powołuję się na ustawy tych państw, 

które przytaczałem. Jeżeli weźmie- 

my ustawę czechosłowacką z dnia 1 

grudnia 1923 r., to od tego czasu 

żadnej nowej ustawy nie widzimy. 

Przepatrzyłem ich wydawnictwa rzą- 

dowe. To jest ustawa podstawowa, 

która wszystkie te rzeczy na bardzo 

długi czas reguluje. To samo doty- 

czy ustawy niemieckiej, łotewskiej, 

to samo dotyczy Stanów Zjedno- 

czonych. 
Następnie przychodzę do same- 

go zagadnienia, dotyczącego potrze- 

by pieniędzy na życie gospodarcze, 

sądzę że z chwilą, kiedy złoty spadł, 

z chwilą, żkiedy Rząd nie marzy o 

tem — na szczęście moim zdaniem— 

żeby złoty równał się 1/5 dolara, 

z chwilą, kiedy przychodzi do wnio- 

sku, że ten złoty powinien być wart 

nie więcej jak 1/10 dolara, z tą 
chwilą już są pieniądze na życie 

gospodarcze. Zgodnie z art. 51 sta- 

tutu Banku Polskiego, obieg biletów 

bankowych powinien być pokrywa- 

ny conajmniej w 30 proc. zapasem 
złota w monetach i sztabach, zapa- 

sem dewiz czyli walut, czeków i t. d. 

Ten zapas, jaki w tej chwili ist- 

nieje, jest zupełnie wystarczający 

dla podwójnej iłości biletów tego 

Banku, bo, proszę Panów, dotych- 

czas ten zapas jest tak liczony, że 

ilość złotych, zgodnie z zasadą 30 

czy więcej procent, odpowiada nor- 

mie 1 zł. = 1/5 części dolara. Z 

chwilą kiedy z tej zasady się dziś 
schodzi, to mamy prawie podwój- 

ną ilość pieniędzy w obiegu, pie- 

niędzy dobrze opartych O ten sam 

ząpas złota, dewiz czeków, a już 

w każdym razie mamy na życie 

gospodarcze wolnych pewnych 300 

miljonów złotych. 
Proszę Wysokiego Senatu. W 

związku z temi rzeczami, o których 
poprzednio mówiłem, chcę jeszcze 
podkreślić zagadnienie sanacji mo- 
ralnej. Często spotyka się ludzi, do- 

brych fachowców i znawców rzeczy, 

którzy powiadają, że gdyby zasada 
sanacji moralnej, czyli zasada wal- 
ki z łapownictwem, wszelkiego ro- 
dzaju korupcją i nadużyciami była 
przeprowadzona, powiedźmy sobie 
w Ministerjum Kolei w dziedzinie 

gospodarki zasobami, toby przynio- 
sła miesięcznie parę miljonów zło- 
tych czystego zysku. Choćby pod 
tym kątem widzenia należy tu pod- 
kreślić, że ta zasada musi być jak- 
najprędzej, jaknajrychlej przeprowa- 
dzona. Muszę zaznaczyć, że to się 
nie przeprowadza. Korupcja tak się 
rozpowszechniła i objęła tak szero- 
kie kręgi, iż trzeba specjalnych za- 
rządzeń, aby ją wytępić. 

Aby wskazać, jak to może być 
zrobione—żadnych realnych przy- 
kładów nie przytaczam, tylko bio- 
rę przykład z przeszłości, biorę 
przykład z Rosji. Chcę powiedzieć, 
że w Rosji ustalił się zwyczaj tak 
zwanych senatorskich rewizyj. Tam 
wprawdzie senatorowie odgrywali 
inną rolę niż senatorowie w Pol- 
sce, ałe właśnie te senatorskie ko- 
misje to były czemś takiem co by- 
ło poza normalnem postępowaniem 
rządu. Normalnem postępowaniem 

ileżby figur, obrazów trzeba za- 
kryć, przemalować lub zniszczyć, 
by nie raziło zbytniej pruderji fał- 
szywych skromnisiów! Był taki mo- 
ment we Włoszech, że któryś Pa- 
pież kazał pomalować kalesony na 
freskach Michała Anioła. Moeno 
się z tego wyśmiewano i potem 
poniszczone dzieła sztuki odczysz- 
czono. A obecnie galerja watykań- 
ska jest wszechzbiorem  "aktów* 
męskich i kobiecych i jakoś to 
znoszą pobożne dusze. 

Ale nie o to chodzi... 
Sprawa ta staje się poważniej- 

szą dlatego, że duchowieństwo wy- 
powiedziało wojnę hygienie... 

Znany literat i wykwintny 
esteta Wacław Grubiński, poświę- 
ca tej sprawie obszerny artykuł *) 
w którym o modzie dzisiejszej pi- 
sze eo następuje: 

„Dziwaczne suknie ostatniego 
dwudziestopięciolecia, oglądane dzi- 
siaj naszemi oczami powojennemi, 
wzbudzają niepowstrzymany śmiech. 
Te tiurniury, falbany, bufiaste rę- 

| *) „Świat* nr, 16 z dnia 17 kwiet- 
nia r. b. 
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było to, że istniały prokuratory i 
sądy i t. d., ale rewizje senatorskie 
tępiły korupcję masową i jeżeli 
ktoś mówi, że to nie pomagało, to 
się myli. To bardzo pomagało i 
skutecznie walczono z korupcją, 
jaka się tam pojawiła. 

Następnie przechodząc do tego 
co wczoraj w dłuższem przemó- 
wieniu poruszał jeszcze p. Minister 
Skarbu, chcę zaznaczyć, że solida- 
ryzuję się z tymi ze swoich przed- 
mówców, którzy mówili, że kredyt 
krótkoterminowy, właściwie mó- 
wiąc, mało pomoże. Grunt polega 
na tem, żeby Rząd stworzył, czy 
zdobył możliwości dla stworzenia 
kredytu długoterminowego. Kredyt 
krótkoterminowy, a szczególniej jeśli 
to będzie kredyt wysoko oprocen- 
towany, będzie kredytem, który 
wszystko jedno zbyt wiele korzyści 
nie przyniesie. 

Następnie chcę potrącić jeszcze 
jeden szczegół. Mianowicie p. Mi- 
nister Skarbu wczoraj mówił, że 
tak rozumie zagadnienie dotyczące 
przemysłu i rolnictwa, że bezrobotni 
ludzi ze wsi znajdą ujście, znajdą 
pracę w przemyśle w mieście. Sy- 
tuacja w Polsce jest, zdaniem mo- 
jem dużo gorsza. Byłoby bardzo 
szczęśliwie, gdyby kadry bezrobo- 
tnych natychmiast znajdowały ro- 
botę w przemyśle. Nietylko tak nie 
jest, czego objawem w tej chwili 
jest to bezrobocie, ale przed Pol- 
ską stoi zagadnienie takie same, 

jakie już stanęło przed Anglią, 
Niemcami i innymi krajami, mia- 
nowicie czy ci wszyscy bezrobotni, 
którzy są w tej chwili, których rzą: 
dy w wielkiej liczbie utrzymują, czy 
ci bezrobotni mogą w przyszłości 
znaleźć zajęcie w przemyśle. Tak 
stoją rzeczy. Czyli sytuacja jest du- 
żo gorsza, dużo cięższa, i pytanie 
to wymaga innej odpowiedzi; jeżeli 
przyjść do wniosku, że ci w tej 
chwili bezrobotni nie wszyscy w 
najbliższej przyszłości znajdą za- 

jęcie w przemyśle, to ich sytuacja 
będzie zupełnie inna. 

Proszę Wysokiego Senatu, koń- 
czę moje przemówienie jeszcze 
wskazówką na to, że program rzą- 
dowy tak gospodarczy, jak i finan- 
sowy powinien w szczególności uw- 
zględnić kresy.. Sytuacja na kre- 
sach jest stale i zawsze gorsza niż 
w centrum, sytuacja na kresach 
pod każdym względem jest słab- 
sza i powinna być specjalnie uw- 
zględniona. Była tu mowa o dro- 
gach i komunikacjach, wszystko to 
wymaga szczególniejszej uwagi na 
kresach. Przecież nawet małe za- 
rządzenia z dziedziny gospodarczej 
mogą w wysokim stopniu poprawić 
tam nastrój. Na to wszystko zwra- 
cam uwagę Rządowi i proszę go 
się z tem wszystkiem liczyć. 

Sejm i Rząd. 
Posiedzenie Komisji administra- 

cyjnej. 

Na popołudniowem posiedzeniu 
komisji administracyjnej przyjęto 
dalsze artykuły projektu ustawy 
o gminie miejskiej, aż do 38 włącz- 
nie. 

Między innemi postanowiono, 
iż okres urzędowania rad  miej- 
skich ma trwać lat cztery, 

Nadto ustalono, że rady miej- 
skie miast wydzielonych z powia- 
tu, oraz miast niewydzielonych z 
powiatu, ale podlegających woje- 
wództwu jako władzy nadzorczej, 
będą mogły wybierać prezesa ra- 
dy miejskiej. 

Natomiast w mniejszych i nie- 
wydzielonych z powiatu miastach 
nie podlegających władzy nadzor- 
czej wydziału powiatowego preze- 
sem rady miejskiej będzie burmistrz 
sprawujący zarazem czynność pre- 
zesa magistratu. 

W innych miastach te ostatnie 
czynności przypadają prezydentowi 

  

kawy, treny, gorsety, miljon hałek 
pod suknią, tysiące fiszbinów, kła- 
merek,  zatrzasków!. Nareszcie 
poszło to wszystko do djabłal Mę- 
czennica sznurówek i przydepty- 
wanych „kloszów* odetchnęła swo- 
bodniej, przestała się wstydzić, 
że ma dwie nogi do chodzenia, 
ścięła nadmiar włosów, sprawiają- 
cych ból głowy i nieskończone kło- 
poty champoingowe, na konia siad- 
ła po męsku i po męsku ujęła kie- 
rownik samochodowy. Doprawdy 
nie straciła przez to nic na 
wdzięku! Raczej zyskała wdzięk 
nowyl.. 

Dziś kobiety mogą głęboko od- 
dychać i szeroko stąpać, mogą się 
bez trudu schylać i z łatwością 
mogą przeskakiwać płoty”. 

Dopiero dzisiejsza powojenna 
moda niewieścia wraca kobietę hy- 
gienie. Swobodny ruch ciała prze- 
stał być grzechem, zaczął być 
zdrowiem i pięknością, jak za sło- 
necznych czasów  Praksytelesa. 
„Piękność — powiada Oscar Wil- 
de — to więcej, niż geniusz, gdyź 
piękność obywa się bez komenta- 
rzy*. Sporty sprawiły, żeśmy się 
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Debaty nad zmianą Konstytucji 
w Sejmie. 

Stanowisko Piasta. 

W dalszej rozprawie nad pro- 
jektem rządowem o zmianie Kon- 
stytucji przemawiał pos. Kiernik 
(Piast), Mówca uważa, że w zasa- 
dzie rewizji Konstytucji powinien 
dokonać Sejm następny, zawiera 
ona jednak wady, których usunię- 
cie jest niezbędne natychmiast. 

Główną wadą Konstytucji jest 
słabość władzy wykonawczej zwła- 
szcza Prezydenta, niejasne okre- 
ślenie obowiązków Sejmu i błędne 
podstawy jego wyboru, brak roz- 
działu między władzą ustawodaw- 
czą i wykonawczą i zbytnia nieod- 
powiedzialność członków Sejmu. 

Projekt rządowy idzie po innej 
drodze niż ta na którą weszło 
stronnictwo mówcy i z której nie 
zejdzie. W projekcie tym przyświe- 
ca zasada, aby Sejm usunąć, oby- 
wać się bez parlamentu, a jedno- 
cześnie nie dać temu Sejmowi u- 
mrzeć i nie dozwalać mu żyć. Na 
takie zasady zgodzić się nie mo- 
żemy. Sejm jest u schyłku i musi 
się rozwiązać ale po przeprowa- 
dzeniu zmian Konstytucji i ordy- 
nacji wyborczej, które dadzą gwa- 
rancję, że przyszły Sejm będzie 
lepszy. 

Nie możemy także zgodzić się 
na Żądanie rezygnacji z praw, 
które nam przysługują i kompe- 
tencji ustawodawczych. Przy wy- 
borach należy zamienić granice 
wieku z 21 lat na 24, 

Nie godzimy się na nakłądanie 
na Sejm 4-miesięcznego terminu 
na załatwienie budżetu, Sprawę 
veta Prezydenta uwążamy za rzecz 
mniejszej wagi. W sprawie dekre- 
towania pogląd nasz różni się za- 
sadniczo od rządowego. Przede- 
wszystkiem nie może to dotyczyć 
dziedzin konstytucyjnie zastrzeżo- 
nych Sejmowi, a jedynie reszty i 
to w sprawach nagłych i niecier- 
piących zwłoki między dwoma Sej- 
mami. Również sprzeciwiamy się 
wprowadzeniu tych uprawnień rzą- 
du na czas przesilenia po rozwią- 
zaniu obecnego Sejmu. 

Wreszcie mówca wyraża prze- 
konanie, iż to co proponuje pro- 
jekt rządowy jest przekreśleniem 
parlamentu i do tego dopuścić nie 
można. Następnie zabrał głos p. 
minister Sprawiedliwości Makow- 
ski, który oświadczył eo następuje: 

Oświadczenie ministra Ma- 
kowskiego. 

W naszej Konstytucji marco- 
wej jest wiele postanowień, które 
nie odpowiadają dokładnie poglą- 
dom pewnych partyj, grup i jed- 
nostek. Rząd występuje z propo- 
zycją pewnych zmian tych posta- 
nowień, których zmiany wymaga 
sama organizacja i egzystenej 
Paliw : оо 

Twórcy naszej konstytucji ro- 
zumieją dobrze ewolucję pojęć de- 
mokracji ale niezupełnie dali teruu 
wyraz w swoim dziele. Z biegiem 
czasu wytworzyła się taka sytuacja 
że nie podobna było pogodzić 
strzeżenia tej Konstytucji ze służ- 
bą powszechnemu dobru narodu. 
Musiał przyjść przewrót majowy. 

„ Uzasadniając projekt rządowy, 
minister wywodził; 

Rząd rozumuje bardzo prosto, 

miasta, nie wchodzącemu w skład 
ady miejskiej, (Pat). 

Referentem zmiany konstytucji— 
pos. Chaciński. 

Sejmowa komisja konstytucyjna 
na dzisiejszem posiedzeniu wybra- 
ła pos. Chacińskiego (ChD) na re- 
ferenta projektów, dotyczących 
zmiany Konstytucji. 

  

rozkochali w organizmie ludzkim, 
jako w siedlisku zdrowia i siły, 
bez względu na jego urodę. 

Do niedawna naturalną powłoką 
ludzkiego organizmu była dla nas 
nie nasza skóra, lecz nasze ubra- 
nie. Na wystawie obrazów żenował 
nas nawet św. Sebastjan, przeszy- 
ty strzałami, ponieważ stał nagi! 
Dzisiejsza moda zaczęła służyć 
ludzkiemu organizmówi; dawniej 
organizm ludzki służył modzie, był 
prawie szatnią, wieszadłem, prze- 
ciążonem materjałami, najdziwacz- 
niej zszywanemi. Wyzwolona z 
opresji „stalek* nowoczesna ko- 
bieta już nigdy nie da sobie ną- 
rzucić dawnych narzędzi tortur pod 
pozorem mody. Skończyło się do- 
minowanie ubrania nad ciałem; w 
pracowniach krawieckich dyktaturę 
objęło zdrowie*, 

Kobieta dziś pracuje we wszyst- 
kich sferach tak wiele i tak ciężko, 
że na te by siedzeniu nad biur- 

kiem, szkolną ławą, w laboratorjum 
i t. p. przeciwdziałać, by dać jej 
zdrowie i siły, konieczne do rodze- 
nia zdrowego pokolenia, musi по- 
sić przyszła (lub obecna) żona i 

Państwo jest gospodarstwem opar- 
tem na groszu wpłacanym przez 
obywateli, obywatel zaś chce wie- 
dzieć na co idzie. płacony podatek. 
Warunkiem rozsądnego wydawania 
pieniędzy jest plan finansowy — 
budżet. Budżet musi być zaprojek- 
towany przez rząd, uchwalony 
przez parlament, wykonany przez 
rząd. 

Obydwa uczestniczące organy 
musza spełniać swój obowiązek w 
porę. Oto pierwszy wniosek rządu. 

Chodzi tu nie o program pol'- 
tyczny lecz o oszczędność i plano- 
wość w gospodarce. W tym celu 
budżet musi być do 1-go stycznia 
uchwalony. 

Po drugie Konstytucja przewi- 
duje jako zasadę rząd parlamen- 
tarny. 

Wniosek rządowy stoi twardo 
na gruncie zasad parlamentarnych 
i domaga się, aby rząd w Polsce 
nie był po swem powołaniu tylko 
komisją sejmową, lecz aby posia- 
dał władzę rządzenia i był rzeczy- 
wiście rządem. Wtedy można go 
czynić odpowiedzialnym. 

Musi być ustalona graniea za- 
dań państwowych Sejmu i rządu, 
ich praw i obowiązków. — Wtedy 
można mówić o ładzie i współ- 
pracy, 

Veto odraczające — to druga 
próba urównorzędnienia rządu i 
parlamentu. Dziś on w Polsce mu- 
si wykonywać wielkie i nagłe dzie- 
ła, zaprowadzić ład gospodarczy i 
prawny. Przecież dotąd niet iko 
nie zapewniono jedności dzielnie, 
ale w wielu punktach nie zaczęto 
realizować Konstytucji, Polska nie- 
ma jednolitych sądów nie ma zor- 
ganizowanej administracji. Prawą 
obywatelskie nie są realizowane 
w pełni dla wszystkich. 

Ze względu zatem na zakres 
pracy i kenieczny pośpiech nie 
mamy możności wykonania tego 
drogą ustawodawstwa zwykłego. 
'Tedy pełnomoenictwem trzeba u- 
poważnić rząd, aby mógł to wyko- 
nać bez obchodzenia jenak Kon- 
stytucji. 

Rząd chce, żeby do Konstytu- 
cji wprowadzić możliwość udziele- 
nia pełnomocnictw i jednocześnie 
udzielić pełnomocnictw na czas 
potrzebny do zapewnienia ładu 
prawnego. 

Minister zapowiada w końcu, 
że szczegółowa dyskusja w komi- 
sji da możność rozwinięcia i uza- 
sadnienią każdego z punktów wa 
wniosku rządowym i ustogunko- 
waniu się do innych wniosków, 

Dalsza dyskusja, 
Pos. Ohruoki (Ukrain,) przyłą- 

cza się do wniosku PPS o odrzu 
ceniu projektu rządowego a limi- 
ne. 

Pos. Stolarski (Wyzw.) składa 
w imieniu stronnictwa oświadcze- 
nie, domagające się rozdziału wła- 
dzy wykonawczej od ustawodaw- 
czej, wzmocnienie władzy Prezy- 
denta, oparcia jego wyboru na 
bezpośredniem głosowąniu ludo- 
wem, danie mu prawa rozwiązy- 
wanja Sejmu zniesienia Senatu, 
skrócenia a. Sejmowej, wy- 
konywania pracy Sejmn ną  krót- 
kich sesjąch, przeprowadzenia rog- 

działu kościoła od państwa, wyko- 
nania reformy rolnej bez odszko- 
dowania i dania autonomji tery- 
torjalnej kresom wschodnim i 
zapobieżenia nadużywaniu mandą- 
tów poselskich dla celów  osobi- 
stych. Pracę tą będzie mógł usku- 
tecznić tylko nowy Sejmu, 

Wyzwolenie przyjmuje jednak 
rządowy projekt zmiany Konstytu- 
cji za podstawę do dyskusji i gło- 
sować będzie za odesłaniem go do 
komisji, gdzie domagać się będzie 

matka suknie wygodne i higjenicz- 
ne i nie być skrępowana myślą o 
zmianiach tualety. 

Smieszną jest i dlatego kampa- 
nja wszczęta przez duchowieństwo, 
że dopiero teraz się zaczęła, Wszałt 
krótkie suknie noszą od lat 5-ciu- 
6-ciu, nagie kobiety występują w 
operetkach i na przedstawieniach, 
na które chodzą podlotki i wyrost- 
ki, nagusów płci obojej ogląda 
Wilno poddostatkiem co lato u 
brzegów Wilji i Wilejki, a raptem 
tę trochę skóry widzianej w tłu- 
mie kościelnym, tak odbiera spokój 
naszemu duchowieństwul 

Innemi drogami, innemi meto- 
dami umoralniać tłum należy, Ą w 
walce z modą!! Nikt jeszcze nie 
wygrał! Nawet Józefuoweczka po- 
stawiona obok zakrystjana z centy- 
metrem do mierzenia długości spód- 
niczek i rękawów, nie zwojuje 
wszechwładnej Pani damskich u- 
mysłów: Mody. 

А cóż dopiero jeśli teraźniej- 
szą epoka nakaznje modzie być; 
tanią, higjeniczną, estetycząą | 
wygodną? 

Ona i on. 
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_ przejścia do porządku dziennego 
nad wniesionemi projektami klu- 

_ bów prawicowych. 
Pos. Utta (Zj. Niem.) zapowia- 

da, iż klub jego uzależnia swe 
stanowisko od brzmienia, jakie 
projekt zmiany Konstytucji otrzy- 
ma w komisji. 

Pos. Grunbaum (Koło żyd.) u- 
waża, iż prawo veta Prezydenta 
obala wprost typ ustroju parla- 
montarnego Polski. Żądanie, aby 
rząd miał prawo wydawania de- 
kretów z mocą ustaw, jest nie do 
przyjęcia. Mówca zapowiada, że 
stronnictwo jego przeciwstawi się 
wszystkim zmianom, projektowa- 
nym przez rząd, z wyjątkiem tej, 
która nadaje Prezydentowi prawo 
rozwiązywania Sejmu. 

Pozatem gotów jest rzeczowo 
się ustosunkować do pełnomocnictw 
jeżeli będą one wyodrębnione z 
tej ustawy i dokładnie określone, 
także co do terminu wydawania 
ustaw w czasie między rozwiąza- 
niem tego Sejmu, a zebraniem się 
przyszłego. 

Pos. Popiel (NPR) sądzi, że 
przed odnowieniem Sejmu nie na- 
leży zmieniać Konstytucji z wyjąt- 
kiem rozszerzenia praw Prezyden- 
ta co do rozwiązywania Sejmu. Do 
projektu rządowego klub mówcy 
ustosunkuje się rzeczowo na ko- 
misji konstytucyjnej. Będzie po- 
pierał rozszerzenie władzy Prezy- 
deuta w kierunku dania mu prawa 
rozwiązywania Izb, generalnych 
jednak pelnomoenictw rządowi nie 
da. W tym miejscu zarządzono 
przerwę, | 

Po wznowieniu posiedzenia w 
dalszej dyskusji nad projektem 
rządowym zmiany Konstytucji za- 
brał głos pos. Ballia (Niez. Partja 
Chłopska) oświadczając, że wszyst- 
kie zgłoszone projekty zarówno 
jego klubowi, jak i realnemu sto- 
sunkowi sił społecznych nie odpo- 
wiadają. 

Następny mówca pos. Matakie- 
wicz (Klub Kat.-Lud.) sądzi, że 
Sejm obecny powinien się ograni- 
czyć do najniezbędniejszych tylko 
zmian Konstytucji nie wychodząc 
zbyt daleko poza wnioski rządowe. 

W dalszej dyskusji zabierań 
jeszcze głos posłowie ks. Okoli 
(Chł. Str. Rad.), Priłucki (Żyd. str. 
lud.), oraz Sochacki (Komun.) prze- 
ciwko projektowi, przyczem So- 
chacki postawił wniosek 0 odrzu- 
cenie: 

Po zamknięciu dyskusji przy- 
stąpiono do głosowania. Marszałek 
zakomunikował, że wpłynęły dwa 
wnioski jednobrzmiące co @0 treś- 
ci PPS i posła Sochackiego o od- 
rzucenie projektu. W głosowaniu 
przeciwko wnioskewi © odrzu- 
cenie opowiedziały się wszystkie 
stronnictwa prawicy, centrum i 
lewicy do Wyzwolenia włącznie. 
W wyniku głosowania Marszałek 
odesłał projekt ustawy do komisji 
konstytucyjnej, zawiadamiając je- 
dnocześnie, że dziś jeszcze komi- 
sja dokona wyboru referenta. 

Drobniejsze sprawy. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
przyjęto w trzeciem czytaniu pro- 
jekt ustawy o zaciągniąciu pożycz- 

ci państwowej w dolarach Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej 
WwTrąz z rezolucją, wzywającą rząd 
do przystąpienia  bezzwłocznego 
do wypłaty odszkodowań właści- 
cielom zamkniętych fabryk za 
wszelkie zapasy, maszyny, narzę- 
dzia i urządzenia. 

Na wniosek posła Wyrzykow- 
skiego (Wyzw.) dokonano ponadto 
wyboru komisji, złożonej z 9 osób 
dla zbadania sprawy wydzierżawie- 
nia monopolu zapałczanego w Pol- 
sce. 

Następnie w drugiem i trzeciem 
czytaniu uchwalono ustawę o prze- 
dłużeniu na rok jeden mocy obo- 
wiązującej upoważnienia ministra 
skarbu do regulowania obrotu pie- 
niężnego z krajami zagranicznemi, 
oraz obrotu obcemi walutami. 

Po referacie pos. Holdger-Eg- 
gerowej (ZLN), ratyfikowano z ko- 
lei konwencję genewską 0 polep- 
szeniu losu chorych i rannych w 
armjach czynnych. 

W końcu przyjęto w drugiem i 
trzeciem czytaniu projekt ustawy 
o zasiłkach dla osób, którym nie- 
mieckie instytucje wstrzymały ren- 
ty z tytułu ubezpieczeń społecz- 
nych. 

Na tem porządek dzienny wy- 
czerpano, wyznaczając następne 
posiedzenie na 15 lipca o godzinie 
1Ftej rano. 

Na porządku dziennym drugie 
czytanie projektu dowego i 
poselskich w sprawie zmiany 
konstytucji, oraz sprawozdanie ko- 
misji budżetowej o sprawozdaniu 
najwyższej Izby Kontroli Państwa 
za rok 1924. 

Marszałek zakomunikował jed- 
nocześnie, że począwszy od 15 b. 
m. posiedzenie Sejmu odbywać się 
będą codziennie rano i popołudniu. 
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Zycie gospodarcze. 
Drogi do zwiększenia dochodów skarbu 

W okresie wytężenia wszyst- 
kich sił Rządu w kierunku wyszu- 
kania środków już nie dla zamknię- 
cia deficytu, lecz z możliwie mniej- 
szym deficytem budżetu państwo- 
wego, uważam za wskazane zwró- 
cić uwagę społeczeństwa na jeden 
problemat, właściwe rozwiązanie 
którego mogło by znacznie zwię- 
kszyć wpływy do skarbu państwa 
w dziedzinie akcyz i monopolów 
państwowych. Chodzi o to, iż cała 
masa produktów, podlegających 
podatkowi konsumpcyjnemu, wbrew 
przepisom prawa, dzięki destrukcyj- 
nym machinacjom ludzi złej woli 
trafia do rąk konsumentów bez 
opłaty podatku skarbowego, co 
oczywiście przynosi szkodę skar- 
bowi państwa tem większą, im 
większa ilość tych artykułów prze- 
dostaje się na rynek bez opłaty 
należności skarbowej. 

Że ilość ich w Wilnie jest 
znaczna, świadczą wymownie no- 
towane w pismach miejscowych 
fakty znalezieniu przeszło 200 ki- 
logr. tytoniu pochodzenia zagra- 
nieznego, o wykrytych potajem- 
nych fabrykach wódek i gorzel- 
niach. Zresztą wiadomem jest, iż 
w handlu miejscowym spirytus 
można dostać po cenie tańszej niż 
cena ustalona przez monopol pań- 
stwowy, toż samo można powie- 
dzieć o papierosach i t. d. 

Przyzwyczailiśmy się istnienie 
podobnych zjawisk zrzucać wyłącz- 
nie na karb braku dozoru ze stro- 
ny odnośnych urzędów  państwo- 
wych, lub na złą wolę poszczegól- 
nych funkcjonarjuszy państwowych, 
lecz nie zastanowiliśmy się nigdy, 
iż chętnie wyciągając rękę po ta- 
ni papieros, po tanią flaszę вр1гу- 
tusu lub wódki stajemy się wspól- 
nikami złodziei skarbowych i osią- 
gając nieraz minimalne korzyści z 
nabytków nielegalnego pochodze- 
nia, dajemy możność zorganizowa- 
nej bandzie oszustów ciągnąć 
olbrzymie zyski ze szkodą @а 
skarbu państwa. 

Należy przyznać, iż w takich 
warunkach, kiedy szerokie warst- 
wy społeczeństwa świadomie lub 
nieświadomie stają się . wspólnika- 
mi bandytów, żerujących na Skar- 
bie Państwa, akcja władz państ- 
wowych w zwalczaniu tej katego- 
rji przestępstw, nawet w warun- 
kach wzorowej organizacji i mak- 
simum dobrej woli i energji z ich 
strony, nie jest w stanie opano- 
wać sytuacji. 

To też zadanie prasy i jedno- 
stek uświadomionych było by pod- 
jęcie akcji, zmierzającej ku uświa- 
domieniu szerokich warstw społe- 
czeństwa, że okradanie skarbu nie 
należy traktować jedynie jako do- 

Kronika miejscowa. 

Zatrudnienie bezrobotnych 
w Wilnie, 

Ministerjum Robót Publicznych 
asygnowało zł. 60.000 jako czerw- 
cową rątę krótkoterminowej po- 
życzki ną zatrudnienie bezrobot- 
nych. Władze wojewódzkie przeka- 
zały tę sumę Magistratowi po 
przyjęciu do wiadomości sprawo- 
zdania z racjonalnego zużycia 
przez Magistrat raty Ma: 

z). 

Bezrobocie w województwie 
wileńskim. 

Według danych urzędowych w 
ciągu ubiegłych 2 tygodni na te- 
renie całego województwa wileń- 
skiego było ogółem 5910 bezro- 
botnych, przyczem na m, Wilno 
przypada 5155 i na prowincję 755 
bezrobotnych. W tej liczbie zare- 
jestrowanych było kobiet 1292 i 
„mężczyzn 4618. Według podziału 
na zawody stan bezrobocia przed- 
stawia się następująco: metalow- 
ców 851, pracowników budowlą- 
nych 338, przemysłu drzewnego 
203, przemysłu skórnego 318, służ- 
by domowej 459, pracowników u- 
mysłowych 798, niewykwalifikowa- 
nych 1883, subektów handlewych 
190, terminatorów 349. Ogółem w 
ciągu 2 tygodni zmniejszyło się 
bezrobocie w województwie wi- 
leńskim o 124 osób. 

Kronika krajowa. 

Widoki polepszenia sytuacji fi- 
nansowej w Polsce, 

Białostockie „Dos Naje Leben* 
zamieściło wywiad z senatorem 
d-rem Rottenstreichem na tem mo- 
żliwości uzyskania przez Polskę 
pożyczki zagranicznej, : 

Jak stwierdza sen. Rottenstrejch 
nie posunięto się w tej dziedzinie 
naprzód. Również zdaniem jego — 
z przyjazdem Kemmerera, który 
gości w Polsce w charakterze rze- 
czoznawcy nie należy łączyć sprą- 
wy pożyczki, : 

bry interes handlowy, že jest to 
zwyczajnym złodziejstwem, które 
w warunkach obecnego ciężkiego 
finansowego stanu państwa, staje 
się potworną zbrodnią, godzącą w 
same podstawy państwowego bytu. 

Należy wszczepić w szerszy 
ogół przekonanie, iż jednostki, że- 
rujące na skarbie państwa nie są 
jedynie dowcipnymi handlowcami, 
lecz wyrzutkami społeczeństwa i 
bandytami, okradającemi każdego 
Z nas. 

Przekształcenie w tym kierun- 
ku opinji publicznej jest pracą 
trudną i mozolną, lecz dokonanie 
tego jest niezbędne, gdyż tylko 
wówczas walka z okradaniem skar- 
bu państwa da realne rezultaty, 
jeżeli każdy obywatel, stykając się 
z zamachem na grosz państwowy 
nie tak jak dzisiaj będzie spokoj- 
nie przechodził mimo, traktując 
zamach taki jako zjawisko zupeł- 
nie normalne, lecz okrzykiem „łap- 
cie złodzieja* zaalarmuje spole- 
czeństwo, jak to bezwarunkowo 
robi na widok osobników, włamu- 
jących się do cudzego mieszkania, 
lub sięgających po kieskę do cu- 
dzej kieszeni. 

Bijąc na apel w sprawie po- 
wyższej chcę zaznaczyć, iż wiel- 
kość strat, które skarb państwa 
ponosi z racji oszustw skarbowych 
da się w przybliżeniu uświadomić, 
jeżeli przyjmiemy pod uwagę, iż 
na terenie Lwowskiej Izby Skar- 
bowej od pewnego czasu konsump- 
cja spirytusu i wódek, opłata za 
które wpłynęła do Skarbu państwa 
spadła poniżej 1/8 konsumpcji nor- 
malnej, 

Wobec tego, iż niema absolut- 
nie żadnych podstaw do przypusz- 
czenia, aby rzeczywista konsump- 
cja tych artykułów na Lwowskim 
terenie cokolwiek się zmniejszyła, 
przyjdziemy do wniosku, iż więcej 
niż 2/8 wódek i spirytusu trafiło 
tam do rąk konsumentów ze źró- 
deł nielegalnych, a więc bez opła- 
ty należności skarbowej, przez co 
skarb państwa został narażony na 
straty siegające miljonów, a może 
i dziesiątków miljonów złotych. 

Jak się ta sprawa przedstawia 
na terenie tutejszej izby skarbo- 
wej — danych niestety nie posia- 
dam, lecz przytoczony przykład — 
zdaje mi się — dostatecznie ilu- 
struje stan rzeczy. To też uświa- 
domienie społeczeństwa i następ- 
ne zorganizowanie go do walki 
czynnej z przestępstwami skarbo- 
wymi jest kwestją palącą, do któ- 
rej, miejmy nadzieję i reprezen- 
tanci miejscowej władzy skarbo- 
wej zabiorą się bardziej energicz- 
nie, niż to było dotychczas, 

H. Soroko, 

Sen. Rottenstreich zaznacza w 
dalszym ciągu, że jeśli Polska 
pójdzie drogą tworzenia lub wy- 
dzierżawiania monopoli, to można 
oczekiwać częściowej poprawy w 
sytuacji gospodarczej Polski. Przy 
pożyczce należy się liczyć z obec- 
ną sytuację w Europie, przy któ- 
rej Niemcy stały się opiekunami 
spraw pożyczkowych dla państw 
innych. 

Sytuacja finansowa. 

Na rynku pieniężnym  Warsza- 
wy ogólna podaż dolarów i złota. 

Wśród publiczności lokującej 
dotychczas swe oszczędności w do- 
larach i złocie nastąpiła panika. 
Bank Polski oblegany jest cały 
dzień przez posiadaczy walut, о- 
granicza jednakże kupno od osób 
prywatnych. 

Samych walut i dewiz z eks- 
portu nabył Bank Polski w ciągy 
dwu dni za przeszło 1 miljoq do- 
larów. Popyt ną waluty zanikł zu- 
pełnie. 

Wraz z dolarem obniżyły się 
wszystkie waluty i dewizy euro- 
pejskie. Banki akcyjne i domy ban- 
kowe przelicytowywały się w ob- 
niżaniu kursów, wobec czego  za- 
czął Bank Polski oddawać waluty 
po niskich kursach. 

  

z Giełdy Warszawskiej w dniu 
6-VII r. b. 

1. Waluty 
8 sprzedaż kupno 

Dolary St.Zjedn. 9,15 9,17 9,13 
Funty szterlingi 44,84 44,79 44,68 

Il. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srebrne 3.43 

Na czarnej giełdzie w Wilnię dnia 
6-VII płacono za dolar 9,05 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr, 9, m, 3 
Przyjmuje od 9 — 10 rano 

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

  

  

МЕССО К ! 

Wiešci i obrazki z kraju 
Zgon ś. p. Witolda Aleksiuka. 

Nowogródek w lipcu. 

26-go b. m. w mieszkaniu zna- 
nego społecznego działacza p. Pa- 
wia Aleksiuka zdarzył się tragicz- 
ny wypadek: 

15-letni synek, bawiąe się flo- 
werem, zranił się zeń śrutem. 

Przewieziony do sejmikowego 
szpitala i poddany niefortunnej o- 
peracji zmarł w sobotę 26-go b. m. 
wieczór. 

Wiadomość ta pogrążyła miasto 
w prawdziwej żałobie, gdyż roku- 
jący wielkie nadzieje chłopiec cie- 
szył się ogólną sympatją miejsco- 
wego społeczeństwa. Na eksporta- 
cję i pogrzeb stawiły się całe tłu- 
my nowogródzian. W pogrzebie 
wzięła udział także delegacja pro- 
fesorów i uczniów gimnazjum 0.0. 
Jezuitów z Wilna z orkiestrą i 
sztandarem, z rektorem księdzem 
Borglewskim na czele (zmarły był 
uczniem V kl. tego gimnazjum). W 
smutnym obrzędzie przyjął także 
udział ks. biskup Łoziński. 

Na ementarzu prócz księdza 
profesora przemawiali także kole- 
dzy z gimnazjum, podnosząc szla- 
chetność ducha i ukochanie szkoły 
przez zmarłego, który nawet w 
dalekiej Italji i Francji myślał o 
niej (zmarły ostatniej zimy odbył 
tam kurację). 

Nowogródek łączył się w żalu 
z poważanemi przez wszystkich 
rodzicami tak przedwcześnie, bo 
w 16-m roku życia, zgasłego mło- 
dzieńca. B. L. 

Podziękowanie. 

Wszystkim, którzy w dni nie- 
skończonego bólu, przeszywającego 
nasze serca utratą jedynego naj- 
ukochańszego syna Witolda, ze- 
chcieli wesprzeć nas swoją tro- 
skliwością, współczuciem i modli 
twą, składamy serdeczne „Bóg za- 
płać!* 

Wzruszeni jesteśmy prawdziwie 
ojcowską troskliwością J. E. ks. 
biskupa Łozińskiego, jak również 
tak wielkim poświęceniem się gim- 
nazjum O,0. Jezuitów w Wilnie — 
do którego uczęszczał zmarły w 
przeciągu 5-ciu lat—a którego Wie- 
lebny Rektor ks. Borglewski z de- 
legacją profesorów i kolegów ra- 
czył przybyć na ten smutny ob- 
rząd, 

Księdzu prałatowi Abrantowi- 
czówi, wice-wojewodzie p. Parafja- 
nowiezowi, dyrektorowi Fryzendor- 
fowi, doktorowi Skwirskiemu i ca- 
łemu społeczeństwu Nowogródz- 
kiemu, które z takiem współezu- 
ciem odniosło się do naszych zbo- 
lałych serc z całej duszy dzięku- 
jemy. 

Nieutuleni w smutku rodzice: 

Adela i Paweł Aleksiukowie. 
Nowogródek, 2 lipca 1926 r. 

List otwarty. 

We czwartek, dnia 24 czerwca 
1926 r. wskutek nieszczęśliwego 
wypadku jedyny mój synek został 
przestrzelony 2 floweru nabojem 
drobnego śrutu powierzchnie w 
zewnętrzną część brzucha. Zawe- 
zwany przez nas natychmiast tu- 
tejszy lekarz doktor Pietkiewicz, 
skonstatował zewnętrzne poranie- 
nia, przy tem wskazując na część 
śrutu, jaka znajdowała się pod skó- 
rą i dała się wynaleźć zwykłym 
namacaniem ciała, radził pozosta- 
wić chorego na miejscu — narazie 

bez operowania — lecz z przed- 
sięwzięciem pewnych środków о- 
patrunkowych. Pod wpływem inne- 
go lekarza doktora Marmursztejna 
przewieźliśmy zranione dziecko do 
miejscowego szpitala Sejmikowego, 
gdzie po operacji dokonanej tegoż 
dnia o godz. 8 wieczór zmarło w 
sobotę dnia 26 o godz. 9 wieczór. 

W poczuciu obowiązków obywa- 
tela, ojca i społecznego działacza 
stawiam publicznie następujące za- 
rzuty — graniczące z  przestęp- 
stwem — doktorowi Biełobrantowi 
kierownikowi szpitalu: 

1. Że w przeciągu 2-ch godzin 
od 6 do 8 wieczór (chwili rozpo- 
częcia operacji) przestępnie zlek- 
ceważył stan chorego, bowiem nie 
zbadał mu ani stanu serca, ani 
stanu płuc, a nas rodziców wpro- 
wadził w błąd, oświadczając, iż 
będzie stosował metodę znieczule- 
nia między tem jak użył kolosalne 
ilości eteru dla uśpienia, oddając 
szafowanie takowym przeciętnej 
siostrze miłosierdzia. Przed doko- 
naniem operacji nie zwrócił się do 
nas ani ze słówkiem porozumienia, 
a jedyne łaskawe słowo rzucane 
przez niego do chorego, zdenerwo- 
wanego chłopczyka było: „milczeć”, 

2. że wbrew naszym uprzedze- 
ntłom co do chorobliwego stanu 
płuc zmarłego i kuracji odbytej w 
przeciągu ostatniego roku we Wło- 
szech i na Południu Francji użył 
zabójczą porcję eteru, a nie bada- 
jąc serca przedtrzymał pod nożem 
dziecko równo dwie godziny, wy- 
wracając całe wnętrzności, chociaż 
po dokonanej tak ciężkiej operacji 
sam stwierdził, iż głębiej żadnych 
poranień nie było; 

3. że po dokonanej operacji — 
wbrew najwyraźniejszym objawom 
zapalenia płuc i kolosalnej gorącz- 
ce—ignorował ten fakt, brutalnie 
nie zezwalał mierzyć żonie tempe- 
ratury, a dopiero w sobotę o godz. 
11 dniem pod wpływem katego- 
rycznych domagań się mojej żony 
zaprosił tutejszego ordynatora, 
który skonstatował niebezpieczne 
zapalenie płuc. Konsyljum zebrane 
przezemnie w sobotę o godz, 2 w 
południe złożone z doktorów: Szy- 
manowskiego i Pietkiewicza ze 
zdziwieniem  skonstatowało roz- 
wój zapaleńczy już od trzech dni, 
jak również więcej niż słaby stan 
serca; 

4, z  wulgarnym cynizmem 
stosuje się do chorych, czego do- 
wodem niech będzie jeden 2 tra- 
gicznych przedśmiertnych mego 
syna kiedy rzucał się do tego dziw- 
nego człowieka z błagalną prośbą 
o ratowanie życia, otrzymywał roz- 
kaz „milczeć*, 

Pomijam wprost niedouwierzenia 
porządki szpitalne, jak mierzenie 
temperatury kolejno przez cho- 
rych-chodzących z papierosem w 
ustach, obchodzenie przez tegoż 
znakomitego chirurga chorych bez 
chałatu i umywania rąk, brud na- 
czyń — od których woń rozchodzi 
się po całym szpitalu. Detalami z 
przyjemnością będę służył oficjal- 
nym władzom. Ogłaszając niniej- 
sze i zwracając się jednocześnie 
drogą oficjalną do czynników nad- 
zorczych śmiem myśleć, iż speł- 
niając ten ciężki obowiązek uratuję 
życie nie jednej dziecinie, nie jed- 
nemu szczęśliwcowi, bowiem ma- 
trymologja tegoż szpitala mówi 
już o szeregu podobnych strasznych 
„w swych konsekwencjach — wy- 
padków. 

Paweł Aleksiuk. 
Z 

Z sądów. 
Proces „Bruderverainu*. 

Onegdaj w Wileńskim Sądzie O- 
kręgowym rozpoczął się osobliwy 
w swym rodzaju proces, zlikwido- 
wanego przed 2 i pół laty na grun- 
cie wileńskim związku zawodowych 
złodziei i bandytów, znanego pod 
nazwą „Bruderverain*. Na ławie 
oskarżonych zasiadło 32 członków 
związku odpowiadających przeważ- 
nie zestopy aresztanckiej, Związek 
ten, zawiązał się w 1923 r. pod 
pretekstem konieczności niesienia 
pomocy rodzinom więźniów, a w 
zasadzie odzazu przybrał charakter 
organizacji, której dewizą naczelną 
było wszelkiego rodzaju oszustwo. 

Długi akt oskarżenia zarzuca po- 
nadto kilku z pośród aresztowanych 
członków tej organizacji gwałty i 
teror, przy wymuszaniu pieniędzy, 
paraliżowanie akcji organów bez- 
pieczeństwa, walczących z przestęp- 
czością, organizowaniu na szerszą 
skalę napadów bandyckich i kra- 
dziežy etc. etc. 

Przewodniczący rozprawie p. 
Sędzia Jodziewicz. Oskarżają pod- 
prokuratorzy p.p. Sakowicz i Jan- 
kowski. Ławę obrońców zasiądło 
dziewięciu znanych adwokatów. Do 
jej powołano około 200 świad- 

ków. | 
Na onegdajszej rozprawie — zdo- 

łanó zaledwie odczytać akt oskar- 
żenia i zbadać kilku świadków o- 
skarżenia z nadkomisarzem Jan- 
czewskim i podkomisarzem Licho- 
dziejewskim na czele. Wczoraj 
nadal przesłuchiwano świadków. 

Przewód sądowy obfituje w 
sensacyjne szczegóły i potwierdza 
przeważnie ogrom zarzutów inkry- 
minowanych oskarżonym - przez 
śledztwo. 

Dziś przypuszczać należy skoń- 
czy się badanie świadków i sąd 
przystąpi do przeglądu dowodów 
rzeczowych  nagromadzonych w 
sprawie. | 

Wyrok zapadnie prawdopodob- 
nie nie wcześniej, jak w piątek. (eś) 

Z ZAGRANICY. 
Pogrzeb córki ambasadora 

Laroche. 
PARYŻ. 6.VII. (Pat.) Na pogrze- 

bie córki ambasadora Laroche am- 
basador Chłapowski złożył kondo- 
lencję w imieniu Prezydenta Rze- 
czypospolitej. Pozatem ambasador 
złożył na trumnie dwa wieńce: je- 
den od ministra spraw zagranicz- 
nych, drugi od siebie i p. Chłapow- 
skiej. 

Wirth na nowo centrowcem. 
BFRLIN, 6-VII. (Pat.). Były 

kanclerz dr. Wirth zgłosił swój 
powrót do partji centrum. 
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Wyimaginowany zamach. 

W związku z notatką jaka się uka- 
zała wczoraj w jednym z pism miejsco- 
wych o zamaącu na życie Prokuratora p. 

Steinmana dowiadujemy się z miarodajne- 
go źródła, że fakt ten istotnie nie miał 
miejsca. 

Pismo to podając nazwisko Hurczy- 
nowej jako niedoszłej sprawczyni zama- 

chu, wykorzystało poprostu okazję do 

wyolbrzymienia sensacji, jaką był proces 
ex-podprokuratora Hurczyna, zaczerpnąw- 

szy swe informacje z plotek, jakie w 

związku z tą sprawą krążyły po mieście. 
Najwidoczniej na rękę owemu pismu 

poszła ta okoliczność, że czynniki poli- 
cyjne, dowiedziawszy: się również coś 
niecoś o „projektowanym* zamachu żo- 

ny skazanego podprokuratora na życie 
jego publicznego oskarżyciela w procesie 

wprost z obowiązku zatrzymały Hurczy= 
nową w celu wyjaśnienia ile w podanej 
im wiadomości jest prawdy. 

Hurczynowa istotnie w czasie proce- 
su, parokrotnie usiłowała się skomuni-- 
kować z prokuratorem Steinmanem a 

niechcąc z tej racji zwrócić na siebie u- 
wagi w Sądzie, była dwukrotnie u niego 
w domu. Hurczynowa nie zastawszy w 

obu wypadkach p. Prokuratora nie uja- 

wniła przed służbą ani swego nazwiska, 
ani też powodu dla którego chciała się 

widzieć z p. Steinmanem. 
Ponieważ przy. zatrzymanej Hurczy- 

nowej we własnym jej zresztą mieszka- 
niu nie znaleziono żadnych poszlak, 

któreby dały podstawę do wyciągnięcia 

z inkryminowanego jej zamiaru jakichś 

poważniejszych konsekwencji, wiadomość 

potraktowano jako plotkę i puszczono 
samopas. 

Złapał ją jeden z domorosłych na- 
szych heroldów drukowaanego słowa i na 
swój uczciwy sposób wykorzystał. 

Zyx. 

L Paūstų Baliyckick.. 
Łotwa. 

    

W obliczu kryzysu rządowego. 

RYGA, 6-VII. (Tel, wł.). Z po- 
wodu szeregu postulatów, jakie 
ostatnio wysunęła partja latgalskich 
demokratów, koalicji rządowej grozi 
rozbicie. 

Leaderzy partjisą bowiem zda- 
nia, że rząd przez wypełnianie 
rządań lewicy, działa z widoczną 
szkodą dla innych partyj. Przedsta- 
wiciel partji Drenis uzależnił swoje 
stanowisko wice-ministra finansów, 
od udzielenia mu prawa głosu w 
rzędzie i przy rozstrzyganiu waż- 
niejszych zagadnień i obsadzaniu 
stanowisk. Ponadto Drenis zażądał 
między innemi, aby minister oświa- 
ty zamianował jednego z członków 
partji latgalskich demokratów za- 
stępcą dyrektora wydziału szkół 
powszechnych. z 

Zebranie przedstawicieli koali- 
cyjnych zapowiedziane jest dopiero 
na piątek. 

„Lwów* w Rydze. 

RYGA. 6.II. (tel. wł.) Dziś do 
portu zawinął polski statek 'szkol- 
ny „Lwów”, który ostatnio przez 
6 dni gościł u wybrzeży Estonii. 
Załoga statku stanowi 50 osób. 

Estonia. 

Zjazd w Rewlu posłów zagrani- 
cznych. 

RYGA. 6. VII. (Tel. wł.) Wczo- 
raj w gmachu Ministerjum Spraw 
Zagranicznych w Rewlu odbyła się 
konferencja estońskich posłów za- 
granicznych. W konferencji biorą 
udział posłowie z Londynu, Pary- 
ża, Warszawy, Berlina, Helsingfor- 
su, Rygi i Sztokholmu. Konieren- 
cja ta potrwa przez dni kilka. 

Finlandja. 

Wyrok w wielkim procesie poli- 
tyčznym. 

RYGA. 6. VII. (Tel. wł.) Z Hel- 
singforsu nadeszła wiadomość -o 
zakończeniu w tamtejszym sądzie 
wielkiego procesu politycznego t. 
zw. fińskiego komsomołu. Z po- 
śród kilkudziesięciu oskarżonych | 
sąd skazał 45 osób na 1 — 3 lat 
więzienia. W związku z tem roz- 
wiązany został związek młodzieży 
socjalistycznej, którego większość 
członków ujawniła wrogie zamiary 
względem państwa. & 

——————————————5050 4 AK 

Prasa francuska o mniejszościach 
narodowych w Polsce. 

PARYŻ, 6-VII. Pat. „Ere Nou- 
velle* ogłasza artykuł, w którym 
podkreśla znaczenie zagadnień 
mniejszości narodowych w Polsce, 
w szczególności mniejszości ukra- 
ińskiej i białoruskiej. 

Autor artykułu pisze: Jeżeli 
niemożliwem jest uwzględnić żą- 
dania tych mniejszości co do cal- 
kowitej niezależności, to demokra- 
cja polska ma obowiązek i interes 
wzmocnienia węzłów braterskiej 
zgody i współpracy drogą opraco- 
wania liberalnego statutu, 
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150 letuia rocznica niepodległości 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Uroczysta akademia. 

W sobotę dnia 3 b. m. o g. 18 
min, 30 w auli kolumnowej Uni- 
wersytetu Stefana Batorego odby- 
ła się uroczysta akademja ku u- 
czczeniu 150-lecia ogłoszenia nie- 
podległości Stauów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Na sali, ude- 
korowanej flagami o barwach ame- 
rykańskich i polskich, zgromadzili 
się przedstawiciele władz, ducho- 
wieństwa, nauki, wojskowości i tu- 
tejszego społeczeństwa. 

J. M. rektor Marjan Zdziechow- 
ski zagaił akademję krótkiem prze- 
mówieniem, w którem podkreślił 
wspólność ideałów Polski i Ame- 
ryki, czego wyrazem był udział 
Kościuszki i Puławskiego w wal- 
kach o niepodległość Stanów Zjed- 
noczonych. Dalej prof. Zdziechow- 
ski przypomniał, że Henryk Sien- 
kiewich w Ameryce znalazł upra- 
gniony spokój i podnietę do dal- 
szej pracy, której wspaniałym owo- 
cem byla „Trylogja“, a przede- 
wszystkiem „Ogniem i mieczem* 
z koncepcją Polski, jako przedniej 
straży Zachodu. 

Po przemówieniu rektora Zdzie- 
chowskiego orkiestra odegrała 
hymny narodowe amerykański i 
polski, poczem prof. Wacław Ko- 
marnieki wygłosił odczyt na te- 
mat; „Rola Ameryki w rozwoju 
politycznym świata”. Jeżeli dzisiaj 
święto amerykańskie jest naszem 
świętem mówił prof. Komarnieki— 
jeżeli oddajemy hołd gwiaździste- 
mu sztandarowi, to nie chylimy się 
przed potęgą materjalną Ameryki, 
która jest olbrzymia, ale czynimy 
to dlatego, że jest to potęga twór- 
cza, która do rozwoju ludzkości 
dorzuciła nowe cenne wartości. 
W dwóch dziedzinach zaznaczył się 
zwłaszcza wpływ ideowy Ameryki: 

—w dziedzinie wewnętrznego ustroju 
współczesnego państwa przez 
wykształcenie nowej koncepcji sto- 
sunku państwa do obywatela, sto- 
sunku, opartego na doktrynie o 
pierwotnych, niepozbywalnych pra- 
wach obywatela, których obrona 
jest jedynem zadaniem państwa, 
oraż w dziedzinie stosunków mię- 
dzynarodowych, do których Ame- 
ryka wniosła nowe hasło braterst- 
wa narodów, zastępujące zużyte 
pojęcie „równowagi politycznej”, 
Oba te ogromne, wzajemnie uzu- 
pełniające się zadania, rozwiązano 
na gruncie szlachetnego idealizmu. 

Dalej prof. Komarnicki, kreśląc 
historję urzeczywistnienia tych za- 

dań, przypomina ogromne zasługi, 
jakie położyli dla ludzkości Wa- 
szyngton i Monroe, a wreszcie 
Wilson, który jeszcze w czasie 
wojny światowej pierwszy stwier- 
dził prawo Narodu Polskiego do 
niepcdległości. Kult Wilsona w 
Polsce i kult Kościuszki w Ame- 
ryce — to węzły, które jednoczą 
naród amerykański i polski we 
wspólnem ukochaniu wolności i 
i sprawiedliwości — zakończył pre- 
legent. (Pat) 

W niedzielę. 

Onegdaj w 150 rocznicę nie- 
podległości Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej wszystkie do- 
my w Wilnie przybrane zestały w 
flagi narodowe polskie i amery- 
kańskie. Od samego rana na placu 
Katedralnym gromadzić się po- 
częły tłumy ludności, wśród któ- 
rej przeważała dziatwą szkolna. 

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz admistra- 
cyjnych, Magistratu, szkolnietwa 
instytucyj dobroczynnych i społe- 
czeństwa. 

Na placu katedralnym odpra 
wiona została msza, którą celebro- 
wał ks. biskup Bandurski. Po mszy 
św. ks. biskup Bandurski wygłosił 
podniosłe kazanie, w ktorem pod- 
kreślił, iż Stany Zjednoczone Ame- 
ryki Północnej są jedynem w świe- 
cie państwem naprawdę demokra- 
tyeznem. Demokratyzacja społe- 
czeństwa poszła tam w  głąbi 
wszerz, a nie jak we wszystkich 
państwach obu kontynentów, gdzie 
demokracja istnieje tylko na us- 
tach przedstawicieli rządu, i w 
ustanawianych przez nich przepi- 
sach prawnych nie obejmując ca- 
łokształtu życia społecznego, Nie- 
ma tam podziału obywateli wed- 
ług klas, pochodzenia, religji — 
obywateli 1-szej, 2-ej i 3-ej kate- 
gorji. Jest tylko podział na pracu- 
jących i na uchylających się od 
tej pracy. Tem się też tłumaczą 
te olbrzymie fortuny amerykań- 
skie, jakich niema w całym świe- 
cie. Ks. biskup Bandurski zakoń- 
czył kazanie podnosząc bardzo wy- 
datną pomoc z jaką śpieszyła A- 
meryka Polsce podezs wojny, któ- 
rej nie szczędzi nam jeszcze i te- 
raz. 

Uroczystości zakończyły się de- 
filadą wojskową, w której wzięły 
udział rodzaje wszystkich broni 
oddziałów stacjonujących w V 

2). 

  

W sprawie zabytków przedhiso- 
rycznego Wilna. 

(Z powodu obecnego zjazdu). 

Bez ochyby nie jeden z człon- 
ków Wileńskiego Zjazdu glebo- 
znawczego interesuje się i pra- 
historją, będącą w związku z ce- 
lowemi lub przygodnemi poszuki- 
waniami na terenach Ziemi polskiej. 

Prastary gród Jagielonów zbyt 
mało badany jest pod względem 
starożytnictwa pierwotnego. Zba- 
dane były tylko częściowe góry 
Zamkowa i Bakszta, oraz wzgórza 
Antokolskie w pobliżu koše. św. 
Piotra. 

Nie przypominam sobie, ażeby 
naprzykład  wyniosłości . gruutu, 
wśród których znajduje się kotlina 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoł 

  

m. Wilna, była. przez historyków 
naszych opisywana pod względem 
powyższym. O ile wiem ani E.i 
K. Tyszkiewiczowie, A. H. Kirkor, 
a ostatnio W. Szukiewicz nie wni- 
kali w sprawą odnośną, Tylko przy- 
godne znaleziska w śródmieściu 
znajdowały swych amatorów kolek- 
cjonerów. 

Zrzadka jeno uczeni polscy in- 
teresowali się zabytkami, najczęś- 
ciej trafem znajdywanych na uli- 
cach i podwórzach Wilna, zwłasz- 
cza przy kościołach, gdzie się on- 
gi znajdowały najpierwsze cmen- 
tarze miasta, 

Mam tu na myśli studja odpo- 
wiednie prof. I. Talko-Hryncewicza, 
Stołyhwy, Szukiewicza i in. Do- 
mniemana mogiła Gedymina nad 
Wilenką jest tylko legendą po- 
wziętą od kronikarzy. 

К ОВ Ка В 

Krešlący te slowa, interesując 
się archeologją krajową, już od lat 
czterdziestu poszukiwał w dalszych 
okolicach Wilna grodzisk i cmen- 
tarzy prastarych. Wykopaliskami 
jednak zajmował się mało, ratując 
atoli z rąk zatracenia wyorywane 
zabytki i znaleziska okolie daw- 
nych pielekalni. 

Pamiątki te prawie wszystkie 
oddane zostały do zbiorów „Tow. 
Przyjaciół Nauk*, Niektóre z nich 
zbadał naukowo W. Szukiewicz. 

Przygodnie trafiły mi do rąk 
ułamki urn i ostrza od lanc że- 
laznych, znalezione na wzgórzach 
przedmieści Popław i Wiel. Pohu- 
lanki (około zauł, Wingry). 

Wałęsający się po górach za- 
rzecznych w dzień Zaduszek w r. 
1917 ś. p. Antoni Szutinas Jitwin, 
Wintenty Swiętopełk-Mirski, rusin 
i niżej podpisany, polak, przyglą- 
dający się z lubością z góry Be- 
keszowej pomnikowi trzech krzy- 
skiemu, dziełu nieodžalowanego A, 
Wiwulskiego, powstalego, nawiasem 
mėwiąe, dzieki iniejatywie pomienio 
nego Szutinasa, dostrzegli niespo- 
dziewanie pod stopami swemi, nad 
zboczem góry szczątki ornamento- 
wanych naczyń glinianych wyro- 
bów żelaznych  przerdzewiałych, 
niedopalonych drobnych kości i 
węgla. 

Wpadliśmy na domysł słuszny, 
że jeszcze przed wzniesieniem po- 
mnika namogilnego węgrom: Kac- 
prowi Bekeszowi i  Waduszowi 
Panończykowi za czasów Stefana 
Batorego, w epoce o kilka wieków 
conajmniej odleglejszej, na tych 

  

  

а | Dziś: Cyryla. 
d 7 *_ |. Jutro: Elżbiety Kr. Wd. 

lipca | Wschód słońca---g. 2 m. 54 
| Zachód - g. 7 т. 54     

Teatr i muzyka. 
— Dzisiejszy występ Adama Didu- 

ra. Dziś na koncercie Wil. Orkiestry 
Symfonicznej wystąpi  najznakomitszy 
śpiewak polski, artysta opery Metropoli- 
tain-House w New-Jorku Adam Didur, 
który czarować będzie słuchaczy potęgą 
swego fenomenalnego głosu. W jego wy- 
konaniu usłyszymy arje operowe: „Paja- 
ce* (prolog), „Borys Godunow*, „Faust”, 
oraz szereg pieśni polskich i włoskich. 
Orkiestra pod dyrekcją M. Salnickiego 
wykona: Drigo — „Polonez“, Wagner — 
Melodje z op. „Tanhauser“, Massenet — 
Uwertura „bRhedre* i Cygański festyn 
Chopin — „Nocturne* (C-moli), Verdi — 
Wiązanka z op. „Aida“. 

Ceny biletów: wejście na koncert — 
1 zł., miejsca rezerwowane: 1-sze 3 zł., 
2-gie 2 zł., ulgowe 50 gr. Początek kon- 
certu o godz. 8-ej w. Bilety — od godz. 
8-ej w Sz. po-Bernardyfńskim. 

— Teatr Polski (sala „,Lutnia*), 
w sobotę nadchodzącą odbędzie Się 
otwarcie sezonu letniego w Teatrze Pol- 
skim w sali „Lutnia*. Zespół został 
skompletowany i składać się będzie w 
głównej mierze z artystów znanych Wil. 
nu z kilkuletniej działalności artystycz- 
nej w sezonach ubiegłych. 

W sobotę ukaże się ostatnia nowość 
repertuaru „Dar Poranku* — Forzano, 
pod reżyserją L. Wołtejki. 

Następna sztuka, która wystawiona 
zcstanie w przyszłym tygodniu, będzie 
doskonała komedja Guitry „Pokojówka 
szuka miejsca”. 

„, Ceny miejsc: od 4 zł. 50 gr. do 50 gr. 
Bilety już SĄ do nabycia w kasie teatral- 
nej fl — 1 i 3 — 9 wiecz. 

— Opera w Teatrze Letnim. Jutro 
zjeżdża do Wilna na 4 występy zespół 
najznakomitszych artystów opery war. 
szawskiej, oraz scen zagranicznych. Wil- 
no pozbawione od dłuższego czasu przed- 
stawień operowych, będzie mogło podzi- 
wiać takich artystów jak: Stanisław Gru. 
szczyński, Eugenjusz Mossakowski, Zofja 

Agentury „Kurjera Wileńskiego”: 

KRONIK 
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zboczach musiało się znajdować 
cmentarzysko przedhistoryczne 0- 
statniej epoki żelaznej, 

Zajęliśmy się najgorliwiej dal- 
szemi poszukiwaniami i natrafiliś- 
my w głębszych warstwach na 
kilka podobnych powyższym przed- 
miotów. 

Niewątpliwie, osypujący się ze 
spadzistości góry piasek zniweczył 
całość tych grobowisk. Góra ta 
pod względem geologicznym bada- 
ną była przez prof, dawnego i 0- 
becnego uniwersytetu, oraz człon- 
ków Wileńskiego rosyjskiego Tow. 
Geograficznego, tylko nie pod 
względem paleontologicznym i kul- 
turalnych zabytków pierwotnych. 

Możeby ktoś z uczestników 0- 
beenego zjazdu geologów, zechciał 
zbadać nasz teren i pod względem 
archeologicznym. 

Z. Uziębło. 

  

Nowy gmach państwowej fabryki 
tytoniowej. 

W najbliższych tygodniach z0- 
stanie wykończony nowy gmach 
państwowej fabryki tytoniowej 
przy ul. Makowej Nr. 16, której 
biura dotychczas mieściły się w 
lokalu przy ul. Węglowej Nr. 16, 
Budową nowego gmachu kieruje 
inż. Pietraszewski, 

Fabryka ta zatrudnia 340 pra- 
cowników i wyrabia 2.000,000 pa- 
pierosów i 65.000 kg. machorki 
dziennie. (z). 

    

A. 

Zabiełło, Maurycy Jankowski, Augustyn 
Wiśniewski i inni. 

Nadto czynione są starania, celem 
pozyskania na występy znakomitego ar- 
tysty opery Metropolitain-House —- Ada- 
ma Didura. й 

Repertuar zapowiada: w czwartek 
8 bm. — „Pajace“ — Leoncavallo, w pią- 
tek — 0 bm. i sobotę — 10-40 — „Žy- 
dówka" Halevy, w niedzielę 11-g0 —„Pa- 
jace“ i 4-ty akt „Aidy“. 

Bilety już nabywać można w kasie 
Teatru Polskiego, dziś 11—1 i 3—9 wiecz. 

URZĘDOWA 

— Reorganizacja sołectw w 
powiatach. Wileńsko-Trocki Wy- 
dział Powiatowy przedłożył Urze- 
dowi Wojewódzkiemu wniosek w 
sprawie zmiany granic gromad, 
zdążający do znacznego zmniejsze- 
nia ich ilości przez powiększenie 
obszaru, celem ułatwienia doboru 
odpowiednich kandydatów na soł- 
tysów gromadzkich. Akceptując 
powyższy wniosek Urząd Woje- 
wódzki postanowił przeprowadzić 
reozganizację sołectw również i w 
pozostałych powiatach. Zaznaczyć 
należy, że Zjazd Inspektorów Sa- 
morządów gminnych też się wypo- 
wiedział za zwiększeniem obszaru 
gromady z tysiąca do 3 tysięcy 
dziesięcin, co odpowiada zaludnie- 
niu 1.200 do 1.500 mieszkańców. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Komisji Te- 
chnicznej Magistratu m. Wilna od- 
będzie się w dniu dzisiejszym o 
godzinie 8-mej wieczorem. (z) 

WOJSKOWA 

— Urlop Komendanta P.K.U. 
W dniu 4-go lipca br. rozpoczął 
urlop wypoczynkowy Komendant 

P.K.U. Wilno mjr Wawrauch 
Funkcje Komendanta objął czasowo 
kpt Czyż. (x) 

` SAMORZĄDOWA. 

—2 posiedzenia wydziału po-- 
wiatowego sejmiku  wileńsko- 
trockiego. Na ostatniem posiedze- 
niu wydziału powiatowego sejmiku 
wileńsko-trockiego poza całym sze 
regiem drobnych spraw załatwiono 
następujące: 

Otrzymane 25.000 zł. pożyczki 
z. Ministerium Robót: Publicznych 
na budowę mostów w powiecie w 
oprocentowaniu 12% i spłacanej w 
ciągu 3 lat—postanowiono bezwło- 
cznie użyć do reperacji mostów, 
których stan zagraża bezpieczeń- 
stwu publicznemu. 

Przyjęto do wiadomości: proto- 
kuł zdawczo - odbiorczy gminy. Ja- 

* niskiej, która została włączona do 
terytorjum pow.  Święciańskiego. 
Uchwałono w ciągu przyszłego ro- 
ku szkolnego wydawać w dalszym 
ciągu stypendja dla niezamożnych a 
zdolnych uczniów z powiatu wileń- 
sko-trockiego, z tem by liczba ich 
nie przekraczała 20. 

Zatwierdzono dodatkowy bud- 
żet gminy worniańskiej w wysokoś- 
ci 2.000 złotych na uruchomienie 
straży ogniowej w Michaliszkach i 
na doprowadzenie rynków gmin- 
nych do porządku. 

Zaakceptowano memorjał do 
magistratu m. Troki, sporządzony 
przez radcę prawnego powiatu p. 

Florczaka w sprawie uporządkowa- 
nia całego szeregu spraw w tym ma- 
gistracie a przedewszystkiem unor- 
mowania stosunku magistratu troc- 
kiego do dzierżawców majątku ko- 
munalnego, którzy bezprawnie trzy- 
mają ten majątek w dzierżawie. 

Wyasygnowano 1.000 zł. dla 
gminy trockiej na dokończenie bu- 
dowy gmachu szkolnego. 

Po uchwaleniu odmowy z po- 
wodu braków funduszów na pismo 
p. wojewody w sprawie pośpiesze- 
nia z pomocą emigrantom we 
Francji posiedzenie zostało zam- 
knięte. (zd) 

— Szkoła dla urzędników ad- 
ministracji gminnej. Z początkiem 
sierpnia b. r. rozpoczyna się kurs 
jesienny w szkole dla urzędników 
adminisracji gminnej, której siedzi- 
ba mieści się w Warszawie przy 
ul. Kopernika Nr. 30. Szkoła ta 
prowadzona jest przez biuro pracy 
społecznej i znajduje się pod nad- 
zorem Ministerjum Spraw Wewnę- 
trznych. Dotychczas ukończyło 
wspomnianą szkołę 300 czynnych 
urzędników adminisracji gminnej. 

Podania należy składać do kan- 
celarji Biura Pracy Społecznej — 
Warszawa, Kopernika 30. (zd) 

WYCIECZKI. 

— Program przyjęcia wyciecz- 
ki węgierskiej w Wilnie. W dniu 
9 lipca b. r. zatrzyma się w Wilnie 
w przejeździe do państw skandy- | 
nawskich wycieczka węgierska zło- 
żona z 35 osób, wybitnych przed- 
sławicieli: prasy, literatury. nauki i 
wojskowości. 

W związku ztem onegdaj o go- 
dzinie 6-tej wieczorem odbyło się 
w gmachu wojewódzkim posiedze- 
nie Komitetu przyjęcia wspomnia- 
nej wycieczki. W skład komitetu we- 
szli: J. M. rektor U.S.B, prof. Zdzie- 
chowski, ks. biskup Bandurski, prof. 
Wydz. Sztuk Pięknych U. S.B. pan 
Ruszczyc, p. Konstanty Bukowski, 
p. prof. Parczewski, p. Czesław Jan- 
kowski i p. Józefowicz. 

Ustalony został program przy- 
ęcia, który w ogólnych zarysachj 

„R U Cc R* Księgarnie kolejowe. 
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przedstawia się następująco: przy- 
jazd i powitanie wycieczki przez | | 
Komitet z orkiestrą godz. 8-ej m. 5, 
o godz. 8 m. 10 zwiedzenie Ostrej 
Bramy, o godz. 8 m. 30 śniadanie 
w hotelu „Europa*. O godz. 10 tej 
uczestnicy. wycieczki pod przewod- 
nictwem p. prof. Ruszczyca zwie- 
dzą zabytki miasta io g. 2 m. 30 
udadzą się na obiad do Klubu Szla- 
checkiego. Po południu wyjazd do 
Werek, skąd po powrocie udają się 
na koncert do ogrodu Bernardyń- 
skiego. Noc spędzi wycieczka w wa- 
gonach na stacji poczem rano o 
godz. 8'm. 15 wyjeżdża przez Tur- 
monty i Zemgale do Rygi. (z) 

— Wycieczka harcerzy z Su- 
wałk, W dniu 5 b. m. przyjechała 
do Wilna wycieczka harcerska z Su- 
wałk, która zatrzymała się przy ul. 
Dominikańskiej 13. Wycieczka za- 
bawi w Wilnie parę dni. (x) 

RÓŻNE. 

— Uruchomienia teatru przy 
Związku Strzeleckim. Przy Zwią- ' 
zku Strzeleckim powstał teatr, któ- 
ry w tych dniach wyjeżdza na pro- 
wincję celem dania kilka przedsta- 
wień. (x) | 

— Na budowę gmachu sta- 
rostwa mołodeczańskiego Dy- 
rekcja Robót Publicznych wojewódz- 
twa otrzymała 50.000 zł. Zazna- 
czyć należy, iż materjał budowlany 
został zakupiony jeszcze w roku 
poprzednim i kosztorys został już 
zatwierdzony. Obecnie więc Dyr. 
Rob. Publ. przystępuje tylko dó 
wykonania budowy. (z) 

— Ksiegi wodne. Dyrekcja 
Robót Publicznych województwa 
przygotowała do rozesłania do po- 
szczególnych starostw księgi wodne, 
w których muszą być zajestrowane 
wszystkie przedsiębiorstwa posłu- 
gujące się siłą iwodną. Nadmienić 
należy, iż w myśl ustawy wodnej 
z roku 1922-go wszystkie przed- 
siębiorstwa posługujące się siłą 
wodną w razie nie zajestrowania się 
w tych księgach tracą prawo użytko- 
wania siły wodnej. (z) 

— Przegląd pożarniczy. Wy- 
szedł z druku |-wszy okazowy nu- 
mer „Przeglądu Pożarniczego*, któ- 
ry ma za zadanie zaznajamianie 
ludności ze sposobami walki z po- 
żarami. (z) 

Z POGRANICZA. 
— Bzmugiel do Litwy. W 

dniu 2 lipca rb. patrol KOP przy- 
trzymał w rejonię Oran niejaką 
Sonię Sylin ze spólnikiem, która 
starała się przemycić do Litwy 7 
par sandałów, 14 par bucików. 
damskich i 1 parę męskich. Sonię 
Sylin.w dniu wczorajszym przy- 
wieziono do Wilna i przekazano 
odnośnym władzom. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
‚ — №еозёгойпа jazda. Dn. 5 b. m. 

kierowca taksometru Nr. 34 przejeżdża- 
jąc ulicą Beliny zaczepił o wóz Józefy 
Dragonowicz która poniosła lekkie uszko- 
dzenie ciała. Towar znajdujący się na 
wozie jaja i jagody wart. 30 zł. uległ 
zniszczeniu. 

— Kradzieże. Dn. 5 bm. Tryfonowi 
Aleksiejowi (Szkaplerna 63) skradziono 
ubranie i bieliznę, na ogólną sumę 200 
złotych. 

Na prowincji. 

— Pożar. W nocy z 28 na 29-VI 
r. b. w zaśc. Smolarnia gm. Kucewickiej 
pow. Oszmiańskiego z niewiadomej przy- 
czyny wybuchł pożar, który zniszczył 
dom mieszkalny z chlewem i inwenta- 
rzem żywym i martwym m-ca tegoż Zaśc. 
Kazimierza Stankiewicza. Straty wynoszą 
1900 zł. (5). 

ywać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

  

          

Budsław Duniłowicze Dzisna | Głębokie Iwieniec Kowel Krasne nad Uszą | Landwarów Lida skowja W. Pacha: Mołodeczno « | A. Szumski, sklep. | Spółdzielnia „Kotwica” | A, Adler, sklep „Kultura* | Aleksander Sosnowski, | Kiosk czasopi czewskiego, Suwalska 46 CA . Spółdzielnia „Zgoda B ul. Zamkowa "ul. Zamkowa Biuro dzienników | „Polonja”, Łucka 1 EE spotywcżj Kaas Bao Rona Salomon: Matecki, Biuro J: SpOkiielnia moibkows 
а 

dzienników, ul. Suwalska. 
Nowe-Troki Nowogródek Księgarnia Spółdzielcza | Pinsk | Postawy Stołpce St. Święciany Wilejka powiat. Mikołaj Popławski, „| Związek Kółek Rolnicz.] Nauczyc. Polsk. Szkół sazonsa Bańkowski Olgierd, | Marjan Ziontek, N. Tarasiejski, Dru-| Modzelewski, Kawiarnia „Troczanka Powsz., Piłsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wileńska 7. Stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny| ul. Piłsudskiego 66                         LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ | 

Wileńska 28. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; 

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

prześwietlanie, elektryczne Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, 

nerwowe 1—2. 

  

chirurgiczne od 1 — 2; 

  

  

  

ZAPISY 

  

kursy kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

KURS WAKACYJNY 
przyjmuje i informacji udziela do dn. 20-VII 1926 r. 
Sekretarjat Kursów codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt 
lod godz. 4 do 7 wiecz. w szkole „ŚWIT* (Mała Pohulanka 8) 

szawie. NA 
stępna. 

    

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń'* sp. z ogr. odp. 

Korepetycje 
w zakresie 6 klas szkoły 
średniej, łącznie z język. 
francuskim udziela przez 
lato uczenica kl. VIII, gi- 
mnazjum państw, w War- 

Zarzecze. Cena b. przy- 

  

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11, 

Popowska 8—1. 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, 
Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, 
ul. Zamkowej w domu N* 18, 
art. 1080 U.P.C. ogłasza, iż w d, 9 lipca 1926 
r. ogodz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Węglo- 
owej N 12 m.8, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej ruchomości, 
się z jednego pianina. 

1059 szu Aniłowicza oszacowanej dla licytacji na 
sumę złot. 250—na zaspokojenie pretensji 
Kasy Sądowej w Gnieźnie w sumie zł. 211 
gr. 50 — z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. - 

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

Jadłodajni i Kawiarni 
: przy ul. Tatarskiej 24 

gabinety i kuchnia urządzone w nowoczesnym 
stylu amerykańskim i pod kierunkiem wybitnych sił 

dostępne dla wszyst- 
Z poważaniem J. Gołowacz     

wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 183  |Sala, 
"Kino kameralne > 

kczowre, Ceny minimalne, Polonja Dziš nowy program! Ogłoszenie. — Mickiewicza 

przy 
na zasadzie 

składającej 
należącej do Mojże- 

MILLO GRAF 
biurowa litografja, najtańszy aparat do po- 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 
Mickiewicza 19 m. 16. 

wielania pisma ręcznego maszynowego i ry- KSIĘGI NAŻHUNKOWE, i 
sunków. 1046 KŚ KI I BROSZURY,     

M. Base 
1060 

Drak. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. Tel.8-93, 

Pracownia tokarska 

tokarskie do parasoli, lasek i in. rzeczy, Robota 
sumienna i akuratna, 

Il-ga Szklana Nr. 4, przyjmuje 
rozmaite obstalunki na wyroby 

Ceny umiarkowane. 1029 

  

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

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CENY NISKIE. 

  

Telefon Nr 8—93 

TABELE, BILETY, PLAKATY, e DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

  

  

  

Popierajcie Ligę Żeglugi 
Morskiej i Rzecznej! 

Redaktor odpowiedzialny Michal Szukiewicz 
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