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Stolica i prowincja. 
Przewrót majowy postawił przed 

społeczeństwem szereg zagadnień, 

na które szerokie masy pragną 

znależć odpowiedź. Uczucie, że w 

życiu naszem muszą zajść grun- 

towne i wszechstronne zmiany, 

jest tak powszechne, że przeciętny 

myślący i czujący obywatel, nie 

odmawiając należnego znaczenia 

konkretnej akcji rządu np. zabie- 

gom jego o zmianę Konstytucji, 

szuka poza ową codzienną глесто- 

wą pracą rządu „czegoś nowego*, 

nowej idei, nowej myśli, która o- 

żywiałaby plan naprawy Rzeczy- 

pospolitej. Należy sobie zdać spra- 

wę, że ta właśnie praca, ukazują- 

ea nowe horyzonty w naszem Žy- 

ciu politycznem i społecznem do- 

konana być musi pozą rządem, 

który & natury rzeczy powołany 

jest do walki z trudnościami życia 

codziennego, % nie do ustalania 

przesłanek ideowych dla ruchu po- 
lityeznego, który każdy wielki 

przewrót z konieczności do życia 

powołać musi. W połowie maja 

coś się zmieniło w Rzeczypospoli- 

tej i owo „coś* domaga się skon- 

kretyzowania w postaci nowych 

ideałów politycznych, zdolnych do 

pociągnięcia mas, które w sześcio- 

letnim zgórą okresie naszego Žy- 

cia państwowego odsuwały się co- 

raz bardziej od zagadnień politycz- 

nych, odczuwając coraz większą 

niechęć do kierowników życia po- 

litycznego. 

Poszukiwanie nowych dróg wy- 

maga wraz ze zmianą haseł zmia- 

ny ludzi i form organizacyjnych, 

które ich łączą. Sejm, obradujący 

w tej chwili nad zmianami Konsty- 

tucji dał dowód, że jest instytucją 

na którą „pronunciamento* majo- 

we wywarło wpływ dość jedno- 

stronny: złamało jego opór, osła- 

biło wolę, ale nie zmieniło niemal 

zupełnie psychiki stronnietw, któ- 

re się na niego składają, przynaj- 

mniej tych, które dzięki swej li- 

czebności odgrywają w nim rolę 

zasadniezą, 

Nie na tym więc gruncie po- 

wstać może nowy ruch ideowy, po- 

przedzający nowe formy naszego 

życia politycznego. 

Wymaga on gruntownego i od- 

ważnego przemyślenia najważniej- 

szych zagadnień przez jednostki i 

grupy polityczne, poczuwające się 

do odpowiedzialności za losy kra- 

ju, wymaga wielkiego wysiłku or- 

ganizacyjnego, któryby pehnął ma- 

sy w kierunku, jaki wskaże im od- 

rodzona myśl polityczna polska, 

Czy na tę drogę wkroczyliśmy 

już? Oczy zwracają się przede- 

wszystkiem ku Warszawie, która 

jest największem skupieniem umy- 

słów, przygotowanych do szerokiej 

pracy politycznej. Kto jednak wi- 

dział Warszawę w ostatnich ty- 

godniach, ten nie mógł oprzeć się 

„mianą Rzeczypospolitej. 

przykremu wrażeniu, że w stosun- 

kach tamtejszych odezuwa się ja- 

kąś dziwną niechęć do twórczej 

pracy. Kanikuła! Kto dziś myśli o 

czemkolwiek więcej, jak o tem, że 

wkroczyliśmy w okres letni, z natu- 

ry rzeczy niezbyt dogodny do wy- 

datnej pracy. Ludzie, stojący na 

czele różnorodnych organizacji i 

skupień politycznych najspokojniej 

odkładają jakiś planowy wysiłek 

na jesień, nie pamiętając o tem, 

że wówczas w Społeczeństwie nie- 

jedno już ulegnie zmianie, przede- 

wszystkiem zaś ostatni ów na- 

strój oczekiwania wśród mas, któ- 

ry dziś jeszcze jest tak silny, jas- 

krawo odbijając od zniechęcenia i 

apatji, wszechwładnie panującej 

jeszcze przed dwoma miesiącami. 

Czy zaufanie do zdolności twór- 

czej największego w Polsce zbio- 

rowiska ludzkiego — stolicy jest 

więc dostatecznie umotywowane? 

Sądzimy raczej przeciwnie, sądzi- 

my, że prowincja nie docenia swo- 

ich sił i zupełnie niesłuszuie oglą- 

da się na głos stolicy, dość nie- 

śmiało występując z własną inicja* 

tywą. 

Tymczasem np, ton prasy pro- 

winejonalnej w pewnej swej części 

przynajmniej odbija od szarzyzny, 

jaką odznacza się w ogromnej 

większości prasa stołeczna, góru- 

jąca formą, ale, powiedzmy to 

jasno, często, b. często uboższa w 

tą „nową treść*, której tak nam 

dziś potrzeba. 4 =, 

W obozie prawicy różnego au- 

toramentu, w obozie ludzi wczo- 

rajszych pewna aktywność zazna- 

czyła się na prowincji, Obozem 

wojennym Narodowej Demokracji 
jest dziś Poznań. W Wilnie pro- 
bują organizować się na nowych 

podstawach Konserwatyści. Zja- 

wiska nie tak znów wielkiej wagi, 

ale w każdym razie znamienne, bo 
te bodaj słabe poruszenia właśnie 
z prowincji płyną i to z prowincji, 
mającej swój odrębny wyraz. 

Nie powinniśmy, nie umiemy 
zrzekać się wkładu swej myśli, 
swej pracy nad budową g Nowej 
Polski. To, jaką ona będzie, i od 
nas między innemi zależeć będzie. 
I ten wpływ na przyszłe ukształ- 
towanie stosunków w Polsce zale- 
żeć będzie tylko od wielkości na- 
szego wysiłku myślowego i orga- 
nizacyjnego. 

Wkład, jaki ziemia nasza dała 
Rzeczypospolitejj ma od czasu 
Jagiellonów do ostatnich lat pracy 
i walki, w których czołową posta- 
cią był Kresowiec i Wilnianin, 
Piłsudski, pozwala nam wierzyć, że 

Ziemia Wileńska nie będzie ostat- 

nią przy pracy nad wielką prze- 

Trzeba 

prowincjonalne wykrzesać swe 

wartości i pełną garścią rzucić je 
do wielkiego pieca historji nasze- 

B. W. go narodu. 

  

O zgodę pomiędzy narodami europej- 

«— LONDYN, 15 

Dziś generalna debata w Sejmie nad 
zmianą Konstytucji. 

(Telefonem od własnego k. Irespondenta z Warszawy.) 

W dniu dzisiejszym rozpocznie się plenarne posiedzenie Sejmu, na 
którem będzie przeprowadzona batalja nad projektem rządowem 
w sprawie zmiany Konstytucji oraz pełnomocnictwami. 

Do tej batalji rozpoczęły się już przygotowania w dniu wczoraj- 
szym poszczególnych klubów sejmowych. Wyzwolenie, Str. Chłop., Zw. 
Lud.-Nar., Piast i Koło Żydowskie obradowały w godzinach wieczornych 
nad sprecyzowaniem swego stanowiska wobec projektu rządowego. 

Konkretnych uchwał w dniu wczorajszym nie powzięto. Odroczo- 
no je do dnia dzisiejszego przed plenarnem posiedzeniem Sejmu, 
które się rozpoczyna o godz. 11 rano. 

Rząd równicż przygotowuje się energicznie do tej kouferencji 
na terenie parlamentarnym. 

P. premjer Bartel odbył wczoraj dłuższą konferencję z p. marsz. 
Ratajem, dotyczącą przedłożonych projektów rządowych, tudzież spo- 
sobu ich technicznego przeprowadzenia na plenum Sejmu. 

Następnie p. premier przyjął kolejno w prezydjum Rady Ministrsw, 
przedstawicieli tych kłubów, które naogół zajmowały mniej lub 
więcej opozycyjne stanowisko wobec projektu zmiany Konstytucji 
i projektu ustawy o pełnomocnictwach. < 

Przyjęci byli: prezydjum P. P. S. w osobach postow Marka i!Nie- 
działkowskiego, prezydjum Stron. Chłop. z panami Dąbskim, Brylem 
i Waleronem na czele, przedstawiciele Koła Żydowskiego p. p. iHart- 
glas i Hartsztejn i reprezentańci Koła Niemieckiego. 

         

Niemcy o Prusach Wschodnich. 
TYLŻA, 16.VII (Pat.). Bawiący tutaj minister spraw wewnętrznych 

Rzeszy dr .Kuhl wygłosił przemówienie, w którym oświadczył, iż wsku- 
tek rozdarcia gospodarczego i politycznego Prus Wschodnich zadano 
państwu niemieckiemu ciężkie rany. 

Niechaj nikt nie sądzi — mówił minister — że zrezygnowaliśmy z 
Prus Wschodnich. Przeciwnie, tak Rzesza, jak i państwo Pruskie będą 
zmierzały wszystkiemi siłami do tego, aby Prusy Wschodnie pod wzglę- 
dem gospodarczym, kulturalnym i narodowościowym pozostały tem, czem 
były od wielu setek lat. 

Jeśli w polskiem memorandum uważano Prusy za kolonję nie- 
miecką, która wcisnęła się w łono obcego jej świata słowiańskiego i li- 
tewskiego, to odpowiemy na to: Prusy Wschodnie są tylko awangardą 
niemiecką na wschodzie i taką musza pozostać. 
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Strejk górnikć 
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generalną Trade Unjonów a komitetem wykonawczym 
szony został komunikat treści następującej: 

Konferencja miała na celu rozpatrzenie spraw, związanych ze 
strajkiem węglowym. Związki górników zdały wyczerpujące sprawozda- 
nia z położenia, zaś rada generalna postanowiła popierać górników 
wszelkiemi siłami i zebrać potrzebne do dalszej walki fundusze. 

Dalszy ciąg konferencji został odłożony, aby dać możność obu 
stronom zastanowić się nad tem, jakie kroki należy przedsięwziąć w 
dalszym ciągu. 

LONDYN, 15.VII (Pat.). Istnieje nadzieja, że przesilenie w prze- 
myśle węglowym zlikwidowane będzie w końcu tego miesiąca. 

Nadzieja taka opiera się na fakcie podjęcia dziś rano przez różne 
koła, a między innemi i przez czynniki rządowe poważnych kroków u 
strajkujących robotników. 
     

Ustawa o pełnomocnictwach we 
Francji. 

PARYŻ, 15-VII. (Pat.) Rada ministrów zaakceptowała projekt 
ustawy o odbudowie finansowej. Ustawa ma zawierać jedyny artykuł 
wyszczególniający zakres pełnomocnictw, jakich rząd będzie się doma- 
gał od parlamentu. 

Pełnomocnictwa mają dotyczyć regulowania w drodze dekretów 
wyłącznie spraw skarbowych, takich. jak ustalenie wysokości podatków 
i das celnych oraz prowadzenie rokowań w-sprawach otwarcia kre- 
dytów. 

Minister Caillaux przedstawi projekt komisji finansowej Izby De- 
putowanych. 
и aa each 7 p iii a og m a ———2———— B 

Francja w dniu święta narodowego. 
PARYŻ, 15.VII. (Pat.) 5więto narodowe Francji obchodzone było 

uroczyście we wszystkich departamentach. 
Prasa podkreśla znaczenie spontanicznych odruchów tłumu pa- 

ryskiego przeciwko komunistom, usiłującym zamącić ład, a nawet w 
wielu wypadkach dopomagającego policji do aresztowania wywro- 
towców. 

      

Rumunja i Grecja przeciw Bułgarji. 
ATENY, 15.VII (Pat.) Poseł rumuński Raskano został dzisiaj po 

raz drugi przyjęty przez gen. Pangalosa, a następnie przez ministra 
spraw zagranicznych Rufosa, Donoszą, że poseł Raskano, ma jutro wy- 
jechać do Bukaresztu. Dzienniki sądzą, że przedmiotem konferencji 
z posłem rumuńskim była sprawa podjęcia wspólnej akcji prze- 

  

ągle trwa. M 
"now 

  

skiemi. 
PARYŻ, 15.VII (Pat.) Wczoraj odbyło się tu zebranie przedstawi- 

cieli środowisk politycznych francuskich, angielskich, niemieckich, pol- 
„skich, czechosłowackich i holenderskich, w celu stworzenia w łonie Ligi 
Narodów ściślejszego zrzeszenia, którego zadaniem byłoby dążenie do 
zapewnienia zgody między narodami europejskiemi. Polską reprezento- 
wali pp. Thugntt i Kamieniecki, 

Nowopowstające zrzeszenie będzie miało na celu dopełniać pojed- 
nawcze usiłowania odpowiednich rządów i oddziaływując na same na- 
rody rozwijać w nich poczucie ich solidarności, 

Konferencją paryska postanowiła wybrać komitet organizacyjny, 
mający zwołać na koniec sierpnia w Genewie nową konferencję z udzia- 
łem przedstawicieli wszystkich narodów, które do nowego zrzeszenia 
przystąpią. Na konferencji tej mają być opracowane statut zrzesze- 
nia oraz tekst wezwania do narodów europejskich. Sekretarzem ko 
mitetu wybrany został Alfred Nossig. 

%
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Wiadomości polityczne 
(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 11 przed  po- 
łudniem odbyła się pod przewod- 
nictwem Marszałka Piłsudskiego 
konferencja inspektorów armii, 
podczas której obradowano przez 
cały dzień do późnej nocy nad or- 
ganizacją obrony państwa. 

W konferencji wzięli udział: 
szef sztabu generalnego gen. Pi- 
skor, oraz generałowie: Żeligowski, 

Rydz-Śmigły,  Skierski, Osiński, 
Norwid-Neugebauer, Romer i Ry- 
bak. 

Prawdopodobnie narady te 
przeciągnąęły się i na dzień dzi- 
siejszy. 

© 

W dniu 28 b. m. odbędzie się 
ważna konferencja, na której zo0- 
stanie omówiony szereg  postula- 
tów politycznych, społecznych, go- 
spodarczych i kulturalnych, doty- 
czących mniejszości narodowych w 
Polsce, 

    

Debaty nad pełnomocnictwami 
dla Rządu. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Sejmowa komisja konstytucyjna 
zakończyła wczoraj nareszcie deba- 
ty nad projektem ustawy 0 upo- 
ważnieniu Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej do wydawania rozporzą- 
dżeń z mocą ustaw. 

Komisja w trzeciem czytaniu 
zmieniła w kilku punktach projekt 
przyjęty we środę w drugim czyta- 
niu. Projekt ten, składający się z 5 
artykułów przedstawia się następu- 
jąco: 

Art. 1. 

Upoważnia się Prezydenta Rze- 
czypospolitej na podstawie artykułu 
44 Konstytucji w brzmieniu ustawy 
z dn.... lipca 1926 r. do wyda- 
wania rozporzędzeń z mocą us- 
taw w.zakresie: uzgodnienie us- 
taw obowiązujących z Konsty- 
tucją i wykonanie jej postano- 
wień, przewidujących wydawanie o- 
sobnych ustaw, reorganizacji i u- 
proszczenia administracji pań- 
stwa, uporządkowania stanu pra- 
wnego w państwie wymiaru spra- 
wiedliwości oraz świadczeń spo- 
łecznych a także w zakresie zarzą- 
dzeń, zmierzających do zabezpie- 
czenia równowagi budżetowej, 
stabilizacji waluty i naprawy sta- 
nu gospodarczego w państwie, 
a szczególnie także w dziedzinie 
rolnictwa i leśnictwa. 

Art. 2. 

Rozporządzenia te dotyczyć nie 
mogą spraw, wymienionych w 
art. 3 ust. 4, w art. 4, 5, 8, 49 
ust. 2, w art. 50, 59 i 69 ustawy 
konstytucyjnej z dnia 17 marca 
1921 r. jak również nakładania 

cznych, podwyższenia obowiązu- 
jących stawek podatkowych po- 
nad normę przewidzianą ustawą 
z dn. 1-go lipca 1926 r. 0 uzu- 
pełnieniu prowizorjum budżeto- 
wego na czas od pierwszego 
maja do 30 czerwca 1926 r. i o 
prowizorjum  budžetowem na 
czas od pierwszego lipca do 30 
września 1926 r., ustanawiania 
nowych monopoli i podwyższe- 
nia cel, zmiany ordynacji wybor- 
czej do Sejmu i Senatu, ustaw 
samorządowych, ordynacji wy- 
borczej do organów samorządu, 
zmiany granic województw ustawą 
wskazanych oraz prawa małżeń- 
skiego. 

Art. 3. 

Ustawa niniejsza obowiązuje 
do dnia ukonstytuowania się na- 
stępnego Sejmu, a najdalej do 
dnia 31 października 1927 r. 

Art. 4. 

Wykonanie powyższej ustawy 
porucza się Prezesowi Rady Mini- 
strów i wszystkim Ministrom, ka- 
żdemu z nich we właściwym za- 
kresie działania. 

Art. 5. 

Ustawa niniejsza wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Do powyższego projektu usta- 
wy został zgłoszony cały szereg 
wniosków przez mniejszości. 

„skiego 

Zmiany i poprawki. 

Do tekstu uchwalonego w dru- 
gim czytaniu komisja wprowadziła 
następujące w toku trzeciego czy- 
tania przyjęte zmiany: w art. 1-ym 
projektu ustawy, traktującym o 
zakresie spraw jakie mogą być 
normowane przy pomocy rozpo- 
rządzeń wydawanych na podstawie 
ustawy dodano na wniosek posła 
Kiernika (Piast) także dziedzinę 
rolnictwa i leśnictwa. W artykule 
tym przyjęto ponadto dwie po- 
prawki redakcyjne. 

W art. 2, wyliczającym sprawy 
jakich rozporządzenia dotyczyć nie 
mogą dodano na wniosek pos. 
Kiernika sprawy objęte art. 69 
Konstytucji (rozdział dochodów 
między skarbem państwa a samo- 
rządami, podwyższanie ceł, zmiany 
granic województw) oraz na wnio- 
sek posła Konopczyńskiego sprawy 
unormowane ustawami językowymi. 

W artykule tym wprowadzono 
również dwie zmiany natury redak- 
cyjnej. Art. 3, 4 i 5 ustawy przy- 
jęto w brzmieniu ustalonem w dru- 
giem czytaniu. : 

Z wažniejszych poprawek, jakie 
w toku trzeciego czytania ustawy 
odrzucono wymienić należy wnio- 
sek pos. Liebermana (PPS), aby 
rozporządzenia nie mogły dotyczyć 
świadczeń społecznych, analogiczny 
wniosek pos. Niedziałkowskiego 
(PPS), aby w drugim artykule wy- 
mienić obowiązujące ustawodawstwo 
robotnicze, wniosek pos. Bagiń- 

(Wyzw.) i Grunbauma 
(Koło Żyd.) aby śkreślić wyłącze- 
nie dziedziny prawa małżeńskiego 
z liczby spraw jakie rozporządze- 

aby wyłączyć sprawy unormowane 
ustawami szkolnemi oraz wniosek 
pos. Dubanowicza (ChN) o skre- 
Ślenie z liczby wyłączeń ordynacji 
wyborczej do Sejmu i Senatu. 

Nadto upadł również wniosek 
p. ministra Makowskiego, aby roz- 
porządzenia dotyczyć mogły i 
wpowadzenia w życie umów  mię- 
dzynarodowych oraz finansów pań- 
stwowych i samorządowych, a 
zwłaszcza uporządkowania systemu 
podatkowego. 

Przy art. 3 ustalającym, że u- 
stawa obowiązuje do dnia ukon- 
stytuowania się następnego Sejmu, 
a najdalej do 31 października 1927 
roku upadły wnioski posłów Ba- 
gińskiego i Grunbauma, aby u- 
stawa traciła moc wraz z ustąpie- 
niem obecnego rządu, pos. Grun- 
bauma, aby nie była wykonywana 
w czasie sesji sejmowej oraz pos. 
Bagińskiego aby obowiązywała 
tylko do 31 stycznia 1927 roku. 

W końcu posiedzenia referent 
pos. Chaciński oświadczył, że mar- 
szałek traktuje tę ustawę łącznie z 
ustawą 0 zmianie Konstytucji. Z 
tego powodu ustawa będzie refe- 
rowana jednocześnie z ustawą o 
zmianie Konstytucji i dyskusja 
odbywać się będzie łącznie. 

Jeśli nikt nie protestuje z tego 
powodu, że druki nie będą rozda- 
ne na trzy dni przed posiedzeniem 
ustawa wejdzie jutro na porządek 
dzienny plenum. 

Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Reorganizacja Min. Spraw We- 
wnętrznych. — Sprawy narodo- 

wościowe. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
w Min. Spraw Wewn. pod prze- 
wodnictwem p. ministra Młodzia- 
nowskiego posiedzenie komisji dla 
organizacji administracji. Omawia- 
no projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów o zasadach reorganizacji 
ministerstwa. 

Prace dotyczące mniejszości na- 
rodowych w państwie i woje- 
wództwach wschodnich będą obec- 
nie skoncentrowane w wydziale na- 
rodowościowym departamentu po- 
litycznego Min. Spraw Wewn. 

Dotychczasowi rzeczoznawcy 
tych spraw a mianowicie p.p. Loe- 
wenhertz, Wasilewski i Zwierzyński 

będą brali w dalszym ciągu czynny 
udział w tych pracach ÓW, charakte- 
rze zastępców p. premjera. (?) 

(Przyp. Red. Nowy statut Min. 
Spraw Wewnętrznych wprowadza 
pewną zmianę w traktowaniu spraw 
narodowościowych w postaci stwo- 
rzenia specjalnego wydziału dla 
tych zagadnień. Sądzimy, że jest 
to pierwszy krok na drodze do 
możliwie daleko idącego wydziele 
lenia tych kwestji z innych spraw 
i do regulowania ich przez specjalnie 
powołany do tego organ. " 

Natomiast powołanie „komisji 
rzeczoznawców” uwożamy za krok, 
który w niczem nie przyspieszy 
rozwiazania tych palących zagad- 
nień. 

W kwestji tej odwołujemy czy- 
telnika do artykułu stępnego 
w Nr, 151 z d. 4 iipca r.b. nasze- 
go pisma). 

' Dea Į 
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Gospodarka w monopolu 
zapałczanym. 

Sejmowa komisja rewizyjna dla 
monopolu zapałczanego przygoto- 
wuje ostateczny referat w tej spra- 
wie na dzień 20 lipca b. r. 

Komisja przy badaniu odnoš- 
nych artykułów natrafiła na obfity 
materjał, z którego wynika, że in- 
teresy skarbu państwa były w nie- 
dostateczny sposób zabezpieczone. 
Między pierwotnym szacunkiem 
wartości fabryk zapałek, wedle któ- 
rego fabryki te wykupiło konsor- 
cjum szwedzkie a obecnym, w myśl 
którego państwo w terminie prze- 
widzianym ustawą ma wykupić te 
same fabryki z rąk szwedzkich — 
zachodzi ogromna różnica, docho- 
dząca do miljona kilkuset tysięcy 
dolarów. 

Projekt ordynacji wyborczej do 
samorządów w komisji admini- 

stracyjnej. 

Sejmowa komisja administracyj- 
na w ciągu dnia dzisiejszego kon- 
tynuowała drugie czytanie ordy- 
nacji wyborczej do gminy wiej- 
skiej. 

Przyjęto zasadę, iż wybory 
mają się odbywać systemem pro- 
porcjonalnym z wyjątkiem gmin 
do 500 mieszkańców liczących, 
gdzie uchwałą rady gminnej, po- 
wziętą kwalifikowaną większością 
8/5 głosów może być wprowadzony 
system relatywnej większości. 
Przepis ten nie dotyczy gmin, 
gdzie są komisarze rządowi. 

Gmina wiejska ma być rozdzie- 
lona na okręgi wyborcze. Okręgi 
te będą prowadzone jedynie w 
gminach ponad 4,000 mieszkańców 

  

| Zakaz przyjazdów z Polski 
do Litwy. 

KOWNO, 15-VII. (Pat.) W o- 
statnich czasach litewski minister 
spraw wewnętrznych otrzymał od 
obywateli polskich wiele podań o 
zezwolenie na przyjazd na Litwę 
w różnych sprawach osobistych. 
Wobec tego ministerjum spraw 
wewnętrznych oświadcza, że ро- 
dania takie nie będą wcale uwzględ- 
niane. Dopóki stosunki między 
Litwą a Polską nie są uregulowa- 
ne nie może być mowy, by obywa- 
tele polscy przekraczali granicę 
litewską. 

Likwidacja „okozu koncentra- 
cyjnego*. 

KOWNO, 15-VII. (Pat.) Rząd 
litewski wydał rozporządzenia ze- 
zwalające na powrót do Kowna 
wszystkim tym, którzy internowa- 
ni byli przez rząd poprzedni w о- 
bozie koncentracyjnym w Worniach. 

Między innemi zostali zwolnie- 
ni Polacy ks. Laus i Maciejowski. 
Z Worń powrócili również wysłani 
tam komuniści. 

Wizyta członka związku przyja- 
ciół Ligi Narodów. 

RYGA. 15.VII. (Tel. wł.). W Kow- 
nie bawi przedstawiciel międzyna- 
rodowego związku przyjaciół Ligi 
Narodów p. Kork, który specjalnie 
interesował toczącem isię w Kow- 
nie obradami w sprawie układu 
handlowego pomiędzy sowietami 
a Litwą. 

„Letuva Żinios* o stosunku Kow- 
na i Kłajpedy. 

RYGA, 15.VI]. (Tel. wł.) Urzę- 
dowa gazeta litewska „Letuwa Zi- 
nios* poświęca ostatnio specjalny 
artykuł sprawie stosunku Kowna i 
Kłajpedy z okazji pobytu w Kow. 
nie delegacji Kłajpedzian. 

_ Gazeta wyraża nadzieję, że 
wszelkie nieporozumienia ten rząd 

  

„Laraza W Grenadzie”, 
Dział literatury polskiej, poświę- 

cony teorji twórczości, jest w sto- 
" sunku do ogólnego dorobku litera- 

tury pięknej nieproporcjonalnie u- 
bogi; uderza to zwłaszcza w okre- 
sie powojennym, gdy w poezji roz- 
poczęło się na wielką skalę po- 
szukiwanie nowych dróg, nowych 
form, trećci, bodajże — nowego 
języka! Wszędzie i zawsze najpierw 
mieliśmy do czynienia z prakty:z- 
nymi eksperymentami w tej dzie- 
dzinie, później dopiero zjawiały się 
próby syntetyzowania wyników w 
jakieś programy lub teorje. Zwy- 
kle zaś te dwa kierunki w twór- 
czości: teoretyczny i praktyczny 
zjawiają się jednocześnie i wzajem- 
nie uzupełniają, eo znakomicie to- 
ruje "drogę wszelkim nowym prą- 
dom. Teoretyków (nie krytyków) 
literatury mamy niewielu. 

ostatniemi 
Jan Nepomucen Mil- 

- Przybył do. nich 
czasy po 

liczących. Okręg ma mieć przy- 
dzielonych conajmniej trzy man- 
daty. Okręgów tych nie może być 
więcej nad 5. 

Przy podziale na okręgi, które- 
go dokonywać będzie wydział po- 
wiatowy, należy patrzeć, ażeby 
osiedla tworzące geograficzną i 
historyczną całość oraz osiedla 
zamieszkałe przez ludność tego 
samego typu społecznego i naro- 
dowościowego nie były rozdziela- 
ne między dwa lub więcej okręgi. 

Przydziały mandatów  poszcze- 
gólnym okręgom dokonywa się sy- 
stemem proporcjonalnym. 
54 Przyjęto postanowienie, że wy- 
bory do rad gminnych odbywać 
się będą co cztery lata we wszy- 
stkich gminach w jednym i tym 
samym dniu niedzielnym dla każ- 
dego województwa oddzielnie przez 
Ministerjum Spraw Wewnętrznych 
wyznaczonym. 

Komisja wyborcza składa się z 
wójta, względnie,  mi:nowanego 
przez niego zastępey oraz dwuch 
— czterech członków i ich  za- 
stępców powołanych przez radę 
gminną z pośród wyborców. 

Wprowadzone obowiązkowe pro- 
wadzenie stałego spisu wyborców, 
który stanowi podstawę sporządze- 
nia list wyborczych. 

Co do sposobu głosowania to 
odrzucono propozycję mniejszoś- 
ciową w głosowaniu na listy i na- 
zwiska, 

Wreszcie przyjęto szereg prze- 
pisów regulujących technikę gło- 
sowania. l)okończenie dyskusji i 
głosowanie nastąpi na najbližszem 
posiedzeniu w piątek o godzinie 9 
przed południem. (Pat) 

  

Z Litwy Kowieńskiej. 
odpowiednio wyrówna i nastąpi 
znpełna zgoda pomiędzy „Wielką 
a małą Litwą*. Zdaniem „Letuvy' 
koniecznością jest  jaknajbližsza 
współpraca Kowna i Kłajpedy we 
wszystkich dziedzinach życia, 

Opinja ministra Pożelło w spra- 
wie pożyczki amerykańskiej. 

RYGA, 15.VII (tel. wł.) Litew- 
ski minister spraw wewnętrznyeó 
Pożello wyraził się do przedstawi- 
ciela jednego z pism kowieńskich, 
że warunki pożyczki amerykań- 
skiej dla m. Kowna są tak ciężkie, 
iż jego zdaniem załatwienie tej 
skądinąd palącej sprawy należa- 
łoby odłożyć do lepszych czasów. 

Pożyczka amerykańska dla Ko- 
wra. 

RYGA, 15-VII (Tel. wł.). W tych 
dniach wróciła z Paryża do Kowna 
specjalna delegacja, której zadaniem 
było wyjednanie u amerykańskiej 
firmy Ulen et Co. pożyczki dla m. 
Kowna. 

Firma Ulen et Co. wyraziła go- 
towość udzielenia pożyczki na na- 
stępujących warunkach: 

Władze miejskie Kowna wypu- 
szczą 8-procentowe bony pożycz- 
kowe na suraę 1.200.000 dolarów 
(względnie 2.200.000 dol.). 

Jeśli miasto zdecyduje się na 
pożyczkę 2.200.000 dol, to wów- 
czas amortyzacja rozdzielona zos- 
tanie na okresy 17/2 roczne. 

Bony pożyczkowe muszą być 
zabezpieczone na dochodach mia- 
sta, przynajmniej 2-krotnie prze- 
wyższającym ich wartość efektywną 

Terminy płatności (rat) zagwa- 
rantować musi niezależnie od tego 
państwo. 

$Dzień wypuszczenia bon usta- 
lono na 1 sierpnia 1926 r. Procenty 
muszą być opłacane w dolarach. 

W chwili, gdy bony zostaną wy- 
puszczone i ulokowane w którymś 

ler*) uzyskawszy sobie przed ro- 
kiem burzliwy rozgłos z powodu 
swej „rewizji* „Pana Tadeusza* w 
myśl głoszonej przez siebie teorji 
uniwersalizmu. Książka ogłoszona 
teraz przez niego jest drobiazgo= 
wem rozwiązaniem i uzasadnie- 
niem tej teorji oraz zajęciem sta- 
nowiska wobec twórczości roman- 
tycznej w osobie Mickiewicza i 
twórczości t. zw. „Młodej Polski*, 
reprezentowanej przez dzieła Rey- 
monta, Wyspiańskiego,  Kasprowi- 
cza, Staffa, Lesmiana, Żeromskie- 
go i Kadena Bandrowskiego. 

Tu należy sprostować błędne 
mniemanie, istniejące wśród слу- 
telników, jakoby autor „Zarazy w 
Grenadzie" był zdeklarowanym wro- 
giem całej twórczości Mickiewicza, 
Nic fałszywszego nad to pojęcie. 
Miller zwalcza jedynie tradycyjny 
nasz pogląd na „Pana Tadeusza* 
jako arcydzieło, sui generis epos 
poezji narodowej, przyczem powo- 
łuje się na zdania o tym poema- 
cie Słowackiego i Norwida, pokry- 

J. N. Miller. Zaraza w Grenadzie. 
Recz o stosunku nowej sztuki do 
romantyzmu i modernizmu w Polsce. 
Warszawa, 1926. Str, 201 — 7 nlb, 

Z ZAGRANICY. 
Wychodžtwo Polskie we Francji. 

PARYŽ, 15.VIl. Pat. Powróciła 
do Paryża wycieczka do osad pol- 
skich departamentu Pas de Calais 
członków grupy parlamentarnej 
francusko - polskiej, stanowiących 
komisję do spraw polskiego wy- 
chodźtwa robotniezego we Francji, 
Towarzyszyła wycieczce pos. Praus- 
SOWA. 

W gmachu syndykalnym odby- 
ło się z udziałem delegatów pol- 
skich pierwsze zebranie. Zagaił je 
poseł Jean Locquin—prezes gru- 
py parlamentarnej francusko-pol- 
skiej, objaśniając cel wycieczki, 
polegający na poznaniu potrzeb 
robotników polskich i przyjsciu im 
% pomocą. 

W imieniu Polaków przemówił 
górnik Józef Knera, wskazując na 
pewne braki w konwencji fran- 
cusko-polskiej. W  dłuższem prze- 
mówieniu Mass, prezes federacji 
syndykatów departamentu Pas de 
Calais dał obszerne wyjaśnienia w 
poruszonych przez Józefa Knerę 
kwestjach. Zaznaczył on, że jeżeli 
są jeszcze pewne braki w kon- 
wencji francusko-polskiej, to jed- 
nak Polacy nie powinni zapominać, 
że znajdują się jeszcze w sytuacji 
uprzywilejowanej w porównaniu z 
innymi cudzoziemcami, których 
rządy jak np. węgierski nie czynią 
dla nich nawet części tych starań, 
jakie poczynił już dotychczas rząd 
polski, Wycieczka udała się na- 
stępnie do miasteczka Barlin, gdzie 
zebrali się wszyscy prezesi pol- 
skich. oddziałów francuskiej Qiene- 
ralnej Federacji Pracy całego de- 
partamentu, z którymi członkowie 
wycieczki odbyli dłuższą naradę, 
poczem nastąpiło złożenie przez 
robotników polskich wieńca na gro- 
bie nieznanego żołnierza i wręcze- 
nie chorągwi miejscowej polskiej 
sekcji Generalnej Konfederacji 
Pracy. 

Z Barlin wycieczka udała się 
do Bruay les Mines, gdzie nastą- 
piło zwiedzenie mieszkań robotni- 
ków polskich, przyczem wysłucha- 
no ich dezederatów w kwestji 
mieszkaniowej. 

Potem miejscowy mer poseł 
socjalistyczny Henri Cadot urzą- 
dził wspólne posiedzenie z delega- 
tami polskimi, poświęcone kwestji 
szkolnictwa. Wzięli udział w dy- 
skusji członkowie wycieczki. Pos. 
Prussowa wystąpiła w obronie 
szkoły polskiej. Przemówienie jej 
wywarło wielkie wrażenie na po- 
słach socjalistycznych francuskich. 
Nazajutrz posłowie francuscy zwie- 
dzili szkoły polskie w miejscowo- 
ści Lievin, gdzie w odpowiedzi -na 
liczne zapytania zadawane chłop- 
com i dziewczętom pelskim, prze- 
konali się o postępach czynionych 
przez dziatwę polską w języku fran- 
cuskim, w czem bynajmniej nie 
przeszkadza nauka języka polskie- 
go. Po zwiedzeniu jeszcze kilku 
osad polskich i kopalń zatrudnia- 
jących Polaków, wycieczka powró- 
ciła do Paryża. 

Bójka .mahometan z hindusami w 
Kalkucie. 

KALKUTA, 15.VI]. Pat. Wezo- 
raj doszło tu do starcia między 
hindusami a mahometanami. Gdy 
Hindusi szli w pochodzie, niosąc 
emblematy religijne, mahometanie 
obrzucili ich kamieniami. 
<3 Doszło do bójki, przyczem in- 

z solidnych banków firma natych- 
miast otworzy miastu kredyt. 

Jak się dowiadujemy, 
miejskie zdecydowały się dać fir- 
mie odpowiedź potwierdzającą po- 
wyższe warunki pożyczki w termi- 
p przepisanym, t. į. do dnia 18 

. m. 

wające się z krytycznem stano- 
wiskiem Millera. Zwalcza wybuja- 
ły indywidualizm romantyczny, ja- 
ko szkodliwy dla współczesnego 
życia a jednak nadal koltywowany, 
natomiast i w twórcy „Pana Ta- 
deusza* odnajduje wybitne pier- 
wiastki uniwersalistyczne, zwłasz- 
cza w lozańskiem okresie twór- 
czości, i ze „Zdań i uwag” czerpie 
motto dla całej swej książki. 

Uniwersalizm jest antytezą in- 
dywidualizmu, jest kultem zbioro- 
wości w życiu i w poezji. 

„Indywidualistyczne podporząd- 
kowanie sobie świata zewnętrzne- 
do", cechujące okres romantyzmu 
i modernizmu musi zdaniem auto- 
ra — ulec przemianie w „kolek- 
tywny, społeczny, gromadzki punkt 
widzenia". Treścią tworzywa nie 
życie jedhostki, a życie i praca 
społeczności, poczucie odpowiedzial- 
ności wszystkich za wszystko. Nie 
snobistyczne izolowanie się przez 
sztukę od życia, ale właśnie dąże- 
nie przez sztukę do życia! 

W szeregu logicznie skonstru- 
owanych rozdziałów tej książki 
Miller przeprowadza swój pogląd 
przez stulecie literatury polskiej, 

władze 

terwenjowała policja uciekając się 
do użycia broni palnej. Jedna 080- 
ba została zabita ciężko rannych 
jest około 40 osób. Spokój został 
przywrócony. 

Kto zamordował dziennikarza 
serbskiego Popowicza. 

BIAŁOGRÓD, 15.VII (Pat.).— 
„Prawda* donosi, że rząd jugosło- 
wiański zamierza przedsięwziąść w 
Sofji kroki dyplomatyczne z powo- 
du zamordowania dziennikarza serb- 
skiego Iadżi-Popowicza. 

Popowicz został zamordowany 
przez członków tajnego związku, 
znajdującego się pod kierownict- 
wem komitetu bułgarsko-macedoń- 
skiego. 

Miasto muzułmańskie w Paryżu. 

PARYŻ, 15.VII (Pat). Dzisiaj 
odbyła się tutaj inauguracja t. zw. 
instytutu muzułmańskiego, który 
składa się z meczetu, ogrodu, lecz- 
nicy, targu gdzie będą sprzedawa- 
ne wszelkiego rodzaju wyroby mu- 
zułmańskie, z łaźni i restauracji 
arabskiej, 

Będzie to  jednem słowem 
prawdziwe miasteczko muzułmań- 
skie. Przy tej sposobności obecni 
przy otwarciu instytutu prezydent 
Doumergue i sułtan Marokka wy- 
głosili przemówienie sławiąc przy- 
jaźń franeusko-mazułmańską. 

Król Jugosłowiański żeni się. 

BIAŁOGRÓD, 15,VII (Pat.). „Po- 
litika* donosi, że król Borys udał 
się do Szwajcarji, gdzie zaręczy 
się z księżniczką angielską, która 
w tych dniach przybędzie do Lo- 
zanny. 

  

Sport. 
Drugi dzień wielkich zawodów 

konnych w Warszawie. 

13 p. ułanów wileńskich górą. 

W drugim dniu zawodów konnych 
odbyło się ukończenie „Konkursu Otwar- 
cia“. I nagrodę, puhar, ofiarowany przez 
płk. Przeździeckiego zdobył por. Star- 
nowski na "Jeruzal“, bez błędu; 2) rtm. 
Myzia na „Gejszy”, bez błędu; 3) por. 
Starnowski na „Eugeniuszowej“, dwa 
punkty karne; 4) rtm. Dobrzański na 
„Jarługu”, 2 punkty karne; 5) mjr. To- 
czek na „Highborn* 4 punkty karne; 
6) rtm. Calewski na „Klaudjuszu“, 4 
punkty karne; 7) por. Rutkowski na "Gia- 
donie“, 8) por. Sałęga na „Ładnym*. 

Ostateczny wynik jest rezultatem 
rozgrywki przy podwyższonych przeszko- 
dach. Konkurs był bardzo trudny, co najle- 
piej ilustruje fakt, iż na 125 jeźdźców 
(a są to najlepsi jeźdźcy naszej armjil) 
zaledwie 7 ukończyło bieg bez błędu. 
Zwraca uwagę wysunięcie się ua pierw- 
sze miejsce por. Starnowskiego, który 
okazał się jednym z najlepszych naszych 
jeźdźców i powinien być przeniesiony do 
grupy olimpijskiej. Mjr. Toczek, wielo- 
krotny tegoroczny zwycięzca na torach 
zagranicznych, zajął 5-te miejsce. > 

W pierwszej próbie zawodów o mi- 
strzostwo W. P. w „jeździe przepisowej* 
najmniejszą ilość punktów karnych otrzy- 
mała drużyna 13 pułku uł. Pozatem ko- 
lejne miejsca zajęły drużyny: 14 p. ul, 

. ub 1 7 d. a. k. Indywidualnie zwy- 
ciężyli I rtm. Chojnacki 13 p. uł II por. 
Orłowski 25 p' uł. tl rtm. Baranowski 
W. 10 p. uł. V por. Kamionko 13 p. ut. 

Natomiast w trzecim dniu zawodów, 
w „próbie władania bronią białą” i pal- 
ną zdecydowanie na pierwsze miejsce 
wysunął się 13 p. uł. 

W zawodach tych indywidualnie zwy- 
ciężyli: por. Kamionko, 13 p. uł., por. 
Ertman 5 p. uł, obydwaj po 8 punktów 
karnych, dalsze miejsca zajęli por. Krzy- 
žanowski 16 p. uł. 1l p. k., oraz por. 
Juściński 13 p. ut. 12 p. k. > 

W klasyfikacji grupowej (zespołowej) 
mistrzostwa W. P. prowadzą: 13 p. uł. 
22 p.k., 5p. uł, 76 p. k., 10 p. uł., 87 

. k., 25 p. uł, 91 p. k., 7 d. a. k. 99 p. 
k. K.O..P. MOP: k.,.. 1-10 posz ko 103 
p. k. е : ь 

Zdaje się już nie ulegać wątpliwości, 
iż obecnie największe szanse na zwy- 
cięstwo w mistrzostwie W. P. ma 13 p. 
uł. Zadecyduje o tem dzisiejszy bieg dy- 
stansowy, na przestrzeni 40 klm. (start 
koło Wyższej Szkoły Wojennej, meta na 

Siekierkach). z : 
Wczoraj, w trzecim dniu zawodów 

rozpoczął się również „konkurs myśliw- 

wskazując na podświadome dążenie 
twórców do uniwersalizmu. Szcze- 
gółowo analizuje istniejące już, 
lecz zwichnięte niekiedy formy 
przejawu twórczości zbiorowej jak 
język, pracę, teatr i twórczość 
bezimienną. 

Ciekawe są zwłasżcza uwagi o 
teatrze. Poglądy Millera na te- 
atr zbliżone są do haseł jakie gło- 
si u nas „Reduta”. 

Posłuchajmy: 
„W teatrze nie powinno być 

mowy o jakichś dwóch światach — 
działającym i przyglądającym się, 
aktorze i widzu; jest tylko jed- 
ność stającego się dzięki uczestni- 
ctwu i współdziałaniu wszystkich, 
misterjum. Ten sztuczny podział 
(na aktorów i widzów) pochodzi od 
czasów, kiedy różnice społeczne 
zepchnęły artystę i aktora ze sta- 
nowiska przodownika chóru spo- 
łecznego — obywatelskiego teatru 
greckiego i strąciły do roli błazna, 
na którego conajwyżej można pa- 
trzeć i brać się za boki, gdyż ze- 
tknięcie z nim bliższe kala i po- 
niža“ (str. 56). 

Niemniej interesujące są uwa- 
gi o znaczeniu i zadaniach muzyki 

  

ski imienia dyr. Jurjewicza“, przez 16 
przeszkód do 1.20 m. wysokości i 4 m. 
szerokości na dystansie 1,200 m. dla koni, 
które nie brały udziału w konkursach na« 
torach zagranicznych. Wśród przeszkód, 
zbudowanych według wzorów zagrani- 
cznych zwraca uwagę oryginalna prze- 
szkoda, a mianowicie grupa uli. Budowę 
przeszkód wykonano pod kierownictwem 
rtm. Rostwo-Suskiego. 

Do konkursu myśliwskiego zapisano 
112 koni, wobec czego nie mógł być on 
dokończony wczoraj i dopiero dzisiaj 
nastąpi jego dokończenie. Z wczoraj- 
szych wyników należy zaznaczyć znako- 
mity czas, osią:nięty przez rtm. Muzię 
na „Gejszy*—2 m. 49 sek. plus 10 sek. 
karnych; czas por. Kopcia na „Łani* — 
3 m. 3 sek. plus 5 sek. karnych; czas 
por. Paszkowskiego na „Misjonarzu“ 3 
m. 38 sek. plus 5 sek. karnych. Bez biędu 
przejechali por. Rutkowski na „Gidranie* 
(3 m. 16 sek.) i por, Zakrawacz na 
„Erosie* (3 m. 17 sek.) Poziom jazdy 
na ogół wysoki. 

Poza konkursami hippicznemi odby- 
wają się pokazy gry w polo. Ze względu 
na brak kombiracji gry te rozwijają się 
nieciekawie. 

WOLNA TRYBUNA. 

Miręczanie Wilnidn. 
Kraj gorączkowo dąży do ulep- 

szenia stosunków w życiu społecz- 
nem. Moc ustaw i rozporządzeń 
musi ulec zmianie. 

Chcę na razie poruszyć dwie 
kwestje, które stanowią niejedno- 
krotnie poruszaną bolączkę—prze- 
pis wzbraniający kupno i sprzedaż 
produktów spożywczych chleba i 
bułek przed godziną 7 rano i po 
godzinie 7-ej wieczór oraz i inne 
wszystkie produkty przed godziną 
9 rano i po 7 wieczór. Drugim 
przepisem demoralizującym społe- 
czeństwo to prawo zamieszkania 
prostytutek w każdym domu w 
centrum miasta i prowadzenie tam- 
że nierządu. Obydwa te przepisy są 
największą udręką ludności. Pierw- 
szy przepis przeważnie godzi w 
szerokie masy ludności biednej i 
bezrobotnej, gdyż utrudnia swobod- 

"ne nabywanie artykułów spożyw- 
czych, pozatem rujnuje legalne 
przedsiębiorstwa handlowe wypieku 
i sprzedaży pieczywa Oraz inne 
handle produktami spożywczemi, 
przeważnie chrześcijańskie na ko- 
rzyść nielegalnych. Skarb Państwa 
na tem także traci. Stwarza się 
większa ilość bezrobotnych po u- 
padających przedsiębiorstwach, po- 
zatem w obronie od: całkowitego 
upadku swoich _ przedsiębiorstw 
zdrowe kupiectwo ucieka się czę- 
sto do obejścia wyżej wspomnia- 
nego przepisu, używając demorali- 
zujących sposobów, dzięki czemu 
mamy procesy panów Tołpygów i 
Szolców. 

Powyższy przepis jest zastoso- 
wany w związku .z 8 godzinnym 
dniem pracy. Dziwić się mocno 
należy dlaczego tedy nie wolno 
pracować po:;ad osiem godzin o0- 
sobiście właścicielom piekarń i skle- 
pikarzom, którzy przeważnie sami 
prowadzą swe interesy, gdy nato- 
miast restauracjom i cukierniom 
wolno do późnej nocy z persone- 
lem wynajętym pracować i prowa- 
dzić handel. Ludności biednej i bez- 
robotnej nie wolno kupić w każdej 
porze dnia chleba, cukru, mąki 
it. p, bo jej nie stać zawsze na 
zaopatrywanie się w produkty w 
godzinach przepisowych, ale po 
zdobyciu pieniędzy zmuszona jest 
przepłacać przy kupnie nielegalnem 
w godzinach zakazanych, natomiast 
jest wolno do późnej nocy upijać 
się wódeczką w restauracjach, a za- 
możniejszej klasie nabywać w cu- 
kierniach torty, babki, ciastka, cze- 
koladę i t. p. 

Wygląda to tak, jakby zamoż- 
niejsza klasa miała specjalne przy- 
wileje. Na potwierdzenie tego mo- 
głoby służyć zbyt gorliwe sporzą- 
dzanie protokułów przez policję za 
sprzedaż chleba i bułek po godzi- 
nie 7-mej wieczór na właścicieli tych 
cukierni i kawiarń, które prowadzą 

w teatrze, która „powinna odegrać 
rolę chóru starożytnego być tubą 
społecznego wzruszenia, dokonać 
ostatecznie zespołu widza i prze- 
mawiającego ustami aktorów arty- 
sty w misterjalnym akcie wzajem- 
nego wtajemniczenia*. 

I znowu w tem miejscu przy- 
pomina się nam redutowy „Książę 
Niezłomny*, gdzie muzyka w tak 
wybitnym stopniu przyczyniła się do 
spotęgowania działania dramatu! 

Namiętnym, gwałtowńym ata- 
kiem na „romantyczny bezwład* 
współczesnej poezji jest rozdział 
„ Na ruinach romantycznych ruin*, 
w którym niektóre ustępy brzmią 
jak hasła manifestu nowej sztuki, 
Tu autor porzuca stanowisko chłod- 
nego obserwatora i sądzi, dając 
się unieść pasji burzycielskiej — 
i ten rozdział właśnie jest może 
słabszy od innych, bo mniej pozy- 
tywny. 

Do najświetniejszych kart tej 
niezwykłej książki zaliczyłbym ana- 
lizę „Chłopów* Reymonta, w któ- 
rych koncepcji Miller znajduje kla- 
syczny wzór uniwersalizmu oraz 
analizę powojennej twórczości Że- 
romskiego, a więc  „Wisły* — 

NA_MARGINESIE. 
Nasz hejnał. 

Codziennie w południe z wieży na 
placu Katedralnym rozlegają się jękliwe 
głosy trąbki, wf wającej jako hejnał 

nutę „Roty*. Melodja ta doskonale har- 
monizuje ze słowami, do których została 
napisana; tak samo jak ona jest bolesna, 
przykra i wbrew zamiarom kompozytora 
nietylko nie „zagrzewa“ do jakichkol- 
wiek czynów, nie tylko nie dodaje mocy, 
ale wprost przeciwnie: zasmuca, przygnę- 
bia, obezwładnia i paraliżuje. Z dźwięka- 
mi tej muzyki jak natrętne muchy za- 
czynają brzęczeć w mózgu upokarzające 
słowa poetki „nie będzie Niemiec płuł 
nam w twarz”. I o tym pluciu codzien- 
nie o godzinie 12-ej w południe musimy, 
chcąc nie chcąc przypominać sobie z 
wewnętrznym dreszczem odrazy. 

Ciekaw jestem jakaż to władza 
„zaleciia* wygrywanie tej płacziiwej i 
banalnej melodji z wyżyn wieży wileń- 
skiej, symbolizującej do pewnego stopnia 
wyniosłość kultury europejskiej w obli- 
czu pobliskich obszarów wschodniej 
barbarji? 

‚ Czy rzeczywiście nikogo nie razi ta 
pieśń upodlema, podniesiona do godności 
niejako urzędowej i reprezentacyjnej? 
Na miłość Boską, czyż niema w skarbcu 
muzyki polskiej melodji bardziej pogo- 
dnej, optymistycznej a odpowiedniejszej 
dla miasta Moniuszki? Z jakże odm'en- 
nem uczuciem i w jakimż innym na- 
stroju słucha się hejnału z wieży Marjac- 
kiej w Krakowiel 
„ Dosė tego mazgajstwa, przyprawia- 
jącego słuchaczów o nudności! Muzycy 
wileńscy—do was ta sprawa należy, za- 
bierzcie głos i zbawcie Wilno od tego 
wspomnienia hańby, nadającego się je- 
dynie do muzeum martyrologicznego. 

Sęk. 
— — — 
  

  

wypiek i sprzedaž pieczywa razem 
z cukiernictwem, jednak wystarczy 
zwykłemu śmiertelnikowi głodnemu 
kupić tam ćwierć kilogramu chleba 
lub bułki jak go złapie czyhający u 
drzwi policjant i sporządzi proto- 
kuł. Winni tego karygodnego uczyn- 
ku muszą płacić grzywnę lub iść 
do kozy, przedtem jednak tracą 
czas, będąc odrywani od pracy dla . 
złożenia zeznań w tych żesprawach 
w domu lub z powodu niejedno- 
krotnych wezwań do komisarjatu, 
a ponadto w pełnym komplecie mu- 
szą jeszcze stawić się do Sądu w 
dzień ostatecznej rozprawy, wobec 
czego pokój Nr. 17 w gmachu Są- 
du Pokoju niemal codziennie jest 
przepełniony policjantami oskarža- 
jącymi, oskarżonymi i świadkami, 
w którym Sędzia Pokoju zmuszo- 
ny jest rozpatrywać podobne spra- 
wy. lież tedy ten bezsensowny prze- 
pis, ograniczający sprzedaż produk- 
tów spożywczyczych, kosztuje spo- 
łeczeństwu naszemu niepotrzebnych 
udręk oraz bezowocnego tracenia 
czasu, a Państwo niepotrzebnych 
wydatków na opłacenie osób, sto- 
jących na straży wykonania tego 
przepisu. Czyż może być jeszcze 
większy absurd. 

Drugi przepis wyżej wspomnia- 
ny dozwalający prostytutkom za- 
mieszkiwania w każdym domu i pro- 
wadzenia tam nierządu, jest w naj- 
wyższym stopniu demoralizującem 
zdrowe społeczeństwo a szczególnie 
naszą młodzież. Nic dziwnego tedy, 
że w społeczeństwie naszem nastę- 
puje upadek moralności ducha i 
przedwczesne zdeprawowanie się, a 
także zanik czynów szlachetnych 
i wzniosłych. Czyż można zwlekać 
ipozwolić na ostateczee zeangreno- 
wanie ispodlenie się tych istot mło- 
docianych. Chyba nie. 

Społeczeństwo Wilna w obu wy- 
mienionych wypadkach  niejedno- 
krotnie już zwracało się z prośba- 
mi do władz o wydanie nowych 
przepisów, któreby uzdrowiły ist- 
niejące stosunki wadliwe i demora- 
lizujące. Jednak prośby te dotych- 
czas nie zostały uwzględnione. Na 
nic zdały się zbiorowe petycje i cho- 
dzenie delegacyj, władze pozostały 
obojętne na te dotkliwe bolączki. 
A przecież musi się zadość uczy- 
nić słusznym żądaniom i w tem nie 
ustaniemy. 

K. Rożnowski. 

    

  
    

  

„Międzymorza* i „Wiatra od mo- 
rza* wreszcie znaną już z „Wiado- 
mości literackich* rozprawę:„Przed- 
wiošnio“ z perspektywy „Przed- 
switu*. 

Niesposób w krótkim feljetonie 
pobieżnie choćby dotknąć zagad- 
nień, przetrawionych w „Zarazie*, 

Reasumując wrażenia po upo- 
raniu się z szeregiem refłeksyj, 
jakie książka wskrzesza, trzeba 
stwierdzić, że ukazanie się jej jest 
doniosłem wydarzeniem nietylko 
ściśle literackiem, ale i społeczno- 
kulturalnem. Gruntowne przestu- 
djowanie jej jest koniecznością dla 
ludzi, pragnących dotrzymać kro- 

ku pochodowi rozwijających się 
nowych form współczesnego życia. 
Pewną trudnością w tym wzglę= 
dzie będzie styl Millera, cierpiący 
na przerost okresów i terminologji 
obcej, co zaciemnia niekiedy i 
utrudnia przyjęcie myśli, dość już 
trudnych przez swą niezwykłość, 
bo wykraczających zawsze i daleko 
poza szablon powszechnie utartych 
pojęć o zjawiskach sztuki i życia. 

Tadeusz Łopalewski. 

    i
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Žycie gospodarcze. 
Kronika krajowa. 

Pomoc rządu dla spėldzielni 
rolnych. 

Ministerium Spraw Wewnętrz- 
nych, w porozumieniu z minister- 
jum Rolnictwa wysłało do pod- 
ległych organów następujący Okól- 
nik w przedmiocie udzielania jak- 
najdalej posuniętej pomocy: dla 
spółdzielni rolniczych: 

„Wyjątkowo trudne warunki w 
jakich w chwili obecnej pozostaje 
i rozwija się rolnictwo jest jedną 
z przyczyn przeżywanego obecnie 

kryzysu gospodarczego Polski. Po- 
lepszenie takiego stanu rzeczy jest 
jedną z pierwszych trosk Rządu. 

Środki finansowe, jakie przy obec- 
nym stanie skarbu Państwa, Rząd 
może na ten cel przeznaczyć są 
szczupłe, stąd też inicjatywa spół- 
dzielni rolniczych, zmierzająca do 
podniesienia produkcji, oraz korzy- 
stnego zbytu jej wywozu, winna 
spotkać się ze specjalnie pieczoło- 
witą opieką władz państwowych. 
Jedną z takich form akcji, podnie- 
sienia produkcji rolnej, zmierzają-, 
cej do wydobycia rolnictwa z dzi- 
siejszych warunków jego istnienia 
jest ruch spółdzielczy. Posiadając 
wielkie znaczenie społeczno - kultu- 
ralne spółdzielczość zwalnia rol- 

nictwo od ciężarów, jakie ciążą na 
ubogim rolniku — a w zasadzie jest 

najwłaściwszą formą _ organizacji 
przerobu i zbytu produktów  rol- 
nych, szczególnie produktów ho- 
dowlanych, w której to dziedzinie 
ruch spółdziełczy, jako będący do- 
piero w zaczątku, napotyka na nie- 
przeliczone trudności. 

Ze względu na powyższe zwra- 
ca się uwagę na konieczność przy- 
chylnego traktowania przez władze 
Ii I instancji wszelkich form ru- 
chu spółdzielczego wśród ludności 
wiejskiej, oraz możliwe ułatwienia— 
w ramach obowiązujących przepi- 
sów — organizacjom spółdzielczym 
ich pracę". (r) 

Sprawa uregulowania eksportu 
zboża. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Jak się dowiadujemy, w sferach 
gospodarczych rozważane są spra- 
wy uregulowania eksportu zboża w 
sposób, któryby zabezpieczył го!- 
nikom wykorzystanie cen świato- 
wych. 

Dotychczasowy chaos w tej 
dziedzinie spowodował,że mimo du- 
żego eksportu zboża i artykułów 
rolnych konjunktury rynku šwia- 
towego nie były wykorzystywane i 
rolnik polski syieniężał swe płody 
zagranicą po bardzo niskiej cenie. 
To samo dotyczyło rynku krajowe- 
go, na którym konsument płacił 

drogo za zboże, rolnik zaś osią- 

gał zaledwie drobne korzyści. 

Kredyty na zakup nawozów 
sztucznych. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Bank Polski na ostatniem swem 

posiedzeniu postanowił zwiększyć 

przyznane już w tym roku kredyty 

na zakup nawozów sztucznych dla 
rolników o 9 mil. zł. 

Decyzja ta, powzięta zgodnie z 

polityką rządu, ma na celu dążenie 

du ożywienia życia produkcyjnego 

przez podniesienie rolnictwa i jako 

taka posiada doniosłe znaczenie. 

Wpływa ona również na ożywienie 
przemysłu oraz zabezpiecza jesien- 

nym zasiewom lepszą niż dotych- 
czas uprawę ziemi. 

Bezpośrednia komunikacja mię- 

dzy zachodnią Europą a Dale- 
kim Wschodem. 

(Tel. od wł. kores.p z Warszawy). 

Zaprowadzona w lutym r. b. 

Komunikacja bezpośrednia między 

zachodnią Europą a Dalekim Wscho- 

dem przez Polskę i Rosję * odby- 

wa się obecnie 3 razy tygodnio- 

wo parą pociągów pośpiesznych. 

Frekwencja stale się wzmaga i w 

ciągu dwuch ostatnich miesięcy 

przewieziono około 4 tys. podróże 

ników. 
Należy przypuszczać, że w nie- 

dalekiej przyszłości wobec Oży- 

wienia się powyższego ruchu 

wprowadzone zostanie codzienne 

kursowanie pociągów. 
————— 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
15-VII r. b. 

I. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,15 9,17 9,13 
Funty szterlingi 44,85 44,83 44,73 

II. Monety 
Ruble ztote 4.85 
Ruble srebrne 3.25 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
15-VII płacono za dolar 9,30 

Życie zawodowe. 
Wyniki: obrad wszechnolskiego zjazdu kolejarzy 2. 2. P. 

W trzecim dniu swych obrad de- 
legaci wszechpolskiego zjazdu kole- 
jarzy Z. Z. P. wybrali wydział wy- 
konawczy w składzie: 

Prezes Nowakowski Piotr — 
dyżurny ruchu Koluszki, I wice pre- 
zes Wasikowski Jan — kowal. war- 
sztatów st. Poznań, II wice-prezes 
Ścierski Paweł — ustawiacz st. Ka- 
towice, sekretarz Drejski — biura- 
lista st. Tczew, Il sekretarz Hajdul 
Kazimierz — asesor W-łu Handlo- 
wego Dyr. Wilno, skarbnik Spiess 
Czesław — monter  Centralizacji 
Warszawa, członek wydziału wyko- 
nawczego Duma Stanisław — st. 
asystent Lwów. 

Zarząd główny w składzie: Raj- 
ca Szymon — kontroler w-łu dro- 
gowego Włocławek, Woźniak — 
ślusarz warsztatów st. Poznań, Pie- 
trasz, — robotnik W-łu Drogowe- 
go Poznań, Sofjan — ślusarz st. 
Bydgoszcz, Solowski — torowy st. 
Katowice, Ekert — konduktor st. 
Łódź, Grolik — st. ustawiacz St. 
Katowice, Berwaldt — adjunkt A. 
Celn. Grajewo, Krupa — kierownik 
ruchu st. Przemyśl, Sobczak — 
zwrotniczy st. Dziatłowo, Gądek — 
pomoc. biurowy W-łu Drogowego 
st. Wencborg, Chojnowski — fel- 
czer st. Kielce. 

Główną Komisję Rewizyjną w 
składzie: Koczorowski — bileter st. 
Laskowice, Rutkiewicz Remigjusz— 
adjunkt CWBO Warszawa, Szulc 
Józef — maszynista st. Katowice, 
Gbur Franciszek — telegrafista st. 
Katowice, Stefaniak Jan — elew st. 
Leszno. 

Poczem uchwalono, znaczną wię- 
kszością głosów następującą rezo- 
cję: 

HI Ogólnokrajowy Zjazd Dele- 
gatów Zwiezku Kolejarzy ZZP wo- 
bec nadzwyczaj ciężkiej sytuacji e- 
konomicznej pracowników kolejo- 
wych spowodowanej wzrostem dro- 
żyzny i niestosowaniem wskaźnika 
drożyźnianego domaga się przywró- 
cenia i ścisłego stosowania rucho- 
mej mnożnej. 

Zjazd zwraca uwagę Ministerjum 
Kolei i Rządu, że panującą wśród 
kolejarzy nędza obniża wydajność 
pracy i powoduje nieustanny wśród 
kolejarzy ferment, a przeto jaknaj- 
rychlejsze spełnienie tego postulatu 
jest nakazem chwili. 

p ® 

Zjazd domaga się od Minister- 

jum Kolei i Rządu wypełnienia za- 

sadniczych żądań ogółu kolejarzy, 

niejednokrotnie przedkładanych Mi- 

nisterjum Kolei, a dotyczących ure- 

gulowania ustawodawstwa kolejo- 

wego, Oraz szeregu nader ważnych 
postulatów, a mianowicie: 

1) Przeprowadzenia pragmatyki 

służbowej obejmującej wszystkich 

pracowników kolejowych i uzgod- 
nienia projektu pragmatyki ze Związ- 

kiem ŻZP 
2) Przeprowadzenia ustawy eme- 

rytalnej dla dziennie płatnych kole- 

jarzy, a do czasu jej wprowadzenia, 

przyznania wszystkim b. dziennie 

płatnym, oraz wdowom i sierotom 

po dziennie płatnych, stałych mie- 

sięcznych zasiłków dla uratowania 
ich od śmierci głodowej. 

3) Wprowadzenia ogólnych ko- 

lejowych Kas Chorych obejmujących 
wszystkich pracowników kolejowych 
i ich rodzin. 

4) Wprowadzenia ustawy dyscy- 
plinarnej obejmującej zarówno eta- 
towych jak i dziennie płatnych. 

5) Zniesienia wszelkich zakazów 
mianowań i awansów, oraz wyko- 
nania art. 23 upos z dn. 9/X— 

1923 r. 
6) Przemianowania na stałych 

wszystkich tych czasowych pracow- 
ników którzy przesłużyli rok na 
kolejach, oraz zaliczenia do ciąg- 
łości służby czasu przymusowych 
bezpłatnych urlopów udzielanych 
celowo dla spcwodowania przerwy, 
a tem samem pozbawienia przysłu- 
gujących tym pracownikom praw. 

1) Etatowania tych wszystkich 
pracowników, którzy mają poza 
sobą dwuletnią służbę na stanowi- 
sku pracowników stałych, oraz ob- 
jęcia etatami rzemieślników i ro- 
botników Wydziałów Eksploatacyj- 
nego, Mechanicznego, Drogowego 
i Zasobów. 

8) Przyznania dodatku mieszka- 
niowego dziennie płatnym pracow- 
nikom kolejowym. 

9) Przyznania dodatków za noc- 
ną pracę wszystkim pracownikom 
pełniącym nocną służbę, oraz pod- 
wyższenia norm tych dodatków. 

10) Przyznania wszystkim pra- 
cownikom pełniącym służbę zew- 
nętrzną, oraz tym którzy dawniej 
otrzymywali umundurowanie w słu- 

Przysposobienie wojskowe i wy- 
chowanie fizyczne w pow. bra- 

sławskim. 

W niedzielę, dnia 11 lipca b. r. 
odbyło się w Brasławiu zebranie 
organizacyjne Powiatowego Komi- 
tetu W. F. i P. W. 

Zebranie zagaił przewodniczący 
Komitetu, starosta p. Żelisław Ja- 
nuszkiewicz, poczem krótki referat 
o przysposobieniu wojskowem i o 
zadaniach Powiatowych Komitetów 
w. f. i p. w. wygłosił delegowany 
na posiedzenie z ramienia D-twa 
Okręgu p.w. 1 D. P. Leg. kpt. Ka- 
walec. 

Przedmiotem obrad było ukon- 
stytuowanie się Powiatowego Ko- 
mitetu W. Е. i P. W., oraz nakreś- 
lenie programu prac na najbližsze 
miesiące. 

W skład prezydjum Powiatowe- 
go Komitetu weszli przewodniczący 
p. Ž. Januszkiewicz, wice-przewod- 
niczący (inspektor szkolny) p. Ka- 
zimierz Prochnik, oraz d-ca 19 bao- 
nu K. O. P. mjr. Sabliwski. 

Do Wydziału Wykonawczego 
Komitetu weszli — lekarz powiato- 
wy d-r Zakrzewski, jako przewod- 
niczący Oraz jako członkowie: 
p. Gelles Jan (skarbnik), p. Roman 
Nowicki (p. o. sekretarza) i por. 
Kurcz (kierownik sekcji wychowa- 
nia fizycznego i przysp. wojsk.). 

Na wniosek przewodniczącego 
uchwalono, że posiedzenia Wy- 
działu Wykonawczego będą się od- 
bywały w miarę potrzeby, nie rza- 
dziej jednak, niż raz na miesiąc. 

Posiedzenia plenum Komitetu 
zwoływane będą 4 razy do roku 
w okresach kadencji sejmiku po- 
wiatowego. 

Z uchwał, jakie zapadły na po- 
siedzeniu Powiatowego Komitetu 
W. F. iP. W. podajemy najważ- 
niejsze, a więc postanowiono: 

1) przystąpić niezwłocznie do 
zorganizowania pracy p. w. na te- 
renie gmin: Brasław, Słobódka i 
Opsa z tem, że po należytem zor- 
ganizowaniu wyżej wymienionych 
ośrodków zapoczątkuje się pracę w 
innych punktach powiatu; 

2) zwrócić się do stowarzyszeń 
p. w., upoważnionych przez M. S. 
Wojsk. do prowadzenia pracy p.w. 
z prośbą o zorganizowanie placó- 
wek tej pracy w powiecie; 

3) wydać odezwę do ludności 
powiatu w sprawie popierania czyn- 

  

żbie u zaborców, umundurowania, 
oraz ubiorów ochronnych i obuwia 
tym pracownikom, którzy narażeni 
są na zmiany atmosferyczne, lub 
zniszczenie odzieży, 

11) Zniesienie odszkodowań na- 
kładanych na pracowników kolejo- 
wych za straty spowodowane wy- 
padkami przy wypełnianiu obowią- 
zków służbowych. 

12) Przywrócenia etatów wszyst- 
kim tym pracownikom, którzy je 
posiadali w służbie u zaborców. 

13) Objęcia pomocą lekarską 
pracowników czasowych w Dyrek- 
cjach b. zaboru rosyjskiego. 

14) Zniesienia na kolejach sta- 
nowisk kontraktowych i przemia- 
nowania stale zatrudnionych pra- 
cowników kontraktowych na etato- 
wych. 

15) Ścisłego przestrzegania usta- 
wy o 8-godzinnym dniu pracy i 
przeprowadzenia rewizji współczyn- 
Z pracy przy udziale Związku 

16) Ścisłego wykonania przez 
Dyrekcje Kolejowe rozporządzenia 
Ministerjum o urlopach wypoczyn- 
kowych. 

17) Przywrócenia tym pracow- 
nikom, którzy z powodu utraty 
pierwszej kategorji zdrowia zostali 
zdegradowani, posiadanych uprzed- 
nio grup uposażenia. 

18) Przywrócenia zdegradowa- 
nym przez Komisje Dyscyplinarne 
na niższe stanowiska pracownikom 
posiadanych przed degradacją grup 
uposażenia, po roku degradacji. 

19) Przywrócenia do pracy na 
kolejach wszystkich tych b. pra- 
cowników kolejowych, którzy zo- 
stali z kolei zwolnieni z powodu 
a ich do służby wojsko- 
wej. 

20) Zaliczenia do wysługi eme- 
rytalnej wszystkim pracownikom 
pełniącym nocną służbę, oraz cięż- 
ko pracującym każdego roku służ- 
by jako 18 miesięcy. 

21) Skasowania premji za prze- 
taczanie, a wprowadzenia ryczałtów 
w wysokości '/a poborów.   

nego przysposobienia wojskowego; 
4) przystąpić w najbliższym cza- 

sie do akcji tworzenia boisk spor- 
towych i strzelnic, najpierw na tere- 
nie gmin: Brasław, Słobódka i Op- 
sa, a następnie w innych punktach 
powiatu; 

5) zwrócić się do sejmiku po- 
wiatowego z prośbą o udzielenie 
większej subwencji dla zapoczątko- 
wania prac p. w. w powiecie; 

6) zwrócić się do d-twa 19 ba- 
onu K.O.P. z prośbą o współpracę 
i pomoc w zakresie przysp. wojsk. 
i budowy boiska sport na terenie 
gminy Słobódka; 

1) zorganizować w początkach 
miesiąca września większą inprezę 
sportową dla propagandy sportu i 
wychowania fizycznego w powiecie 
brasławskim; 

W posiedzeniu brali udział 0- 
prócz w. w. osób, które weszły w 
skład prezydjum i Wydziału Wy- 
konawczego Powołanego Komitetu 
W. F. i P. W. pp.: Olgierd Oskier- 
ko i Ignacy Woronowicz, jako 
przedstawiciele sejmiku powiatowe- 
go, oraz delegat osadników wojsko- 
wych w powiecie brasławskim p. 
Ignacy Rudomina. 

Sądzę z przebiegu zebrania, 
prowadzonego spężyście przez p. 
Januszkiewicza, oraz z zaintereso- 
wania jakie wśród członków ko- 
mitetu budzi sprawa przysp. wojsk. 
i wychowania fizycznego można 
oczekiwać wytrwałej i owocnej 
działalności świeżo zorganizowanej 
placówki. (x) 

Wydatki Sejmiku Wileńsko-Troc- 
kiego na opiekę społeczną. 
Sejmik Wileńsko-Trocki utrzy- 

muje w Czarnym-Borze ochronkę, 
w której znajduje się 43 dzieci. 
Wydatki na ten cel wynoszą w 1 
półroczu b. r. 6500 zł. Oprócz te- 
go 11 osób znajduje się w przytuł- 
kach m. Wilna, na utrzymanie któ- 
rych wydano 2.320 zł. i 500 zł. 
Sejmik wydał na dokarmianie bie- 
dnej dziatwy w szkołach powszech- 
nych swego powiatu. 

Ponadto od początku b. roku 
Sejmik utrzymuje 3 szpitale—Szum- 
ski, (15 łóżek), Białodworski (15 
łóżek) i N.-Trocki (35 łóżek). Ko- 
szta utrzymania powyższych szpita- 
li w pierwszym półroczu r. b. wy- 
noszą 3950 zł. nie wliczając w to 
nb. pensyj personelu > i (x 

22) Zbadanie ciężkich warunków 
egzystencji pracowników kolejo- 
wych w Okręgach przemysłowych 
i miastach nadgranicznych i przy- 
znanie tym Okręgom: i miastom 
specjalnych dodatków  drożyźnia- 
nych. 

23) Zwiększenia dla pracowni- 
ków kolejowych dodatku drožy- 
žnianego na Górnym Śląsku do 
wysokości otrzymywanej przez pra- 
cowników samorządowych. 

24) Rozpoczęcia budowy domów 
dla pracowników kolejowych. 

25) Zaliczenia do wysługi lat i 
emerytury lat wojny Światowej, 
tym wszystkim pracownikom, któ- 
rzy z powodu wojny mieli przer- 
wę w pracy. 

W tym samym dniu uczestnicy 
zjazdu złożyli wieńce na grobie 
Powstańców (Góra zamkowa) i 
zwiedzili zabytki naszego miasta. 

Z całej Polski 
Ekspo 

  

cja zwłok Ś. p. Jana 
arnowskiego. 

(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj odbyła się eksportacja 
na dworzee główny zwłok &. р. 
Jana Żarnowskiego, prezesa Naj- 
wyższej Izby Kontroli Państwa. 

Zwłoki mają być przewiezione 
do Wilna celem złożenia do gro- 
bów rodzinnych. 

W kondukcie żałobnym wzięli 
udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych, Sejmu oraz 
Senatu. 
    

Belgja także się broni przed wy- 
wozem walut. 

BRUKSELA, 15-VIL. Pat, „Etoile 
Belge* donosi o wydaniu rady- 
kalnych zarządzeń zmierzających 
do uniemożliwienia wywozu dewiz 
zagranicę. Minister finansów pole- 
cił wszystkim bankom przedstawić 
wykaz dokonywanych w ostatnich 
dniach operacyj dewizowych. 

KR 
Dziś: N. M. P. Szkaplernej. 

jutro: Aleksego W. 

Wschód słońca---g. 3 m. 03 
Zachód ^ g. 7 m. 45 

  

Piątek 

lipca 

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Wystawiona wczoraj doskonała komedja 
S. Guitry „Pokojówka szuka miejsca", 
zaliczająca się do wybitniejszych utwo- 
rów współczesnych, odznacza się niepo- 
spolitym humorem, świetnym ujęciem 
poszczególnych postaci, oraz nadwyraz 
uciesznymi sytuacjami. я 

Role główne spoczywają w rękach: 
W. Hochendlingerówny, Z. Kuszlówny, 
St. Chrzanowskiej, L. Wołłejki, J. Łubia- 
kowskiego, A. Suchcickiego i inn. Nad 
całością czuwa reżyser L. Wołłejko. | 

„Dziś i jutro „Pokojówka szuka miej- 
sca”. 

Najbliższą sztuką będzie ostatnia 
nowość „Orzeł czy reszka" — Verneilla. 
W sztuce tej przypomni się Wilnu uta- 
lentowany artysta Teatru im. Bogusław= 
skiego — Jan Kurnakowicz, który już 
przybył do Wilna i bierze udział w pra- 
cach przygotowawczych. 

— Występ I. Dygasa w ogrodzie 
0-Bernardyūskim. Staraniem Dyrekcji 
oncertów Symfonicznych, pozyskany 

został znakomity artysta opery warszaw- 
skiej Ignacy Dygas, który wystąpi łącz- 
nie z Wil. Orkiestrą Symfoniczną na 
koncercie w ogrodzie po-Bernardyńskim 
w niedzielę najbliższą 18 bm. o godz. 8 
wiecz. Zapowiedź występu |. Dygasa wy- 
wołała żywe zainteresowanie. 

OSOBISTE. 

— Redaktor Naczelny naszego 

pisma p. Kazimierz Okulicz wyje- 
chał na urlop wypoczynkowy. W 

czasie nieobecności zastępować go 

będzie p. Bolesław Wścieklica. 

URZĘDOWA 

— Powrótwojewody p. Racz- 
kiewicza. W dniu 21 bm. powraca 
z urlopu i obejmuje urzędowanie 
wojewoda wileński p. Władysław 
Raczkiewicz. Pan wojewoda bawi 
obecnie w znanej miejscowości ką- 
pielowej nad zatoką biskajską w 
Biaritz. (r) 

— Przeprowadzenie Komendy 
Policji. W dniu dzisiejszym woje- 
wódzka Komenda Policji Państwo- 
wej przenosi się do nowego loka- 
lu świeżo odremontowanego przy 
ulicy święto Jańskiej nr. 8, Do 
dotychczasowego lokalu komendy 
przy ul. Dominikańskiej nr. 5, prze- 
nosi się gimnazjum im, J. Słowac- 
kiego. (r) 

— Rozporządzenie celne w 
sprawie wywozu towarów. Na 
skutek rozporządzenia Ministerjum 
Skarbu Dyrekcja Ceł upoważnia 
Urzędy Celne w Druji i Dziśnie 
do odprawy celnej wywozowej ni- 
żej wymienionych towarów bez 
względu na wysokość przypadają- 
cych należności: materjałów drzew- 
nych, skór surowych, szmat, psze- 
nicy, zboża w ziarnkach (jęczmień, 
owies), mąki żytniej, lnu, nasion 
Inu, jaj, owoców świeżych, warzyw 
świeżych, wełny czesanej, tkanin 
wełnianych, bawełnianych oraz pół- 
wełnianych wyrobów galanteryj- 
nych. 

Wszystkie przepisy, obowiązu- 
jące przy wywozie towarów muszą 
być dochowane. 

— Termin egzaminów urzęd- 
niczych — przesunięty. Ministe- 
rjum spraw wewnętrznych przesu- 
nęło ostateczny termin złożenia 
przez urzędników odpowiedniego | 
egzaminu kwalifikacyjnego do dnia 
1 października r. b. (r) 

— Rejestracja samochodów i 
motocyklów. W dniu 13 bm. od- 
była się urządzona przez Wydział 
ruchu kołowego rejestracja samo- 
chodów i motocyklów dotychczas 
jeszcze niezarejestrowanych. Nie- 
zależnie od tego specjalna komisja 
kwalifikacyjna badała uzdolnienie 
samodzielnych kierowców samocho- 
dowych do prowadzenia maszyny 
i naprawy jej w razie remontu, 
wymagającego mniejszego nakładu 
prac. (r) 

— Nie wolno wywieszać brud- 
nych chorągwi. Często się zdarza, 
że właściciele i administratorzy 
domów z okazji świąt i uroczy- 
stości narodowych wywieszają cho- 
rągwie bądź brudne i poszarpane, 
bądź o nieodpowiednich kolorach. 

Wobec tego władze administra- 
cyjne postanowiły w podobnych 
wypadkach sprawy  skierowywać 
do właściwych sądów pokoju. (x) 

  

Biuro Reklamowe 
—= Stefana Grabowskiego 

w WILNIE, 
Garbarska 1, tel. 82 

= Przyjmuje ogtoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego” i do wszystkich pism 

B nawartnkach specjalnie ulgowych |   

    

A. 
ZJAZDY. 

— V Zjazd Legionowy w Kiłe- 
cach. W dn. 7 i 8 sierpnia odbę- 

dzie się w Kielcach V Walny Zjazd 

Legjonistów Polski. _ Marszałek 
Józef Piłsudski obiecał przybyć 

nań i wygłosić odczyt. | Ą 

Program Zjazdu jest następa- 

jący: Ge 
7 sierpnia. O godz. 16 min 30 

posiedzenie upełnomocnionych de- 

legatów ze sprawozdaniem Zarządu 

Głównego i Komisji Rewizyjnej. 

Wybory Komisji - Matki oraz Kom. 

Weryfikacyjnej i Wnioskowej. 

8 sierpnia. Walne zgromadzenie 

wszystkich uczestników (z udzia- 
łem samych legjonistów, członków 

P. O. W. i Strzelca) z następują- 

cym porządkiem dziennym: 

a) otwarcie Zjazdu, 

b) referaty o sytuacji politycz- 
4 nej i zadaniaeh Związku, 

$ e) sprawozdanie Komisj, © 
d) wybory. FRZ 

Po przerwie odbędzie się od- 
czyt Marsz. Piłsudskiego. Osoby, 

udające się na Zjazd korzystają ze 

zniżki kolejowej w drodze powrot- 
nej z Kiele. 

Z Wilna oprócz oficjalnych de- 

legatów wybiera się na Zjazd licz- 

ny zastęp b. legjonistów oraz 

gości. (b) 
MIEJSKA. 

— Kąpać się na przeciw 0- 
grodu Bernardyńskiego niewol- 
no. Urząd Wojewódzki zwrócił 
się do Komisarza Rządu o dcopil- 
nowanie zakazu kąpania się ludno- 
šci na brzegu Wilejki na wprost 0- 
grodu po Bernardyńskiego. (r) 

OPIEKA SPOŁECZNA 

— Subwencja na opiekę spo- 
łeczną. Generalna Rada Polskiej 
Dyrekcji Wzajemnych ubezpieczeń. 
na wniosek wiceprezydenta m. Wil- 
na p. Łokucjewskiego przyznała dla 
następujących instytucji w Wilnie 
jednorazową zapomogę: Dla zakła- 
du OO. Salezjanów 1000 zł., dla 
zakładu SS. Salezjanek 300 zł. i 
dla internatu męskiego Koła Polek 

.500 zł (r) ; 

„Z POLICJI. 

— Zmiany personalne w po- 
licii. Jak się dowiadujemy w naj- 
bliższym okresie czasu mają być 
przeprowadzone pewne nieznaczne 
coprawda przesunięcia na stanowi- 
skach kierowniczych w wojewódz- 
kiej komendzie policji oraz na te- 
renie województwa wileńskiego. 
Zmiany te — jak nas informują — 
zostały spowodowane koniecznoś- | 
ciami reorganizacyjnemi w myśl 
odnośnych instrukcji Komendy Głó-. 
wnej Policji Państwowej, (oraz za- 
mierzoną likwjdację Urzędu Policji 
politycznej). (r) 

PRZYSP. WOJSKOWE. 

— Letni obóz przysp. wojsk. 
W dniu wczorajszym nastąpiło ot- 
warcie letniego obozu ćwiczebnego 
przysposobienia wojskowego okrę- 
gu wileńskiego w Bezdanach przy 
udziale około 300 osób. Bardziej 
szczegółowe sprawozdanie podamy 

ieb ^ niebawem. (r) RÓŻNE - 

— Sztych z XVI wieku. Ma- 
gistrat m. Wilna otrzymał w tych 
dniach list jednego z mieszkańców 
Bydgoszczy, który donosi, że w 
pewnej antykwarni w Monachium 
znajduje się orginalny sztych z pla- 
nem miasta Wilna z XVI wieku, 
rozmiarów 3020 cm. Nad planem 
sytuacyjnym znajduje się napis w 
języku niemieckim, a po bokach 
wyjaśnienie odnośne do poszcze- 
gólnych dzielnic i bram obwaro- 
wanego miasta. Osobnik ów ręczący 
za autentyczność oryginału pro- 
ponuje pośredniczenie przy kupnie 
tego dukumentu. Czy aby nie 
nowy kawał? (r) . 
— Nabożeństwo dziękczynne 

machometan. We wszystkich me- 
czetach machometańskich w Polsce 
odbywają się nabożeństwa  dzięk- 
czynne z powodu polepszenia się 
stanu zdrowia chorego jak wiado- 
mo na zapalenie oskrzeli i płuc 
muftiego Polskiego kościoła ma- 
chometańskiego d-r Jakuba Szyn- 
kiewicza. (r) 

— Inspekcja parafji prawo- 
sławnych. We wśrodę dnia 14 b. 
m. o godz. 21 — wyjechał z Wil- 
na kierownik Wileńskiej Eparchji | 
prawosławnej arcybiskup Teodoz- 
jusz w towarzystwie sekretarza O | 
sobistego i kilku duchownych kon- 
systorza prawosławnego w Wilnie. 
Arcybiskup Teodozjusz w czasie 
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swej podróży przeprowadzi wizyta- 
cję parafji prawosławnych w powia- 
tach Oszmiańskim, Wołożyńskim i 
częściowo Mołodeczańskim. (r) 

Z PROWINCJI. 

— L. O. P. P. w Mołodecz- 
nie. W ubiegłym tygodniu ukon- 
stytował się powiatowy Komitet Li- 
gi Obrony Powietrznej Państwa w 
Mołodecznie, Gminne koła tej or- 
ganizacji istniały już dawno, obec- 
nie jednak skutkiem włączenia 
tych gmin do powiatu mołodeczań- 
skiego powstała konieczność od- 
dzielenia się od powiatowego ko- 
mitetu w Wilejce powiatowej. Na 

czele komitetu stanął ruchliwy jak 
zwykle starosta pow, Mołodeczań- 
skiego p. Henryk Sachorski. (r) 

— Ofiarność wydziału powia- 
towego w Wilejce. Wydział po- 
wiatowy w Wilejce, mimo ciężkich 
warunków finansowych w jakich 
się znalazł powiat Wilejski, skut- 
kiem niedość wydatnej pomocy ze 
strony władz, postanowił w dalszym 
ciągu z rozpoczęciem nowego ro- 
ku szkolnego kontynuować wyda- 
wanie stypendjum dla jednego ucz- 
nia seminarjum nauczycielskiego w 
Wilnie. 

— Dział rolny Sejmiku Postaw- 
skiego założył w różnych punktach 

  

powiatu 15fpoletek doświadczalnych. 
Do 6 kółek rolniczych istnieją- 

cych dotychczas w powiecie przy- 
bywa obecnie nowe kółko rolnicze 
w Kozłowsku. 

Sejmik postanowił zakupić w 
roku bieżącym 5 buhai 
wono — polskiej dla punktów ko- 
pulacyjnych oraz założyć 6 gniazd 
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trzody chlewnej. 

Rozpoczęto propagandę w spra- 
wie zorganizowania kółek kontroli 
obór w Kuropolu i Antonowie. 

Zgłoszenia ludności powiatu w 
Sprawie wspólnego zakupu nawo- 
zów sztucznych pod zasiewy ozime 
stają się coraz liczniejsze, 

rasy czer- 

wobec 

czego akcja ta zostanie przeprowa- 
dzoną na szeroką skalę. 

W roku bieżącym projektowano 
urządzić w Postawach wystawę rol- 
niczą dla 4 sąsiednich powiatów, 
nie wszystkie jednak powiaty zgo- 
dziły się wziąć w niej udział wobec 
czego sprawa jest w zawieszeniu (r) 

Z POGRANICZA. 

— Wysiedlenie z Litwy. W re- 
jonie Plekiszki włądze litewskie w 
dniu wczorajszym wysiedliły do 
Polski Bazia Piotra zżoną i 4-giem 
dzieci i Pałkowskiego z żoną i 
2-giem dzieci. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
w Wilnie. 

— Kradzieże. Dn. 14 bm. u Stani- 
sława Budkiewicza, (Słowackiego 15) 
dckonano kradzieży różnych rzeczy, 
wart. 250 zł. 

— Zatrzymanie. Dn. 14 bm. został 
zatrzymany podczas kradzieży w miesz- 
kaniu Kazimiery Szewleckiej, (Słowiań- 
ska 7)—znany złodziej Antoni Tereszko. 

Na prowincji. 
— Utonięcie. W jeziorze Rudzinka 

około wsi Wesołowo gm. Smołweńskiej 
pow. Brasławskiego wypadł z czółna i 
utonął Ludwik Wasilewski, lat 60. 

—Dn. 11 bm. podczas ataku Spies 
wpadł do jeziora Uzi i utonął Józef Ta- 
raszkiewicz mieszk. zaśc. Zawód gm. 
łyngmiańskiej pow. Swięciańskiego. Tru- 
pa wydobyto. 

— Udaremniony /pożar. W nocy z 
10 па 11 bm. nieujawniony narazie spraw- 
ca rozpalił ogień w gałęziach na ganku 
domu mieszkalnego Władysława Kole- 
Snika, zam. w miasteczku Niestanisz- 
kach gm. wisniewskiei pow. Wiłejskiego. 
Ponieważ deski na ganku były wilgotnej 
ogień się tlił do godz. 5 rano o które 
Kolesnik zauważył tlące się deski i pożar 
ugasił. 

— Pożar. Przed kilkoma dniami 
wskutek n'ewyjaśnionej narazie przy- 
czyny w lesie należącym do Piotra Woł- 
czaka, mieszk, folw. Zacisze gm. cho- 
cieńczyckiej pow. Wilejskiego, wybuchł 
pożar. który strawił las na przestrzeni 30 metrów kw. oraz 7 festmetrów pa- ps 
pierówki u Kopelowicza mieszk. Wilejki. 

Pożar został ugaszony przy pomocy 
policji i żołnierzy K. O. P. oraz miejsco- 
wej ludności. Straty wynoszą 200 zł. (s) 
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KASA CHORYCH M. WILNA. 
Na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 19 maja 1920 roku o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1926 roku w sprawie przepisów wyborczych dla Kas Chorych, wydanem w wykonaniu powyższej Ustawy, podaje się do publicznej wiadomości, że 

WYBORY DELEGATÓW 
do Rady Kasy Chorych m. Wilna 

odbędą się dnia 3-go października 1926 roku. 
Głosowanie zacznie się o godzinie 8-ej rano i będzie trwać bez przerwy do godz. 8-ej wieczór. Prawo głosowania mają wszyscy ubezpieczeni i pracodawcy bez różnicy płci, o ile ukończyli lat 20. - A Spisy wyborców mogą być przeglądane przez zainteresowanych w lokalu Zarządu Kasy Chorych (Dominikańska 15) i przychodniach Kasy Chorych przy ul. Kalwaryjskiej 29 i ul. Antokolskiej 62, w terminie od 24 lipca do 2 sierpnia codziennie w godzinach od 9:ej rano do 3-ej popołudniu i od ó-ej do 9-ej wieczór. W tym czasie (t.j. od 24 lipca do 2 sierpnia) każdemu ubezpieczonemu—odnośnie do ubezpieczonych, i każ- demu pracodawcy—odnośnie do pracodawców przysługuje prawo reklamacji co do wpisania lub wykreślenia ze spisów czy to reklamującego, czy io innej osoby. Reklamacje rozpatruje Zarząd Kasy i wciągu 10 dni od od daty otrzymania decyzji Zarządu zainteresowani mogą wnieść skargę do Urzędu Ubezpieczeń, jednakże jedynie z powodu 

  

  
  

daty wniesienia przesyła zainteresowanym odpis swej umotywowanej decyzji. W ciągu 5-u dni naruszenia ustaw i przepisów wyborczych. : й й " Ubezpieczeni wybierają z pośród siebie 40 delegatów i tyleż zastępców. Pracodawcy, zatrudniający obowiązkowo ubezpieczonych, wybierają z pośród siebie 20 delegatów i tyluż zastępców. Listy kandydatów winne być złożone do Zarządu Kasy (Dominikańska 15) nie później, jak do 12 września włącznie. Głosować można będzie tylko na jedną z list, uznanych przez Zarząd Kasy. : Listy kandydatów, w miarę ich użnania przez Zarząd Kasy, można będzie przeglądać do dnia wyborów codziennie w Biurze Kasy (Dominikańska 15) od godziny 9 rano do 3-ej po południu w dnie powszednie. Tamże i w tymże czasie są do przejrzenia szczegółowe wykazy ulic i miejscowości wielkiego Wilna, ze wskazaniem ich przynależności do poszczególnych okręgów wyborczych dla ubezpieczonych i pracodawców. Przed wyborami listy kandydatów i wykazy ulic będą dodatkowo ogłoszone. 
Każdy wyborca głosuje osobiście; w imieniu pracodawców, będących osobami prawnemi, 

głosować przez specjalnie do tego wyznaczonych przez siebie zastępców. 
Głosujący winien mieć przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Karty wyborcze winny być barwy białej, zawierać numer jednej z list kandydatów, uznanych przez Zarząd Kasy za ważne, pozatem winny być wolne od wszelkich znaków i napisów. Wszystkie inne karty, jak również karty, oddane w kopertach, niezaopatrzonych w stempel Kasy Chorych, będą unieważnione. Dosłowny tekst przepisów wyborczych, zawartych w wyżej powołanem Rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej, jest do nabycia w Binrze Kasy Chorych. 

Wyszczególnienie Biur Wyborczych i ich Adresów. A. Dla pracodawców: 
W | biurze wyborczem — Przy ul. Mickiewicza Nr. 33 (Klub Handlowo-Przemysłowy) głosują pracodawcy, zamieszkali na Zwierzyńcu. Sołtaniszkach do rogu ul. Kobiałkowej, z Kobiałkową włącznie, Sierakowskiego, Jasińskiego i Łukiszkach do rzeki Wilji (wyłączając ul. 8-go Maja i ul. przyległe), 

może głosować upoważniony do tego pełnomocnik. Pracodawcy, zatrudniający więcej niż 30-tu ubezpieczonych, mogą 

Podgórnej, 
NEDJE "5 и — Przy placu Orzeszkowej Nr. 7 (lokal Gminy Żydowskiej) głosują pracodawcy zamieszkali na Śnipiszkach, ul. Wiłkomierskiej, Sołtańskiej (od rogu Kobiałkowej), Zwierzynieckiej, Kalwaryj- skiej, Łosiówce, Jagiellońskiej, wzdłuż Miekiewieza, na Autokolu, w Pośpieszce, Szwajcarji i Wołokumpiu, WB, * — Przy ul. W. Pohulance 3 (Związek Kupców i Przemysłowców) głosują pracodawcy, zamieszkali w Leśnikach. Zakrecie, Wilczej Łapie, Nowem Mieście, przy ul. Kolejowej do Ostrobram- + skiej, Zawalnej (od Kolejowej po Pohulanki) i ulicach, przyległych do uł. Zawainej, przy ul. Objazdowej, Piaskowej, Małej i Wielkiej Pohulance. WEW" я — Przy ul. Dominikańskiej 2 (Magistrat) głosują pracodawcy, zamieszkali na Zarzeczu i Bełmoncie, przy ul. Popławskiej, Kopanicy, Zarzecznej i w śródmieściu przy zaułku Literackim, ul. Dominikańskiej, Trockiej, Zawalnej (od Pohulanki do Portowej), Gdańskiej, Wileńskiej (do ul. Mickiewicza), Tatarskiej, Garbarskiej i Placu Katedralnym. ww V » — Przy ul. Wielkiej 51 (Szkoła Zawodowa Dokształcająca) głosują pracodawcy, zamieszkali przy ul. Subocz i ul. przyległych, wzdłuż Wilejki do mostu przy kościele Bernardynów, przy ul. Wielkiej, Szwarcowym zaułku, zydowskiej, Niemieckiej Radniekiej, W. Swiętych, Bazyljańskiej, Ostrobramskiej, i na południe od toru kolejowego w obrębie Nowego Swiata, w Burbisz- kach, Kominach, Kupryjaniszkach, Wąwozach, Dunajce, Rosie, Hrybiszkach, 

B. Dla ubezpieczonych: 
W 1 biurze wyborczem — Przy ul. Witoldowej Nr 37 głosują ubezpieczeni, zamieszkali w Zwierzyńcu, na Sołtaniszkach, przy ul. Sołtańskiej (do rogu Kobiałkowej) i przy ul. Zwierzynieckiej (do ul. Wapiennej). 2 ” ” — Przy ul. Wiłkomierskiej Nr 31 głosują ubezpieczeni, zamieszkali w domach, znajdujących się przy ul. Wiłkomierskiej i przyległych od Wiłkomierskiej do ul. Kalwaryjskiej, włączając do tego domy tej ulicy tylko po stronie numerów parzystych (Nr 2, 4, 6, Si t. d.). w 3 # 4 — Przy ul. Kalwaryjskiej Nr 29 (Przychodnia Kasy Chorych) głosują ubezpieczeni, zamieszkali wzdłuż ul. Kalwaryjskiej od mostu po stronie numerów nieparzystych, na Placu Broni, w De- 

2 rewnietwie, na Rybakach, Pióromoncie, Łosiówce oraz we wsiach i miejscowościach: Jerozolimka, Bołtupie, Kalwarja, Trynopol i Słomianka. W 4 ” уу — Przy ulicy Antokolskiej Nr 62 (Przychodnia Kasy Chorych) głosują ubezpieczeni, zamieszkali na Antokolu pomiędzy Wilją, ujściem do niej rzeki Wilejki, górą Trzykrzyską, Stołową, Cmentarzem Żydowskim oraz we wsiach i zaściankach: Pośpieszka, Szwajcarja, Wołokumpie. М 5 ы * — r = Zarzecze Nr 5 głosują ubezpieczeni, zamieszkali na Zarzeczu i Belmoncie między górą Trzykrzyską, Stołową do Cmentarza Żydowskiego, a rzeką Wilejką, oraz przy ul. Po- 
: plawskiej i Kopanicy. 

: WE; — Przy ul. Subocz Nr 20 głosują ubezpieczeni, zamieszkali przy ul. Subocz (od rogu Bakszty do końca) i ulicach pomiędzy ul. Subocz, a plantem kolei żelaznej. "7 т й — Przy ul. Nowa Aleja Nr 2 (Dom Ludowy) głosują ubezpieczeni, zamieszkali na południe od toru kolejowego na Nowym Świecie, Hrybiszkach, Dunajce, Wąwozach, Kuprjaniszkach, Bur- biszkach, Lipówce i Kropiwniey. 
W 8 % ы — Przy ul. Rydza-Šmiglego Nr 37 głosują ubezpieczeni, zamieszkali na Nowem Mieście pomiędzy torem kolejowym, ul. Nowogródzką, (0d Wilczej Łapy do rogu ul. Piłsudskiego), Prostą, Kozią, Wróblą (do Szeptyckiego włącznie) i przy ul. Piłsudskiego (od rogu Szeptyckiego do kolei). wo i ® — Przy ul. W. Pohulanka Nr 38 głosują ubezpieczeni, zamieszkali w Zakrecie, Nowem Zabudowaniu, w granicach od rzeki Wilji, Zakładu Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego, Wojskowych składów prowiantowych do ul. Zgoda, Wodociągowej, Grzybowej oraz w Ponarach, Rowiance i Leśnikach. wi , # — Przy ul. Mala Pohulanka Nr 8 glosują ubezpieczeni, zamieszkali przy ul. Zakrotowej (od rogu ul. Sierakowskiego) i przyległych, Małej i Wielkiej Pohulance i w obrębie wszystkich ulic do nich przyległych, przy ul. Smoleńskiej, Archangielskiej (do rogu ul. Szeptyckiego), Rydza Śmigłego (do rogu ul. Szeptyckiego), Piłsudskiego (do rogu ul. Szeptyckiego), Słowackiego (od Boufałowej Góry do gmachu Zarządu Kolejowego) i ul. Wingry (od Pohulanki do Nr 11). : W 11 ” » — Рггу = jr? Nr 28, aaa im. J. Lelewela) głosują ubezpieczeni, zamieszkali w obrębie ul. Podgórnej, Sierakowskiego, Jasińskiego i na Łukiszkach do rzeki Wilji (wyłącza. jąc ul. 8-go Maja i ul. przyległe), 
Ww 12 ” ” — Przy ul. Orzeszkowej Nr 9 (Gimnazjum im. Orzeszkowej) głosują ubezpieczeni, zamieszkali w śródmieściu w obrębie ul. 8-go Maja, rzeki Wilji do ujścia do niej Wilejki, wzdłuż Miekie- wieza (od Katedry do ul. 8-g0 Maja), ul. Jagiellońskiej, Portowej i Góry Boufałowej. WAD": 5 — Przy ul. Dominikańskiej Nr 15 (Centrala Kasy Chorych) głosują ubezpieczeni, zamieszkali przy ul. Wileńskiej (od rogu ul. Mickiewicza do Trockiej), Gdańskiej, Zawalnej (od Por- 

towej do Trockiej), przy ul. Trockiej, Dominikańskiej, $-to Jańskiej, Zamkowej, zaułku Literackim i od mostu na Wilejce z biegiem Wilejki do Góry Zamkowej, Placu Katedralnego 
i przy ulicach Bonifraterskiej, Garbarskiej, Tatarskiej i przyległych (wyłączając ul. Mickiewicza). W 14 » + — Przy ul. Wielkiej Gmach Ratuszowy (b. Teatr) głosują ubezpieczeni, zamieszkali w obrębie ul. Niemieckiej Rudnickiej, W. Świętych, Bazyljańskiej, Ostrobramskiej, Św. Nikodema, za- 

ułka Rosy, ul. Piwnej, zaułka Rajskiego, ul. Jeziornej, Praczkarni do Wilejki, ul. Miłosiernej, Wielkiej, Łotoczka, zaułka Szwarcowego. W 15 » ” — Przy ul. Zawalnej Nr. 21 (lokal Bibljoteki) głosnją ubezpieczeni, zamieszkali pomiędzy ul. Trocką, Słowackiego (od rogu Szeptyckiego do Kolejowej), Kolejową (do Ostrobramskiej,) Za- 
walną, Jatkowa, : przy ul. Kijowskiej (od Nr. 2 do Nr. 8), 

Wilno, dnia 10 lipca 1926 r. 
Nowogródzkiej (od Nr. 1 i 2 do Nr. 7 i 24), Wingrach (od Nr. 11 do końca), Zawalnaj (od W. Pohulanki do końca). 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna. Wydawca Tow, Wydaw. „Pogoń" sp. z ogr. odp, 
Redaktor odpowiedzialny Michal Szukiewicz 

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

8 Morskiej i Rzecznej 
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