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Między komisją a plenum. 
Przed kilku dniami z okazji 

uchwalenia przez Komisję Konsty- 

tucyjną zmian do przepisów Kon- 

stytucji, dotyczących trybu załat- 

wiania ustawy budżetowej, stwier- 

dziliśmy, że orgja poprawek sej- 

mowych uczyniła z projektu rzą- 

dowego dziwoląg, na podstawie 

którego trudno będzie ustalić 

współpracę Rządu z Sejmem. 
W fakcie tym widzieliśmy objaw 

destrukcyjnej roboty Sejmu w sto- 

sunku do poczynań rządowych. 

Najważniejszy moment dyskusji, 

jaka toczy się między rządem a 

Sejmem przyszedł jednak dopiero 
z chwilą, gdy na porządku dzien- 

nym znalazła się sprawa pełno- 

mocnietw dla rządu. 

Projekt ustawy w tej materji, 

przyjęty przez Komisję odbiegł 

daleko od iatencji rządu; znalazł 

się on jednocześnie w  rozbracie 

z tem stanowiskiem, jakie zajęliś- 
my bezpośrednio po tem, gdy za- 

gadnienie pełnomocnictw stało się 

aktualnem*). Zamiast pełnomoc- 

nictw generalnych, szerokich z 

meżliwie nielicznemi ograniczeniami 

Komisja uznała za niezbędne z 

jednej strony wyliczyć te dziedzi- 

ny, których pełnomocnictwa mają 

dotyczyć, z drugiej zaś wymienić 
te, o których w dalszym ciągu je- 

dynie Sejm będzie mógł orzekać, 

"Już postawienie obok siebie tych 

dwu szeregów spraw pozostawio- 
nych rządowi i odebranych mu 
prowadzi do dowolności w-inter- 

pretowaniu ich, a zatem otwiera 

drogę do zatargów między rządem 

a przedstawicielstwem narodowem. 

Powtóre dziedzina spraw „do- 

zwolonych* rządowi jest określona 

w sposób niesłychanie mętny. Co 

to znaczy „wydawanie zarządzeń 

w zakresie naprawy stanu gospo- 

darczego w Państwie, a w szcze- 

gólności także w dziedzinie rol- 

nictwa i leśnictwa?*, Czy prze- 
mysł, handel, kredyt, komunikacje 

nie są dziedzinami, które mogą 

podlegać „naprawie ustroju go- 

spodarczego”*, czy też mają do 

nich „także* należeć, chociaż nie 

„w szczególności?*, Dziwoląg ten 
przyjęty został na wniosek p. Kier- 
nika, b. ministra rolnictwa w rzą- 
dzie Chjeno - Piasta. 

Przerażliwy objaw braku zdro- 
wego sensu u byłego ministra i 

niestety nie byłego jeszcze posła! 

Błąd zasadniczy ustawy tkwi 

w jej kazuistyce, w jej drobiazgo- 

wem wyliczeniu, co wolno i co nie 

  
*) Patrz nasz art. wstępny w dniu 

6 czerwca r. b. 

wolno, aby tylko ograniczyć do 

minimum swobody działania rządu. 

Jakże rząd będzie mógł przy- 

stąpić do „naprawy ustroju gospo- 

darczego*, jeśli nie dano mu swo- 

body ruchów w polityce podatko- 

wej, której w skromnym, bardzo 

skromnym rozmiarze domagał się 

min. Makowski. To samo dotyezy 
polityki celnej, o której mówi art. 

2 ustawy. 

Jednocześnie wymaga się od 

rządu gruntownej naprawy gospo- 

darstwa narodowego, ktora w tak 

trudnych zwłaszcza warunkach, jak 

nasze, wymaga szybkich i rady- 

kalnych posunięć w najróżniejszych 

dziedzinach.  „Zakazy* sejmowe 

mogą poważnie utrudnić, jeśli nie 

uniemożliwić akcję rządu. 

A przecie poza zagadnieniami 

ekonomicznemi istnieje olbrzymi 

jeszcze zakres kwestji, które wy- 

magają szerokiej akcji rządu, „Za- 

bronionej* przez Sejm, który sam 

okazał wielką zdolność do gadul- 

stwa, ale za to zupełną niemoc 

jakiegokolwiek czynu. 

Jakie stanowisko zajmie w tych 

sprawach rząd? Ustąpi przed Sej- 

mem, czy też zmusi go do kapitu- 

lacji? Min. Makowski brał udział 

w posiedzeniach komisji w takim 

charakterze, jak każdy minister 

parlamentarny, stawiający — ргоро- 

zycje, godzący nim ich przygłoso- 

wanie. Czy koniec na tem? Pre- 

mjer Bartel, już przed kilku ty- 

godniami zaznaczył, że za właściwe 

forum, na którem rząd będzie 

mógł przedstawić bez ogródek swe 

stanowisko, uważa plenum Sejmu. 

W poniedziałek premjer ma wy- 

stąpić na posiedzeniu plenarnem z 

zasadniczą deklaracją. Wystąpie- 

nie to będzie zarazem  rozwiąza- 

niem zagadki, wobec której ciągle 

jeszcze stoimy. 

Sytuacja jest  paradoksalna. 

Sejm po krwawym proteście prze- 

ciwko zasadzie sejmowładztwa usi- 

łuje dyktować rządowi uchwały, 

które wiążą mu ręce i uniemożli- 

wiają naprawę stosunków w kraju. 

Dla zdania sobie sprawy jaki о- 

brót przybrać mogą poniedziałkowe 

obrady, nie należy zapominać, że 

Sejm obecny znajduje się „in statu 
demissionis". 

Jeśli czynniki, które spotkają 

się w poniedziałek w gmachu przy 

ul. Wiejskiej pamiętać o tem ze- 
chcą, paradoksalna sytuacja, wy- 

tworzona gadulstwem sejmowem, 

padnie przy poklasku całej zdro- 

wej opinji publicznej. 
B. W. 

  

Stosunek Hiszpanji do Ligi Narodów. 
PARYŻ, 16-VIL. (Pat.). Dzienniki zamiszczają wywiad z gen. Pri- 

mo de Riviera, który stwierdził, iż w sprawie stałego miejsca w Ra- 
dzie Ligi Narodów, Hiszpanja nadal podtrzymuje swe żądania. 

Przed wrześniem nic nie uczynimy — mówił dyrektor, a później- 
sze nasze postępowanie zależyć będzie od decyzji 
newskiego. 

Według „l'Avenir* Primo de Rivers potwierdził 

zgromadzenia ge- 

wiadomość, że 
Briand zapewnił go iż energicznie poprze stanowisko Hiszpanji w 
Genewie. 

  

Azja dla Azjatów. 
LONDYN, 16-VII. (Pat.) Dn. 5 sierpnia otwarta będzie w Naga- 

saki konferencja panazjatycka w której wezmą udział delegaci Chin, 
Japonji, Filipin, Indyj, Persji, Sjamu i Turcji. Same Chiny wyszlą 80-tu 
delegatów, który będą reprezentowali różne prowincje. 

Konferencja ta nie jest wprawdzie oficjalną, lecz uczestnicy jej 
spodziewają się że niektóre rządy poprą ich akcję zmierzającą do 
utworzenia związku panazjatyckiego, którego dewizą będzie: „Azja dla 
azjatów". 

  

Grośba strajku na niemieckim Śląsku. 
BERLIN. 16.VII. Pat. Jak donosi „Berliner Tagebłatt*, niemiecki 

Śląsk znajduje się w przededniu strajku robotników rolnych na tle eko- 
nomicznym. 

    

Sejm radzi. 
Nad zmianami Konstytucji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Wrażenia. 

Wczoraj rozpoczęły się w peł- 
nej izbie obrady nad projektem 
ustawy o zmianie Konstytucji. 

Zdawało się, że obrady nad tak 
ważną sprawą, wzbudzą  zaintere- 
sowanie wśród panów posłów. Sala 
poselska świeciła jednak na po- 
czątku obrad pustkami i dopiero w 
toku obrad poczęła się zapełniać 
panami posłami. 

Posiedzenie plenarne poprze- 
dziły obrady konwentu senjorów, 
na którem po dłuższej dyskusji 
postanowiono w dn. 16 i 17 bm. 
prowadzić debaty jedynie nad pro- 
jektem ustawy o zmianach Kon- 
stytucji. 

Głosowanie w drugim czytaniu 
może być ewentualnie przeniesio- 
ne na poniedziałek. W tym dniu 
również rozpoczęłaby się dyskusja 
generalna nad projektem ustawy o 
pełnomoenictwach, która ma się 
zakończyć we wtorek lub środę 
przyszłego tygodnia. 

Trzecie czytanie obu tych u- 
staw odbędzie się dopiero 2 koń- 
cem przyszłego tygodnia. 

Na posiedzeniu konwentu sen- 
jorów wyjaśniło się również, że 
p. premjer Bartel zabierze głos w 
poniedziałek dla uząsadnienia prze- 
dewszystkiem stanowiska rządu w 
sprawie pełnomocnictw. 

Należy przypuszczać, że z koń- 
cem przyszłego tygodnia obie usta- 
wy zostaną przez Sejm załatwione- 

Z dotychczasowej dyskusji na 
plenum Izby wynika, że nie spor- 
nym jest jeden punkt, a mianowi- 
cie kwestja rozwiązania Sejmu i 
Senatu przez Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. Nad tym punktem gło- 
sować będzie prawdopodobnie ca- 
ła Izba. 

Natomiast bardzo wiele zastrze- 
żeń budzi prawo dekretowania u- 
staw przez Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, natrafiając na silną opo- 
zycję części stronnietw sejmowych. 

Przebieg posiedzenia. 

Na dzisiejszem posiedzeniu Sej- 
mu marszałek zakomunikował o 
podtrzymaniu przez ministra spraw 
zagranicznych wycofanej ustawy o 
ratyfikacji umowy handlowej pol- 
sko-bułgarskiej. Następnie izba przy- 
stąpiła do porządku dziennego t. 
j. do sprawozdania komisji konsty- 
tucyjnej o rządowem projekcie u- 
stawy i o wnioskach poselskich w 
sprawie zmiany Konstytucji. 

Pos, Chaciński (Ch. D) pod- 
niósł, iż konieczność zmiany Kon- 
stytucji oddawna była odczuwana 
przez Oopinję publiczną. Przed wy- 
borami ostatniemi został zgłoszony 
wniosek o przyznanie Prezydento- 
wi prawa rozwiązywania lzb usta- 
wodawczych. Zagadnienia zmiany 
Konstytucji nie mógł obecny Sejm 
potraktować zbyt obszernie gdyż 
brak mu na to czasu i, co ważniej- 
sza, nie jest do tego odpowiedni 
znajdując się na schyłku swej dzia- 
łalności. Komisja do swego spra= 
wozdania przyjęła wniosek rządowy 
rozszerzając jego zakres stosownie 
do wniosków szeregu stronnictw. 
Następnie referent przedstawił zna- 
ne już uchwały komisji, szczegóło- 
wo je omawiając, poczem zrefero- 
wał ustawę o pełnomocnictwach. 

Po referacie wywiązała się dy- 
skusja w czasie której pierwszy za- 
brał głos, imieniem Z. L. N. poseł 
Konopczyński. Mówca oświadcza, 
iż stronnictwo jego ustosunkuje się 
do proponowanych zmian rzeczowo 
i ubolewa, że wstrząs majowy, któ- 
ry społeczeństwu zrzucił z Oczu 
złote łuski przesądów demokratycz- 
nych, nie został należycie wyzyska- 
ny. Wobec milczenia obecnego rzą= 
du co do głównych postulatów Zw. 
Lud. Narod. i wobec zastrzeżeń co 
do polityki rządu, stronnictwo to 
odnosi się krytycznie do ustawy o 
pełnomocnictwach. 

Pos. Niedziałkowski (PPS) po- 
dniósł jako fakt, że władza obecna 
spoczywa w ręku tak zwanej inte- 
ligencji postępowej, która dotych- 
czas stała zawsze daleko od życia, 

nie miała w dziejach ani jednej e- 
poki walki, a dziś ma zdać egzamin 
ze swej dojrzałości dziejowej, po- 
nieważ wojskowa rewolucja wysu- 
nęła ją ku górze. Rząd, który wy- 
szedł z łona tej radykalno - liberal- 
nej inteligencji, w zagadnieniach 
gospodarczych po krótkiem waha- 
niu poszedł za programem poprze- 
dnich rządów, w zagadnieniach zaś 
społecznych stanął przed krajem 
bez żadnego programu i pozostały 
mu tylko zagadnienia polityczne. 

Koła które stoją u władzy wspie* 
rają się o ideę wzmocnienia władzy 
wykonawczej. Wzmocnienie to mo- 
że się odbyć już nietylko kosztem 
władzy ustawodawczej lecz wogóle 
kosztem zasady demokracji parla- 
mentarnej. 

Projekt rządowy otworzył sze- 
roko wrota całemu obozowi pol- 
skiej reakcji. Mówca podziela po- 
gląd, że konstytucje współczesne 
muszą być zmienione pod bardzo 
wielu względami i że doktryna li- 
beralna nie wystarcza dla nowo- 
żytnego ustroju państwa. Jednak 
bieg rozwroju idzie w tym kierun- 
ku, że wysuwa się coraz bardziej 
na pierwszy plan czynnik społecz- 
ny i gospodarczy równolegle do 
czynnika politycznego. 

Omówiwszy proponowane zmia- 
ny, mówca oświadcza: Byliśmy go- 
towi dać rządowi pełnomocnictwa 
w ścisłym związku z rozwiązaniem 
Sejmu i pod jednym jeszcze wa- 
runkiem — musimy wiedzieć na co 
rządowi dajemy prawa, jak będą one 
wykonywane. Musimy domagać się 
jasnej odpowiedzi czy rząd obecny 
w całości stoi przy dotychczasowej 
pokojowej polityce zagranicznej, 
Nie będąc bezwzględnym zwolen- 
nikiem demokracji parlamentarnej, 
mówca jest zdania, że tylko tą dro- 
gą parlamentarną dojść można do 
zmiany ustroju społecznego i gos- 
podarczego. 

Na tem obrady przerwano do 
godz. 4-tej po poł. 

Po przerwie w dalszej dyskusji 
nad zmianami konstytucji, pierwszy 
zabrał głos im. Zjedn. Niem. pos. 
Kronig. Mówca ten szczegółowo о- 
mówił zarówno projekt zmian Kon- 
stytucji proponowanych przez ko- 
misję, jak i projekt przedłożony 
przez rząd, przyczem kategorycznie 
wypowiedział się przeciwko tym 
zmianom proponowanym przez ko- 
misję, które—jego zdaniem— godzą 
w równouprawnienie obywatelskie. 

Do tych zmian zalicza skreśle- 
nie postanowienia, że wybory do 
Sejmu i Senatu odbywają się w 
głosowaniu stosunkowem, podnie- 
sienie cenzusu wieku przy głoso- 
waniu do obu Izb, zmianę artykułu 
dotyczącego nietykalności poselskiej 
w duchu ograniczenia tej nietykal- 
ności, wreszcie skreślenie postano- 
wienia, że okręgi wyborcze do Se- 
natu pokrywają się z województwa- 
mi. W dalszym ciągu wypowiada 
wątpliwości co do artykułu mają- 
cego na celu zapewnienie termino- 
wego budżetu uważając, że tego 
rodzaju postanowienie możnaby 
włączyć do regulaminu obrad Sejmu 
oraz do prawa dekretowania ze 
względu na brak ograniczeń tego 
prawa w szczególności co do zmian 
w ordynacji wyborczej i w ustawo- 
dawstwie socjalnem. Mówca oświad- 
cza się za upoważnieniem Prezy- 
denta do rozwiązywania Sejmu. 

Następny mówca pos. Schrejber 
(Koło Żyd.) zajmuje co do więk- 
szości zmian proponowanych przez 
komisję, naogół stanowisko analo- 
giczne do stanowiska zajętego przez 
posła Kroniga. 

W końcu mówca wypowiada się 
przeciwko prawu dekretowania, do- 
wodząc, że nadanie tego rodzaju 
uprawnienia władzy wykonawczej 
mogłoby dać znowu przewagę biu- 
rokracji. 

Kończąc zwraca się do rządu o 
zajęcie stanowiska wobec zmian 
poczynionych w projekcie rządo- 
wym na komisji. 

Poseł Błażejewicz (CH. D.) w 
dłuższym wywodzie bronił projektu 
opracowanego przez komisję kon- 
stytucyjną polemizując w tym wzglę- 

dzie z wywodami mówców poprze- 
dnich. W końcu broni swe wnioski 
o powołaniu do życia Trybunału 
Konstytucyjnego jako instytucji, 
któraby kontrolowała czy uchwalo- 
ne ustawy są zgodne z Konsty- 
tucją. 

Poseł Bagiński (Wyzw.) oświad- 
czając się zasadniczo za zmianami 
proponowanemi przez rząd, ze swej 
strony proponuje pewne poprawki, 
w szczególności aby z pod prawa 
dekretowania wyłączyć możność 
zmian w ordynacji do Sejmu i Se- 
natu Oraz w Ordynacji i organizacji 
samorządów. 

W art. 13-tym projektu propo- 
nuje dodanie zastrzeżenia że Sejm 
następny nie może być rozwiązany 
przez Prezydenda przed upływem 
jednego roku. 

Kończąc oświadcza, że w razie 
odrzucenia jego poprawek, do art. 
Il-go o prawie dekretowania, stron- 
nictwo jego będzie głosowało prze- 
ciwko całemu ustępowi dotyczące” 
mu tej sprawy a w razie przyjęcia 
jego poprawek Wyzwolenie nie bę- 
dzie występowało przeciwko uchwa- 
leniu ustawy o pełnomocnictwach 
dla rządu. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
przemawiał pos Bon (Niez. P. Chł.) 
który oświadczył, że głosować bę- 
dzie przeciwko proponowanym zmia- 
nom Konstytucji. 

Pos. Chrucki (Ukr.) dowodził z 
kolei, że proponowane zmiany Kon- 
stytucji znoszą zasadę demokracji 
parlamentarnej w Polsce i są rze- 
komo szczególnie zamierzone prze- 
ciw mniejszościom narodowym, ce- 
lem niedopuszczenie tych mniejszo- 
ści do przyszłych Sejmów. Kończąc 
mówca oświadcza się z powyższych 
względów przeciwko zmianom. 

W końcu dzisiejszego posiedze- 
nia zabrał głos pos. Cwiakowski, 
który oświadczył że monarchistyczna 
organizacja włościan wysuwa hasło 
dziedzicznej władzy królewskiej iże 
głosować będzie za wzmocnieniem 
władzy wykonawczej wyrażając przy” 
tem nadzieję, że już w przyszłym 
Sejmie dokona się zmiana ustroju. 
Na tem obrady przerwano. 

Następne posiedzenie jutro o 
godz. 10-tej rano. (Pat.) 

R. TOJBIN 
Wilno, ul. Zamkowa Nr 24 
naprzeciw kościoła św Jana 

Ceny umiarkowane. 
Wielki wybór zegarków, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów. 
Przy sklepie pracownia zegarków, 

jubilerska i grawerska. 
KUPNO: złota, srebra i rogichd 

kamieni. Ceny najwyższe. 

    

      

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

Min. reform rolnych p. Stanie- 
wicz wydał rozporządzenie, okre- 
ślające ściśle termin załatwienia 
spraw klientów. 

W myśl tego zarządzenia wszyst- 
kie sprawy, wpływające do podle- 
głych mu urzędów, winny być za- 
łatwiane najdalej w ciągu 10 dni. 
O sprawach, które z jakichkolwiek 
powodów zalegają w ciągu następ- 
nych 10 dni, mają obowiązek na- 
czelnicy wydziałów podać wyjaś- 
nienia właściwym dyrektorom de- 
partamentów. Te zaś sprawy, któ- 
re nie znalazły załatwienia w cią- 
gu 20 dni, muszą być usprawiedli- 
wione wobec p. ministra. 

W ten sposób p. minister Sta- 
niewicz pragnie osiągnąć jak naj- 
większą sprawność w urzędowaniu. 

Korespondent nasz dowiaduje się, 
iż sprawa obsadzenia stanowiska 
prezesa Najw. lzby Kontroli Państwa, 
które to stanowisko zostało, jak 
wiadomo, opróżnione przez śmierć 
$. p. Jana Żarnowskiego, nastąpi 
po zakończeniu obecnej sesji sej- 
mowej. 

Wśród kandydatów. jakich się 
wymienia na powyższy urząd, naj- 
większe szanse posiada wyższy 
urzędnik Najwyższej Izby Kontroli 
p. Rupiewicz. 

W związku z przeprowadzoną 
reorganizacją Ministerjum Spraw 
Wewnętrznych min. Młodzianowski 
przeniósł z dniem wczorajszym w 

stan spoczynku 5 naczelników wy- 
działów w Ministerium, a miano- 
wicie panów: Górskiego, Sikor- 
skiego, Wańkowicza, Dworskiego i 
Piwowskiego. 

Pełnomocnik rządu polskiego 
do rokowań handlowych z Niemca- 
mi dr. Prądzyński złożył obszerne 
sprawozdanie sferom rządowym z 
przebiegu prowadzonych przez nie- 
go rokowań. 

Dr. Prądzyński został następ- 
nie przyjęty przez p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, oraz odbył poza- 
tem szereg konferencyj z mini- 
strami poszczególnych resortów. 

P. Prądzyński wyjeżdża do Ber- 
lina w sobotę 17 b. m., gdzie roz- 
pocznie w dniu 17 lipca rokowa- 
nia w sprawie osób fizycznych i 
prawnych oraz w sprawach tary- 
fowo-eelnych, 

Królewsko-węgierskie poselst- 
wo w Warszawie wyraża gorące 
podziękowanie zarówno władzom, 
towarzystwom, jako też osobom 
prywatnym, które swym udziałem 
przyczyniły się do zorganizowania 
przyjęcia wycieczki węgierskiego 
klubu literackiego „Patria“. Ucze- 
stnicy wycieczki zachowali jaknaj- 
lepsze wrażenia z pobytu w War- 
szawie, Krakowie i Wilnie. 

© 
W „Dzienniku Ustaw* ogłoszo- 

no rozporządzenie, mocą którego 
termin składania egzaminów, prze- 
at w rozporządzeniu rady 
ministrów z dnia 26 czerwca 1924 
r., ustalony w paragrafie i rozpo- 
rządzenia rady ministrów z dnia 
81 marca 1926 r. przedłuża się do 
dnia 31 października 1926 r. 

© 
Min. spr. wewnętrznych od- 

mówiło zezwolenia na zarejestro- 
wanie stowarzyszenia pod nazwą 
„Zjednoczenie Monarchistów Pol- 
skich”, gdyż cele tego stowarzy- 
szenia grożą bezpieczeństwu i po- 
rządkowi publicznemu, W charak- 
terze założycieli podpisali statut 
poseł Stefan Dąbrowski, prof. 
Dzierzgowski i adw. Obiezierski. 

© 
Poseł łotewski p. Nuksza wy- 

jechał do Rygi. W charakterze 
charge d'affaires poselstwa, zastę- 
pować go będzie p. Siewerts, pierw- 
szy sekretarz poselstwa. 

© 
Rada Ministrów w dn. 14 bm. 

zastanawiała się nad sposobami 
przeciwdziałania propagandzie an- 
typolskiej w niektórych pismach 
zagranicznych, głównie niemieckich. 
Propaganda ta uzewnętrzniła się 
w ostatnich czasach pod postacją 
podawania wał. wiadomości 
o działalności i zamierzeniach rzą- 
du polskiego. 

Rada Ministrów postanowiła 
przedsięwziąć wobec tych pism - 
środki represyjne przez odebranie 
im debitu pocztowego na terenie 
Rzplitej, Już wczoraj m. in. za po- 
danie zmyślonego tekstu oświad- 
czenia prof. Kemmerera, odebrano 
debit, wychodzącemu na niemiec- 
kim Sląsku pismu „Oberschlesische 
Zeitung“, 

© 
Min. spraw wojskowych zapo- 

wiedział, aby w tym roku nie u- 
dzielano urlopów rolnych žolnie- 
rzom. 2 2 

B. minister reform rolnych p 
Radwan został mianowany wice- 
prezesem komisji ziemskiej przy 
Ministerjum Reform Rolnym. | 

W związku z projektem reor- 
ganizacji centrali Ministerjium Skar- 
bu dotychczasowy główny urząd 
likwidacyjny ma być wcielony w 
charakterze departamentu do Mi- 
nisterjum Skarbu. й 

Szef misji amerykańskiej prof. 
Kemmerer odbył konferencję z pre- 
zesem Banku Rolnego p. Wojtkie- 
wiczem Oraz naczelnym dyrekto- 
rem Banku p, Staniszewskim. 

W dłuższej rozmowie prof. Kem- 
merer okazał duże zainteresowa- 
nie się działalnością Banku Rolne- 
go i postanowił zaznajomić się z 
nią bliżej, jak również z zagadnie- 
niem reformy rolnej w Polsce,
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L Litwy Rowieńskiej. 
Rząd litewski odpowie na skargę 

Kłajpedzian. 
RYGA, 16-VII (Tel. wł.). W od- 

powiedzi na interpelację w Sejmie 
Kowieńskim przedstawiciela nacjo- 
nalistów prof. Waldemarasa, prezy- 
dent min. Sleżewiczius złożył o- 
świadczenie, że rząd w najbliższym 

czasie wyśle do Genewy specjalną 

delegację w celu dania wyczerpują- 

cych odpowiedzi na skargę sejmiku 
kłajpedzkiego. 

W tych dniach jeszcze rząd za- 
mierza opublikować treść skargi 

kłajpedzian, wniesionej na Litwę 
do Ligi Narodów. 

Nowe prezydium litewskiej gru- 

py międzyparlamentarnej. 

RYGA, 16.VII (Tel. wł.) Na 

ostatniem posiedzeniu litewskiej 

grupy międzyparlamentarnej doko- 

nano wyboru nowego przezydjum 

w osobach posłów: prof. Waldema- 

rasa, d-ra Raulinajtisa i Tolu- 

SZYSA. 
Zebranie postanowiło wziąć 

udział w zjeździe związku między- 

parlamentarnego, który ma się 

odbyć w m-cu sierpniu w Ge- 
newie. 

Konferencja kolejowa. 

RYGA, 16-VII (Tel.wł.). W dniu 
28 lipca b. r. odbędzie się w Kow- 

nie konferencja kolejowa Łotwy, 
Estonji, Litwy i Niemiec. 

Na porządku dziennym ma być 

rozstrzygana kwestja uzgodnienia 

taryf towarowych  łotewsko-litew- 

skich z taryfami kolei estońskich i 
niemieckich. 

Oficjalne zdementowanie poli- 
tycznej plotki. 

RYGA, 16-VII. (Pel. wł.). Li- 
tewski Prezydent Ministrów Sle- 
żewiczius złożył w Sejmie oświad- 
czenie w związku z interpelacją 
b. Prezydenta Państwa Smetony, 
dementujące podtrzymaną przez 
posła Smetonę pogłoskę o rzeko- 
mych rokowaniach polsko - litew- 
skich w Gdańsku i obecności w 
Kownie specjalnego delegata Mar- 
szałka Piłsudskiego. Interpelacja 
Smetony oczywiście obliczona była 
na efekt w celach agitacyjnych 
przeciw rządowi. 

Kowno odmawia się od pożyczki 
amerykańskiej. 

RYGA, 16-VII (Tel.wł.). Na po- 
siedzeniu kowieńskiej rady miejsk. 
pod przewodnictwem prezyd. Wilej- 
szysa postanowiono kwestję propo- 
nowanej pożyczki przez firmę ame- 
rykańską Ulen et Co. narazie odło- 
żyć. Powód: niezwykle ciężkie wa- 
runki pożyczki, wysunięte przez 
firmę amerykańską. 

4 baństw Bałtyckich. 
Łotwa. 

Dalsze posunięcia socjaldemo- 
kratów. 

RYGA, 16-VII (Tel. wł.). Stoso- 
wnie do zapowiedzi centralny ko- 
mitet partji socjaldemokratycznej 
zwołał posiedzenie członków partji 
na którem omawiano ewentualność 
zwołania gpecjalnej sesji sejmu. 

Zanim to nastąpi postanowiono 
porozumieć się z innemi politycz- 
nemi partjami (centrum i mniejsz.), 
aby uzgodnić opinję i zebrać od- 
powiednią ilość podpisów, miaro- 
dajną do zwołania sejmu. 
_ Stanowisko to socjaldemokratów 
jest konsekwentnym krokiem na- 
przód w sprawie tępienia korupcji 
wśród iirzędników oraz bezprzykła- 
dnego postępowania niektórych 
grup społeczeństwa w stosunku do 
żydów—czemu rząd dotychczas nie 
zaradził. Między innymi partja za- 
protestowała przeciwko przeniesie- 
niu szefa szkolnictwa powsz. Mał- 
naksnisa na inne stanowisko, któ- 

  

  

Z teatru. 
„Pokojówka szuka miejsca", Jarso 
w 5 aktach 5. Guitry. Przekład 

W. Perzyńskiego. 

Sasza Guitry, autor tej farsy, 
należy do popularnych a licznych 
w swej ojczyźnie, Francji, wyrob- 
ników teatralnych, który wyrasta- 
jąc w atmosferze kinkietów i kulis, 
w dobrych tradycjach aktorskich, 
choćby pozbawieni byli zupełnie 
talentu literackiego, rozwijają w 
sobie t.zw. „nerw sceniczny”, czę- 
sto w lżejszem komedjopisarstwie 
równoważący z talentem. : 

Autor i aktor (nawiasem mó- 
wiąc syn wielkiego aktora Lucien 
Guitry, zmarłego niedawno) chwyta 
za pióro, gdy przyjdzie mu na myśl 
n'wy warjant choćby już ogranych 
tematów, bo w tym warjancie wi- 
dzi nowe role dla siebie i dla swych 

ry jej zdaniem raz na zawsze wi- 
nien być usunięty ze służby pań- 
stwowej. 

Dymisja dyr. Karklina. 

RYGA. 16.VII. (Tel. wł.). Na 
wczorajszym posiedzeniu rady mi- 
nistrów przyjęta została prośba 
o dymisję dyrektora departamentu 
kredytowego w ministerstwie finan- 
sów Karklina. 

Decyzja o dymisji wejdzie w ży- 
cie dnia 15 sierpnia to jest w dniu 
zakończenia śledztwa sądowego, 
które najprawdopodobniej wypad- 
nie dla Karklina niepomyślnie. 

Senszcyjny szczegół z życia dy- 
misjonowanego dyr. Karklina. 

RYGA. 16.VII. (Tel. wł.). Z chwi- 
lą, gdy pod presją socjalistów dyr. 
departamentu kredytowego w mi- 
nisterstwie finansów Karklin podał 
się do dymisji, — oczy całej opi- 
nji zwróciły się na osobę tegoż 
dygnitarza. 

Okazuje się, że Karklin przed 
5 laty odegrał bardzo dwuznaczną 
rolę w stolicy Łotwy, pełniąc funk- 
cje bolszewickiego komisarza finan- 

sowego. 

Nowy członek Rady Banku Ło- 
tewskiego. 

RYGA. 16.VII. (Tel. wł.). Rada 
Ministrów powołała na stanowisko 
nowego członka Rady Banku Ło- 
tewskiego, kandydata demokratycz- 
nego centrum Z. Ejchmana. 

Łotwa w dniu francuskiego święta 
narodowego. 

RYGA 16.VII (Tel. wł.). Z oka- 
zji francuskiego Święta narodowe- 
go poseł i minister pełnomocny 
Francji Charti wydał bankiet w któ- 

tym wzięli udział przedstawicie rzą- 
du łotewskiego oraz członkowe 
korpusu dyplomatycznego. 

Strajk w porcie libawskim trwa 
nadal. 

RYGA 16-VII (tel. wł.). Z Li- 
bawy donoszą: Sytuacja'strajkowa 
bez zmiany. Na przybywających 
do portu statkach bierze udział w 
pracy niewielka liczba „robotników- 
amatorów". W tych dniach niema 
nawet mowy, aby strajk został zli- 
kwidowany, bowiem ani robotnicy 
ani zarząd portu niechcą ustąpić z 
zajętych stanowisk. 

Odznaczenie posła włoskiego. 

RYGA. 16.VII. (Tel. wł.). Ustę- 
pujący z Rygi poseł włoski Piasten- 
tini przyjęty został na audjencji 
u Prezydenta Czakste. 

Na audyjencji tej 
Czakste wręczył  posłowi 
„Trzech gwiazd" — klasy I. 

Prezydent 

Aresztowan:e b. wygnańca dzien- 
nikarza Smaren-Zawińskiego. 

RYGA, 16.VII (tel. wł.) Prasa 
tutejsza wszczęła niezwykły alarm 
z powodu powrotu do stolicy pań- 
stwa skazanego przed kilku tg. na 
wygnanie głośnego dziennikarza 
Smaren-Zawiński. 

Smaren-Zawiński, wrócił by u- 
błagać rząd o zezwolenie pozosta- 
nie w granicach kraju. 

Prośbę swą motywował choro- 
bą żony mieszkającej w Litwie 
oraz brakiem środków do życia, 

W czwartym dniu pobytu w 
Rydze b. wygnańca aresztowała po- 
licja polityczna, rozdzielono go 
uprzednio z 2-letnim synkiem, któ- 
rego oddano pod opiekę osób ob- 
cych. 

Smaren-Zawińgki, wróciwszy do 
Rygi, Zamieszkał zupełnie jawnie 
w hotelu „Central*. 

Na wygnanie skazany był za 
propagandę komunizmu. 

Cywilizacja wybrzeży łotewskich 

RYGA 16-VII. (tel. wł.). Оераг- 
tament rybny w ministerjum  rol- 
nictwa postanowił założyć w 50 
punktach wybrzeża morskiego Od- 
biorcze aparaty radiowe, przy po- 
mocy których ministerjum komu- 
nikować będzie w pierwszym  rzę- 

kolegów ze sceny. Nie ma ambicji 
tworzenia dzieł literackich, wystar- 
cza mu zręczne spreparowanie kil- 
ku sytuacji, paru kawałów, wartych 
śmiechu, o których publiczność 
mówić będzie jeszcze w godzinę 
po wyjściu z teatru. 

I nie więcej... 
Z wyciśniętego jak cytryna te- 

matu trój- i czworokątów małżeń- 
skich z tradycyjnym „przyjacielem 
domu* i pokojówką, jako rekom- 
peusatą dla rogatego pana domu, 
wycisnął Guitry jeszcze kilka kro- 
pelek niefrasobliwego humoru — i 
stworzył rzecz o tak wątłej akcji, 
tak beztreściwą, pomimo wielu za- 
bawnych sytuacji, że gdyby mi ka- 
zano opowiedzieć jej treść, byłbym 
w nielada kłopocie. Ale w aneg- 
dotce nie chodzi o fabułę, jak w 
operetce nie ehodzi o libretto. Gra 
słów, kalambur, jedna lub dwie 
nieoczekiwane pozy—i dosyć. 

Najlepiej zrobiony jest akt 

order. 

pierwszy. Scenki, kiedy Adrjan (ta- 
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Projekt finansowy min. Caillaux. 

PARYŻ, 16-VII. (Pat.) Według Matin, projekt finansowy min. 

Caillaux przewiduje 6.krotne podwyższenie w porównaniu zę stawkami 

z roku 1914 opłat bezpośrednich. 

Ratowanie kursu franka. 

PARYŻ. 16.VII. Pat. Minister finansów Caillaux odbył dziś w po- 
łudnie narady z przedstawicielami wielkich banków i zakładów kredyto- 
wych. 

Pan Caillaux przypominał konieczność niedokonywania zakupna 
dewiz inaczej jak tylko na cele handlowe i zapowiedział ścisły nadzór 
rządowy nad dokonywaniem tranza kcyj. 

Projekt finansowy w komisji 
‚ — parlamentarnej. 

PARYŻ. 16.М!!. Pat. Po wysłuchaniu wyjaśnień min. Caillaux, ko- 
misja finansowa Izby postanowiła 
stąpić do szczegółowej dyskusji nad projektem finansowym. 

    

dzie rybakom o zmianach pogody 
zanotowanych przez biuro meteoro- 

logiczne. Jedna radjo-stacja przy- 
padnie na każie 10 kilometrów 
wybrzeża. 

Estonia. 
Wynik konferencji ministrów 

spraw zagranicznych Łotwy, 
Estonii i Finlandii. 

RYGA, 16-VII (Tel. wł.). Estoń- 
skie ministerjum spraw zagr. Opu- 
blikowało w związku z odbytą w 
Rewlu konferencją ministrów spraw 

zagran. Łotwy, Estonji i Finlandji 
komunikat treści następującej: 

„13 i 14 lipca łotewski minister 
spraw zagr. Ulmanis i estoński— 

prof. Pijp konferowali na temat 
bieżących zagadnień politycznych. 

Między innemi omawiano kwe- 
stję ustalenia linji granicznej i wy- 
miany wzajemnych dokumentów i 
archiwów. | 

W konferencji tej wziął nieofi- 
cjalny udział, bawiący w tym cza- 
sie w Rewlu (z okazji kupna domu 
dla poselstwa finlandzkiego) minis- 
ter spraw zagr. Finlandji Setel. 

Na zakończenie konferencji, któ- 
rą cechowała jednomyślność na 
szereg wspólnych spraw natury 

politycznej, Naczelnik państwa Tee- 
mant wydał uroczysty obiad. 

W sprawie Birka odegrała rolę 
kobieta — współpracownica 

G. P. U. (?) 
RYGA. 16.VII. (Tel. wł.). Ostat- 

nią sensacją dnia w Rewlu jest po- 
głoska, że w głośnej sprawie dy- 
misjonowanego posła Estońskiego 
w Moskwie A. Birka odegrała rolę 
kobieta — członkini G. P. U., któ- 
ra dla czystego interesu nawiązała 
z nim bliższe stosunki. 

Pogłoska ta potwierdza niejako 
dotychczasowe przypuszczenia co 
do dwuznaczności roli Birka na 
stanowisku pełnomocnego ministra 
Estonii. 

Niektóre dzienniki pOdkreślają, 
że teraz dopiero stało się jasnem 
dlaczego to Birk, tak intensywnie 

zabiega dziś jeszcze, aby dymisji 
swej nadać charakter polityczny. 

Stronnictwo Birka — zażądało od- 
niego wyjaśnień. 

RYGA, 16.VII (tel. wł.) Z Rew- 
la donoszą, że na posiedzeniu partji 
narodowej zapadła uchwała wyklu- 
Gzająca Birka z partji do czasu peł- 
nej jego rehabilitacji. 

Wślad zatem zwrócono się te- 
legraficznie do konsula estońskiego 
w Moskwie, aby za tegoż pośred- 
nictwem uzyskać od Birka szczegó- 
łowych wyjaśnień. Konsul dał tą że 
drogą odpowiedź, że z Birkiem nie 
mógł się widzieć z powodu nieo- 
becności tegoż ostatniego w Mo- 
skwie. 

Partja żąda — aby Birk niezwło- 
cznie powrócił w celu wyjaśnienia 
swej sprawy do Rewla. 

J. Wajner 
Krawiec damski 

ul. Niemiecka 14, m. 3. 
przyjmuje obstalunki na płaszcze, 

kostjumy, a także wyroby 
futrzane. Robota wykon. się 

prędko i akuratnie. 1052 
Ceny konkurencyjne. 

      
      
    
    
     

      

ki starszy pan, co to z nudów po 
latach dziesięciu wrócił do prakty- 
ki lekarskiej) przyjmuje swoich 
domniemanych pacjentów, zbudo- 
wane na tak kruchych podstawach, 
że zdaje się iż po dwuch słowach 
cały djalog się rozleci, są pyszne, 
wycieniowane do ostatniej kresecz- 
ki. Każde qui pro quo wyzyskane 
jest po mistrzowsku—i demaskuje 
się zawsze w samą porę ani о se- 
kundę zawezešnie, bo. można by 
stracić jakieś bon mot i ani 0 s0- 
kundę zapóźno, bo cała scenka sta- 
łaby się naciągnięta i nudna. 

I w takich momentach właśnie 
ujawnia się kunszt rzemiosła i Ów 
nerw sceniczny, o którym wspom- 
niałem na wstępie. Ileż rutyny i 
doświadczenia musi posiadać pisarz 
aby z taką ścisłością utrafić w 
sedno. 

Zato w trzecim akcie autorowi 
zabrakło konceptu. Stłamsił wszyst- 

15 tu głosami przeciwko 10-u przy” 

Wewnętrznych. 
Nowy statut organizacyjny dzieli 

ministerjum spraw wewnętrznych 
na 5 departamentów. Pierwszy ог- 
ganizacyjny, drugi polityczny, trze- 
ci samorządowy, czwarty admini- 
stracyjny, piąty służby zdrowia. Na 
czele pierwszego departamentu stoi 
podsekretarz stanu, na czele in- 
nych departamentów, dyrektorowie 
departamentów. Nadto min. spraw 
wewn. podlegać będzie nadal gł, 
urząd statystyczny, gł. komenda 
policji państwowej i d-ca K, O. P. 

Pierwszy departament organi- 
zacyjny dzieli się na cztery wy- 
działy, a) organizacyjno - prawny, 
b) osobowy, : c) inspekcji, wyszko- 
lenia i organizacji pracy i d) ogól- 
ny. Do zakresu działania tego de- 
partamentu należy organizacja i 
nadzór nad urzędowaniem mini- 
sterjum oraz władz i urzędów mi- 
nisterjalnych i podległych, dobór 
i wyszkolenie personelu urzędni- 
czego, zagadnienia finansowo-go- 
spodarcze oraz nadzór nad pracami 
ustawodawczemi w ministerjum. 

Drugi departament polityczny 
dzieli się na trzy wydziały: a) spo- 
łeczno-polityczny, b) narodowościo- 
wy, c) bezpieczeństwa. Do zakresu 
działania tego departamentu, nale- 
żą zagadnienia ogólno - polityczne, 
narodowościowe i bezpieczeństwa 
publicznego, 

Trzeci departament samorzą* 
dowy dzieli się na trzy wydziały; 
a) administracji samorządów, b) 
finansów komunalnych, e) spraw 
społeczno - gospodarczych. Do za- 
kresu działania tego departamentu 
należą: organizacja związków komu- 
nalnych, nadzór nad organizacją 
samorządów ze szczególnem u- 
względnieniem działalności finan- 
sowej i gospodarczej samorządów, 
nadto nadzór nad stanem zaopa- 
trzenia łudności w artykuły Żżyw- 
ności i inne przedmioty powszech- 
nego użytku. 

Czwarty departament admini- 
stracyjny dzieli się na cztery wy- 
działy: a) praw stanu cywilnego i 
praw obywatelskich, b) wojskowy, 
c) porządku publicznego, d) admi- 
nistracyjny. Do zakresu działania 
tego departamentu należy wyko- 
nywanie ustaw i rozporządzeń z 
zakresu ministerjum spraw wew- 
nętrznych, dalej sprawy nieprze- 
kazane innym  departamentom, 
orzecznictwo w toku instancji, 
nadzór nad przestrzeganiem prze- 
pisów przez urzędy podległe mi- 
nisterjum. 

Piąty departament "slużby 
zdrowia zachował organizacją do- 
tychczasową gen. dyr. służby 
zdrowia, której przyjął zakres 
działalności. 

Sekretarjat ministerjum ma po- 
ruczone sobie sprawy prasowe, re- 
prezentacyjne i t. d. 

® Ad. Mickiewicza 22. 
Ch. Fin wielki wybór zegarków 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 

magazynie pracownia zegarków, 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTERJĘ. 

  

ko byle jak i zrejterował ze sce- 
ny, zanim widz spostrzegł wszyst- 
kie nonsensy w zakończeniu na- 
gromadzone. 

Reżyser p. Wołłejko nadał całej 
rzeczy właściwe farsowe tempo, 
szczęśliwie powstrzymując zespół 
od szarży, do której wyraźne skłon- 
ności ma p. Suchcicki, połykający 
w. pośpiechn słowa i niezawsze za- 
chowujący równoczesność kwestji 
i giestu. Stwierdzić jednak należy, 
iż zarówno szczęśliwe warunki te- 
go artysty, jak 1 szczery, Żywy 
temperament bez porównania le- 
piej i stosowniej się ujawniły w 
„Pokojówce*, niż w poprzedniej 
roli hrabiego z „Daru poranka*. 

P. Hohendlingerówna wniosła 
do roli Magdaleny te wszystkie 
dodatnie pierwiastki, któremi wy- 
różniała się w „Reducie* — dużą 
kulturę słowa, równą grę i plasty- 
kę wyrazu. Ale wydaje mi się, że 
farsa nie jest odpowiednim polem 

Życie zawodowe. 
Położenie bezrobotnych pracow- 
ników umysłowych w Wilnie. 

Położenie bezrobotnych praco- 
wników umysłowych w Wilnie jest 
w dalszym ciągu nadzwyczaj cięż- 
kie. Na ogólną liczbę bezrobot- 
nych pracowników umysłowych za- 
rejestrowanych 'w Państwowym 
Urzędzie Pośrednictwa Pracy jaka 
wynosi 1299 z górą, z pomocy. u- 
stawowej korzysta zaledwie 12 
osób. Akcja pomocy doraźnej jest 
również prowadzone w sposób nie- 
dostateczny, korzysta z niej mała 
część bezrobotnych. Dzieje się to 
w ten sposób, że bezrobotny pra- 
cownik umysłowy otrzymuje raz 
na 8 — 4 miesiące zasiłek w wy- 
sokości 45 — 100 złotych w za- 
leżnośsi od stanu rodzinnego, +W 
ten sposób pomoce doraźna wyraża 
się mniej więcej kwotą 40 — 50 
groszy dziennie na osobę. Jedna- 
kowoż i te głodowe zasiłki mają 
uledz dalszemu ograniczeniu, po- 
nieważ Rząd obecnie znów zmniej- 
szył przeznaczono na ten cel fun- 
dusze, asygnując na lipiec na ca- 
ły kraj zł 291.000, podczas gdy w 
maju wypłacono 400.000 a czerw- 
cu 350.000. Natomiast liczba bez- 
robotnych pracowników umysło- 
wych w Wilbie stale wzrasta i 
niewątpliwie w dalszym ciągu 
zwiększać się będzie o ile nadal 
w urzędach Państwowych i Samo- 

Z calej Polski 

Zmiana ustawy samorządowej 

Po posiedzeniu plenarnem Sej- 
mu odbyło się posiedzenie komisji 
administracyjnej, która zakończyła 
2.gie czytanie ordynacji wyborczej 
do gmin wiejskich. 

Ż ważniejszych przyjętych po- 
stanowień wymienić należy to, że 
wybory wójta dokonywane być mają 
bezwzględną większością głosów, 
natomiast wybory członków za* 
rządu gminy — systemem propor- 
cjonalnym. 

Protesty przeciwko aktom wy- 
borczym ma załatwiać w pierwszej 

i ostatniej instancji starostwo. 
Do ustawy dodano specjalny 

kalendarzyk wyborczy, w  ktorem 
przewidziane jest dokonywanie 
wszelkich czynności wyborczych w 
terminach prekluzyjnych, których 
władze obowiązane są ściśle prze- 
strzegać. 

Podział kandydatów między li- 
sty wyborcze ma być dokonany 
system d'Hondta. 

W najbliższy poniedziałek na 
porządek obrad komisji wchodzi 
projekt ustawy o samorządzie po- 
wiatowym. (Pat) 

Pogrzeb 6. p. J. Żarnowskiego. 

Wczoraj o godz. 11-tej przed 
południem, w górnym kościele św. 
Krzyża, odbyło się nabożeństwo 
żałobne, poprzedzające pogrzeb 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa, Ś. p. Jana Żarnowskiego. 

Nabożeństwo żałobne  cele- 
brował w licznym orszaku kleru 
J. E. ks. Arcybiskup Ropp, który 
następnie po modłach wygłosił w 
świątyni przemówienie, przedsta- 
wiające zasługi i życie zmarłego. 
Po nabożeństwie nastąpiło wypro- 
wadzenie zwłok na Dworzec Głów- 
ny, celem przewiezienia do Wilna, 
gdzie pochowane zostaną w gro- 
bach rodzinnych. 

W kondukcie żałobnym, prowa- 
dzonym przez ks. biskupa Galla na 
czele licznego duchowieństwa, wzięli 
udział Marszałkowie Sejmu i Se- 
natu, przedstawiciele Rządu, oraz 
szerokich kół społeczeństwa. 

Przy pożegnaniu na Dworcu 
Głównym wygłosił przemówienie 
p. Jan Furuhjeln, dyrektor IIl-go 

eZ Najwyższej lzby Kon- 
troli, który wspominając o dużych 
zasługach zmarłego tak m. innemi 
powiedział: 

dla tej utalentowanej artystki. P. 
Kuszłówna lepiej się na tem polu 
czuje. W roli fertycznej, paryskiej 
pokojówki rozbrajała swą szelmow- 
ską kokieterją. P, Łubiakowskiemu 
w dobrze naogół zagranej roli ele- 
ktrotechnika, brakowało tego łobu- 
zerskiego zacięcia, jakie cechuje 
to środowisko ludzi. Był za po- 
ważny ja na swe stanowisko. P. 
Chrzanowska była zupełnie na 
miejscu. : 

Ponieważ prym w całej obsa- 
dzie „Pokojówki* trzymał p. Woł- 
łejko więc należy mu się specjal- 
ne uznanie jako reżyserowi i jako 
aktorowi. Фур, stworzony przez 
niego, obmyślany w każdych szcze- 
gółach i precyzyjnie wykonany 
sprawiał widzowi rozkosz wysoce 
artystyczną. Bogata skala środków 
ekspresji rozwinięta została tu w 
eałej swej rozciągłości. Taki „star- 
szy pan“, który chce a nie może 
i boi się dać folgę swoim amorom, 
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rządowych pozostawać będą na po-- 
sadach mężatki, całe szeregi krow- 
nych osób i ludzi posiadających 
znaczne majątki. (x). 

Echa Wszechpolskiego Zjazd 
Kolejarzy Z. Z.P. ^ ‚ 

Kto uważnie przysłuchiwał się 
obradom zjazdu Z. Z. P. wyczu- | 
wać musiał specjalną atmosferą 
panującą wśród tych N. P. R. de- | 
legatów z całej Polski, a właści- | 
wie reprezentujących opinję samo- | 
dzielnego państwa wojewody Bniń-- 
skiego. Poddenerwowani poplecz- | 
nicy Marszałka Trąmpczyńskiego, 
jak wiadomo naczelnego wodza, % 
taką bufanadą krytykującego za- 
rządzenia wojskowe — wyrazili 
dla dwnch pism wileńskich, niego* 
dzących się z ich stanowiskiem, 
Expresowi Wileńskiemu i Dzienni- 
kowi Wileńskiemu bezwzględną po- 
gardę. Nie sądzimy by ta pogarda 
miała komukolwiek zaszkodzić. Nie 
zależnie od tego, z powodu obawy 
przed większym rozłamem kwe- 
stję wysłania depesz załatwiono 
krakowskim targiem nie wysyłając 
żadnej. Tak więc włodarz partyj- 
ny p. Popiel może być zupełnie 
spokojny, a Głos Codzienny wypi- 
sywać na swych szpaltach dyty- 
ramby na cześć Zjazdu. 

Z—ło. 

     
   

    
     

    

   

     
    
   

  

    

      
      

       
     

   
    

      

  

    
   

    
   

    
     
   

    

   

  

   
      
      
     

      

   

    
   
    
    

  

    
         

     
    

  

   

  

    

   
     

    
   
   
    

   

    

   

  

   

  

    

          

   

        

   

— Ta praca, częstokroć żmud- 
na i niewdzięczna a tak dla Kraju 
potrzebna, ta podziwu godna wy* 
trwałość, to bezwzględne oddanie 
się sprawom Kontroli, a jednocześ-. 
nie  nieposzlakowany charakter 

i prawość, poczucie sprawiedliwo” 
Ści, tak wykazane przy rozważaniu 
wyników Kontroli, zjednały zmar” 
łemu Prezesowi arnowskiemu 
ogólny i głęboki szacunek nie tyl- 
ko ze strony Jego współpracowni- 
ków, lecz i ze strony wszystkich, 
którzy Go znali. 

  

Tryumiy wileńskich ułanów 
w. Warszawie. 

W czwartym dniu wielkich za- 
wodów konnych na Siekierkach ro- 
zegrano zrana trzecią próbę o mi-- 
strzcwstwo wojska polskiego, a 
mianowicie bieg dystansowy nap" 
przestrzeni 40klm.-Na skutek wy” | 
niku tego biegu prowadzi obecnie 
w mistrzostwie 1) 13 p. uł. (1215 
pkt.), 2) 16 p. uł. (1850 qkt.) 
3) 20 p. uł. (2830 pkt.) Należy tu 
zaznaczyć, że 5 p.uł., który wysu- 
nął się na drugie miejsce został 
zdyskwalifikowany za zdekompleto* 
wanie zespołu. 

Indywidualnie prowadzą 1) por. 
Ertman 5 p. uł. (210 pkt.), 2) por. 
Kawecki K. O. P. (222 pkt.), 8) por. 
Prosiński 18 p. uł. (296 pkt.). Jak 
ciążkim był ten bieg, najlepiej z0” 
brazuje fakt, iż padły w nim trzy. 
konie, a mianowicie: „Gryf* mjr. 
Romualda Boryckiego, który padł 
już w Natolinie; a po przybyciu na 
po!a Siekierkowskie pod Warszawą 
(na których, jak wiadomo, odby” 
wają się zawody) padły „Margines” 
por. Bujalskiego i „Madame Augo“ 
por. Szelocha, ё 8 

Start tego biegu odbył się W 
koszarach przy ul. Koszykowej 0. 
godz. 6-ej rano. Trasa biegu pro” 
wadziła przez Natolin, Ursynów d0 
Piaseczka i z powrotem przez P0“ 
wsin, Wilanów na pola Siekier” 
kowskie gdzie znajdowała się 
meta. 

Wobec pozostania w konkursie 
tylko trzech grup (inne zostały 
zdyskwalifikowane z powodu zde” 
kompletowania) nasi, wileńscy uła” 
ni z wszelką pewnością jedną * — 
nagród zdobędą; z całego serc 
życzymy im pierwszej! (me) + 

Kupujcie 
Kurjer Wilenski 

poczciwy safandula, latwo ulegaja“ 
cy pokusom płci pięknej, aczkol“ 
wiek znany nam z wielu farś 
zawsze jest ciekawy i rozwesel 
gdy go galwanizuje talent artysty: 
Ileż komizmu i to w dobrym 
gatunku dał p. Wołłejko w ruchach 
i mimice czy to „robiąc'* doktor 

wobec pacjentów, czy to stroją 
koperczaki do swej pokojówki.Swiet" 
ns, znakomita postać!.. SE 

Najsłabszą stroną  widowisk% 
i tym razem były dekoracje, Ró” 
zumiem dobrze, że w warunkach W 
jakich obecnie gra zespół w „Lut 
ni“ trudno dać nową oprawą 800“ 
miezną. Ale i te stare rekwizyt) 
można jakoś do porządku dopro” 
wadzić, by przynajmniej nie psuły 
tak jak obecnie wrażenia swą nie” 
chlujnością.
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Życie gospodarcze. 
Wady gospodarki przewozowej na 

. kolejach. 
Redakcji naszej udało się otrzymać od jednego ze 

znawców polityki kolejowej kilka artykułów w kwestji nie- 
których zagadnień gospodarki kolejowej. Zamieszczamy je, 
jako dyskusyjne. Mamy nadzieję, iż spowodują one pewną 
wymianę zdań, która może się znacznie przyczynić do wy- 
šwietlenia niektėr; 
kolejowej. 

Wszystkim jest wiadomo, że lo- 
komocja kolejowa nie jest w stanie 
konkurować tylko z wodą. Jednak 
za czasów przedwojennych zarządy 
kolejowe, w szczególności prywat- 
ne, tak rozumnie prowadziły poli- 
tykę taryfową, że za pomocą róż- 
nych ulg i specjalnych urządzeń 
mogły wytrzymać itę konkurencję. 

Nasze koleje istnieją na zasa- 
dach samowystarczalności, czyli w 
warunkach kolei prywatnych. A 
więc tembardziej muszą dbać o ro- 
zumną i na dalszą metę obliczoną 
gospodarkę, szczególnie uwzględ- 
niając specyficzne warunki danego 
terenu gospodarczego. 

Co stracono i traci się, na sku- 
tek nieumiejętnego zarządzania ko- 
lejami, niech wskaże nam zarówno 
ten, jak i następne artykuły w wy- 
mienionej kwestji. 

W latach ubiegłych do roku 
1924—25, przy znacznych przewo- 
zach materjałów drzewnych, na 
wszystkich linjach kolejowych kre- 
sów wschodnich, utrzymywał się 
normalńy ruch towarowy i równo- 
legle z przewozami materjałów leś- 
nych, rozpoczął rozwijać się prze- 
mysł i handel, eo spowodowało 
także wzmożenie się przewozów 
innych ładunków. 

Przewozy o tyle były znaczne, 
że ruch towarowy można było pro- 
wadzić na ogólnie znanych i pożą- 
danych w kolejnictwie zasadach 
należytego wykorzystania wagonów 
i siły pociągowej parowozu. 

Normalny ten ruch oczywiście 
umożliwiał i gwarantował termino- 
wą dostawę wszystkich ładunków 
przewożonych kolejami, co w han- 
dlu ma pierwszorzędne znaczenie. 

"Wskutek zmienionej konjunktu- 
ry finansowej w wymienionych la- 
tach przewozy ładunków drzewnych 
spadły do minimum. 

Dla przewozów pozostały, prócz 
ładunków kolejowych i ładunków 
urzędów państwowych, tylko ładun- 
ki innych kategorji. 

Statystyka za ubiegły czas wska- 
zywała, że dla przewiezienia ła- 
dunków tych pozostałych kategorji, 
przytrzymując się zasady należyte- 
go wykorzystania taboru, wystar- 
czy dla poszczególnych linji, uru- 
chamiać pociągi parę razy i mniej 
na tydzień, a czasami i rzadziej w 
oczekiwaniu zebrania się takiej ilo- 
ści wagonów, która by odpowiadała 
całkowitej pociągowej sile parowo- 
zu. To też ładunki po kilka dni 
wyczekiwały wysłania ze stacji, a 
interesant - odbiorca beznadziejnie 
wyczekiwał również po kilka dni 
swego towaru na stacji odbiorczej. 

Ładunki nie trafiały na dni tar- 
gowe,.jarmarki, lub na terminy z0- 
bowiązań dostawy, a zatem intere- 
sanci ponosili znaczne straty. Była 
to jedna z przyczyn tego, iż za- 
częto gremjalnie uciekać od loko- 
mocji kolejowej, wyszukując bar- 
dziej pewnej lokomocji w postaci 
automobili i koni, — i teraz doszło 
do tego, że na przestrzeniach z 
górą stukilometrowych ładunki, a 
szczególnie bydło, idą pomimo ko- 
lei, drogami kołowemi. 

Są ustalone ścisłe i dosyć krót- 
kie terminy dostawy ładunków przez 
kolej, które kolej musi przestrze- 
gać, gdyż niedotrzymanie terminu 
dostawy pociąga za sobą zwrot 
właścicielowi ładunku opłat prze- 
wozowych należnych za przewóz 
kolejom, czyli czynności i praca 
poszczególnych stacji nie może być 
rozbieżną z ruchem pociągów na 
poszczególnych linjach, w przeciw- 
nym razie nieterminowa dostawa, 
a tym samym darmowy przewóz 
ładunków będą nieuniknione, 

Okoliczność tą mogą rozmyślnie 
wykorzystywać interesanci, którym 
na terminie ładunku nie zależy, co 
może spowodować, że kolej będzie 
wozić przy praktykowanym obecnie 
systemie prowadzenia ruchu, część 
ładanków bezpłatnie, 

Również czynnikiem odstrasza- 
jącym interesantów od kolei, są 
najrozmaitsze podatki miejskie, któ- 
rych unika się przewożąc towary 
drogą kołową, albowiem obecnie 
kontrolerzy miejscy nie znają in- 
nej drogi, jak tylko do ksiąg kole- 
jowych, na podstawie których okre- 
ślają podatki od przywożonych i 
wywożonych towarów. 

Z powyższego wynika, że kolej 
ma dziś znacznie utrudnioną kon- 
kurencję nawet z końmi i to nie- 

tylko w ruchu podmiejskim lecz i 
na stakilometrowych odległościach, 
pomimo swojej taniości i fatalnych 
dróg kołowych. 

Obecnie z górą 50 proc. ładun- 

ych spornych kwestji z zakresu gospodarki 
Red. 

ków przewozi się poza koleją, co 
oczywiście utrudnia rozwój prze- 
mysłu i handlu oraz znacznie wpły- 
wa na ceny artykułów, ponieważ 
przewożenie drogami kołowemi wy- 
maga poważnych kosztów. 

Uważam, iż jedną z głównych 
przyczyn tego stanu jest jedno- 
stronna polityka przewozowa na- 
szych władz kolejowych. Polityka 
ta idzie przedewszystkiem w kie- 
runku należytego obciążania po- 
ciągów, co oczywiście daje ogrom- 
ny procent zysku od poszczegól- 
nych pociągów, ale z drugiej stro- 
ny przyczynia się do spadku ogól- 
nej ilości przewozów, a zatem i do 
spadku ogólnych dochodów koleji. 
Polityka ta ponadto pociąga za so- 
bą zmniejszenie się szybkości ob- 
rotu handlowego w naszym kraju, 
odbija się bardzo ujemnie na cało- 
kształcie sytuacji gospodarczej ziem 
Wschodnich. 

Dla przykładu przytaczam na- 
stępującą kalkulację przypuśćmy 
skład pociągu towarowego 35 wa- 
gonów o wadze 800 tonn. Prze- 
bieg takiego pociągu przy najsłab- 
szej napiętości ogólnego ruchu, na 
przestrzeni stu kilometrów i przy 
uwzględnieniu wszystkich wydat- 
ków kolei t. j. rzeczowych i oso- 
bowych, zależnych i niezależnych 
od ruchu wynosi 1,065 zł. 

Jeżeli przyjmiemy, iż te 35 wa- 
gonów są załadowane towarami 
opłacanemi według taryf, poczy- 
nając od klasy l-ej do taryfy ul- 
gowej lit. G. włącznie, to otrzy- 
mamy w średnim za wagon 185zł. 
78 gr. co wyniesie 4,752 zł. 30 gr. 
za pociąg złożony z 36 wagonów 
15-to tonnowych, czyli pociąg taki 
daja zysku 3,687 zł, 80 gr. A za 
tem jeżeli będziemy przeprowa- 
dzać pociągi mniejsze o */3 to 
i tu jeszcze otrzymamy pewne zy- 
ski w gotówce prócz korzyści dla 
kraju, wynikających z ustalenia 
terminowej i stałej dostawy ładun- 
ków. (Wobec wahania się kursu 
waluty i ostatniej zmiany taryfy 
podana kalkulacja może uledz nie- 
znacznemu odchylenlu w jedną lub 
w drugą stronę). ; 

Z powyższego wynika, że pro- 
wadzenie ruchu towarowego na za- 
sadach ruchu osobowego jest po- 
prostu koniecznem. Jeśli dostawa 
będzie terminowa, nadawca będzie 
pewny, że jego ładunek na czas 
przybędzie to wówczas on zwróci 
się do kolei o ten przewóz nawet 
i na bliskich przestrzeniach, gdyż 
tańszej i sprawniejszej lokomocji 
nie znajdzie. 

A zatem na odcinkach gdzie 
finansowo kalkuluje się codzienne 
kursowanie pociągów towarowych, 
takowe obowiązkowo powinny co- 
dziennie o ścisłym i dogodnym 
rozkładzie przechodzić, na odcin- 
kach zaś, gdzie tego osiągnąć się 
nie da, towarowe wagony można 
przeprowadzać do najbliższej wę- 
złowej stacji, pociągami mięszane- 
mi lub osobowemi, bez pobierania 
dodatkowych opłat za taki prze- 
wóz. 

Konkurencja z lokomoeją kolo- 
wą w ruchu podmiejskim jest trud- 
niejsza, lecz i tu przy. naszych 
obecnych drogach i szosach można 
to zrobić przy wprowadzeniu od- 
powiednich taryf i dogodnych lo- 
kalnych podmiejskich pociągów. 

Za zadanie winna kolej sobie 
postawić przyciągnięcie wszystkich 
ładunków dla transportowania ko- 
leją i wyrobienie dla siebie u sfer 
handlowo-przemysłowych opinji ter- 
minowego dostawcy, co w związku 
z najtańszym środkiem przewozu 
uniemożliwi wszelkie zabiegi kon- 
kurencyjne z dostawcami ładun- 
ków drogami kołowemi. 

Jednocześnie należy dążyć do 
sanacji stosunków pod względem 
ściągania podatków miejskich za 
ładunki dostarczane koleją i dro- 
gami kołowemi. 

W ostatnich dwuch miesiącach 
roku bieżącego przewozy leśnych 
materjałów sięgają wysokości prze- 
wozów dokonywanych w latach 
1921—22—23, jak długo potrwają 
oczywiście trudno określić, lecz 
właśnie jest okazja teraz do upo- 
rządkowania ruchu towarowego. 

Eskawator. 
  

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

1. Waluty 
sprzedaż — kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,15 9,17 9,13 
Funty szterlingi 44,85 44,96 44,74 

Na czarn jełdzie w Wilnie dnia 16VII'płacong 24 dolar 9,30 
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Wieści z kraju. 
Święto Przysposobienia Wojsko- 
wego i poświęcenie sztandaru 
żwiązku Strzeleckiego w Swię- 

cianach. 

Na zakończenie rocznego okre- 
su pracy w hufcach szkolnych i 
Związku Strzeleckim zorganizowa- 
ne zostało przez powiatowy komi- 
tet W.F, i P.W. kadrę instruktor- 
ską 5 p. p. Leg. i Związek Strze- 
lecki w  Swięcianach doroczne 
święto przysposobienia wojskowe- 
go, połączone z poświęceniem 
sztandaru strzeleckiego. 

W uroczystości wzięły udział 
wszystkie hufce szkolne oraz od- 
działy Związku Strzeleckiego z 
całego powiatu. Z Wilna przybyli 
na uroczystość ks. Biskup Ban- 
durski, pułk. Skwarczyński z ra- 
mienia wojskowości, prezes Okr. 
Związku Strzeleckiego p. Witold 
Abramowicz, redaktor Batorowiez. 
p. Dobaczewska oraz z ramienia 
Komendy Okr. Związku Strzelec- 
kiego insp. Muzyczka. 

Na stacji N. Swięciany gości 
powitał prezes obwodu Swięciań- 
skiego Zw. Strzeleckiego p. Ozd- 
zyński i pluton honorowy Strzel- 
ców oddziału N.-Swięciańskiego z 
orkiestrą kolejową, zaś w Staro- 
Swięcianach licznie zgromadzona 
miejscowa ludność ze starostą pow. 
p. Żuromskim na czele. 

Po odebraniu przez pułkowni- 
ka Skwarczyńskiego raportu od 
D-cy ustawionych na placu spor- 
towym oddziałów przysposobienia 
wojskowego i bataljonu strzelec- 
kiego, ks. biskup Bandurski o g. 
11 odprawił mszą polową, oraz 
wygłosił do zebranych podniosłe 
okolicznościowe kazanie podkreś- 
lając wagę pracyP. W. a wszcze- 
gólności pracę zw. strzeleckiego 
na polu obrony Państwa i kultu- 
ralno-oświatowym, Po kazaniu na- 
atąpiło uroczyste poświęcenie 
sztandaru zw, strzeleckiego oraz 
wręczenie go chorążemu poczem 
strzelcy złożyli uroczyste przy- 
rzeczenie. Następnie odbyła się 
defilada przyjmowana przez ks. 
biskupa Bandurskiego, pułkowuika 
Skwarczyńskiego, starostę Żuraw- 
skiego, insp. Murzyczki, dyrekto- 
rów szkół średnich, kpt. Sglobic- 
kiego i wielu innych wybitnych 
osób. O g. 12 m. 30 odbył się 
wspólny obiad w kasynie urzędni- 
czem, gdzie kolejno przemawiali: 
ks. biskup Bandurski, starosta Żu- 
rawski, prezes Abramowicz. Pod- 
czas biadu kilkakrotnie śpiewano 
1-szą brygadę. O godzinie 14 roz- 
poczęła się na boiska sportowem 
walka o pierwszeństwo w konkur- 
sie strzeleckim i w pięciobolu woj- 
skowo-sportowym. Do zawodów 
tych stanęli najlepsi zawodnicy z 
hufców szkolnych i oddziałów 
strzeleckich. 

Konkurs strzelecki dał pole do 
popisu uczniom sieminarjum pań- 
stwowego. Ucz. Ertel Eugenjusz z 
seminarjum zdobył 1-sze miejsce 
w konkursie (87 p.), 2-ie miejsce 
zdobył ucz. tegoż seminarjum So- 
roko Witalis (86 p.), 8-cie Subocz 
Bronisław—strzelec oddziału świę- 
ciańskiego. 

7 indywidualnych wyników pię- 
cioboju 1-sze miejsce w biegu na 
100 mtr. osiągnął Kucharski Kazi- 
mierz ucz. sem. (12 sek.), 2-ie m. 
Ostaszewski Antoni ucz. semin. 
(12,5 sek.), 8-cie Pietkiewicz An- 
toni (13 sek.), 

W skoku w zwyż osiągnął zwy- 
cięstwo Malinowicz Jan strzelec 
oddz. Podbrodzie (162 emt.), w 
skoku w dal Ostaszewicz Antoni 
(557 emt.). W skoku o tyczce Bil- 
sa Józef strzelec oddz. Swięciań- 
skiego (260 emt.), w rzucie oszcze- 
pem 1-sze miejsce Girnć Antoni 
ucz. gimn. (29.80 mtr.), 2-ie miej- 
sce Panawa Wacław ucz. sem. 
(29.57 mtr.) 3-cie miejsce Romej- 
ko Józef ucz. gimn. 

W rzucie dyskiem 1-e miejsce 
Kusto Mieczysław ucz. gimnazj. 
(30,380 mtr), 2-ie miejsce Pietkie- 
wicz Antoni (25.74 mtr), 8-ie 
miejsce Panawa Wacław (22,51 
mtr) w rzucie granatem 1-e miej- 
sce Sauk Izydor, strzelec oddz. 
Swięciańskiego (55,44 mtr), 2-gie 
miejsce Kusto Mieczysław (54.80 
mtr) 8-cie miejsce Pietkiewicz An- 
toni. O godz. 17 mecz piłki noż- 
nej, pomiędzy drużynami gimn., 
seminarjum 2:2 wypełnił dalszą 
część programu. O godz, 18.30 
rozpoczęły się ćwiezenia polowe, 
z których wzięły udział hufce 
szkolne i oddziały Związku strze- 
leckiego powiatu Swięciańskiege. 

śklep materjałów piśmiennych 
J. ARKINA, wiLNO 

Wileńska 32 i Św.- Jańska 6. 

Przyrządy do łowienia ryb. 
Latarnie papierowe i fajerwerki. 

Scyzoryki i nożyczki. 

‚ Latarki elektryczne i baterje. 

WSSE LOBEN"BOKST 

Z ZAGRANICY. 

Dżuma w Aleksanćrji. 

KONSTANTYNOPOL. 16.VII. 
(Pat). Z powodu stwierdzonego 
wypadku dżumy w Boyrouth i Ale- 
ksandrji (5-go lipca), okręty przy- 
bywające z tych portów do Kon- 
stantynopola podlegają kwaran- 
tannie. 
    

> C Т „I. Mi kie i P. Chowtin, "!- Miekicvicza 
Wielki wybór zegarków, złotych 

i srebrnych wyrobów oraz platerów. 

== Ceny fabryczne = 

Przy sklepie PRACOWNIA ZEGAR- 
KÓW, jubilerska i grawerska. 

Kupno: złota, srebra i drogich 
kamieni. 1073 

  

  

Dziś: Aleksego W. 
Sob ta 
17 Jutro: Szymona. 

lipca | Wschód słońca---g. 3 m. 04 
Zachód < g. 7 m. 49     

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) 
Dziś i jutro ciesząca się zasłużonem 

powodzeniem wyborna krotochwila S. 
Guitry „Pokojówka szuka miejsca”, któ- 
ra dzięki doskonałej grze całego zespołu 
zyskała ogólne uznanie. Główne role 
spoczywają w rękach: Kuszlówny, H. Ho- 
chendlingerówny, Ł. Wołłejki, A. Such- 
cickiego i J. Eubiakowskiego. 

Ceny miejsc od 50 gr. do 4 zł. 50 gr. 
— Dzisiejszy koncert Orkiestry 

Symfonicznej. W dniu dzisiejszym od- 
będzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 
1X koncert popularny Wil. Orkiestry 
Symfonicznej pod dyrekcją R. Rubin- 
sztejna. 

„W programie: Liszt — Polonez Nr. 2, 
Czajkowski — Barkarola, Ehrenfeld—Ber- 
ceuse, Offenbach — „Opowieści Hoffma- 
na,  Halvorsen — Suita, „Vasantasena* 
Beethoven — Leonora Nr. 3, Verdi — 
fantazja z op. „Rigoletto“, Ipolitow - Iwa- 
now — „Szkice kaukaskie*, 

Początek o godz. 8 wiecz: Ceny bi- 
letów: wejście 50 gr. miejsce rezerwowa- 
ne 1 Aaaa i ы 

— Występ I. Dygasa w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Jutro w płedzielę 
wystąpi na koncercie Wil. Orkiestry Sym- 
fonicznej znakomity artysta opery war- 
szawskiej Ignacy Dygas, który czarować 
będzie słuchaczy wykonaniem szeregu 
arji operowych oraz pieśni. - 

śród bogatego programu wyróżnić 
należy arję z op. „Manru* — Paderew- 
skiego, arję z op. *Dama pikowa” — 
Czajkowskiego. Modlitwa z op. „Samson 
i Dalila" — Saint - Saensa, „Zmarwych- 
wstał pan* — Rachmaninowa, orąz sze- 
reg_ pieśni Moniuszki. Orkiestra pod dyr. 
R. Rubinsztejna wykona: Suitę „Chopi- 
niana" — Głazunowa, Serenadę — El- 
gara, Uwerturę „Egmont“ op. 84. „Peer 
Gynt — suita — Griega. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. Ceny 
biletów: wiejście 1 zł., miejsca rezerwo- 
wane: 1-52е 3 zł., 2-gie 2 zł, ulgowe 
50 gr. 

OSOBISTE. 

— Zaślubiny. Dnia 18-go lipca 
r. b. o godzinie 8 m. 30 w ko- 
ściele św. Anny odbył się ślub dr. 
Aleksandrowicza Bohdana z p. 
Jadwigą Kukoszkinówną, (x). 

URZĘDOWA 

— Z Izby Skarbowej. Prezes 
Wileńskiej Izby Skarbowej p. Jan 
Malecki wyjeżdża w dniu 18 lipca 
r. b. na 6 tygodniowy urlop wy- 
poczynkowy. W czasie nieobecno- 
Ści Prezesa lzby zastępować go bę- 
dzie Pan Wacław Denisewicz Na- 
czelnik Wydziału ll-go (Podatków 
Bezpośrednich). 

— Wydawanie dowodów 0s0- 
bistych. Starostwo pow. Wileńsko- 
Trockiego niebawem wprowadza u- 
proszczenie przy wydawaniu pasz- 
portów. Dotychczas zainteresowane 
osoby wniosły podanie i otrzymy- 
wały dowody osobiste bezpośrednio 
ze starostwa, obecnie zaś dla udo- 
godnienia ludności starania o uzy- 
skanie dowodu osobistego można 
będzie czynić przez właściwy urząd 
gminny. (x) 

— Pozwolenia na broń. Urząd 
Komisarza Rządu na miasto Wilno 
podaje do wiadomości, iż osoby, 
które złożyły podania o zezwolenie 
na noszenie broni palnej winny się 
zgłosić po odbiór zezwoleń najpóź- 
niej do dnia 15 sierpnia r. b. 

W przeciwnym razie podania 
ulegną zniszczeniu. 

Z dotychczas złożonych w tej 
sprawie 1635 podań, 215 osób nie 
wybrały zezwoleń. (I) 

— Osobom  spokrewnionym 
w jednym urzędzie pracować nie 
woino!Ponieważ ustawa o służbie 
urzędników państwowych zakazuje 
pracy w jednym i tym samym u- 
rzędzie osobom spokrewnionym ze 
sobą Urząd Wojewódzki zwrócił 
się do Wydziałów Powiatowych, 
wskazując na to, że motywy odno- 
Śnych przepisów mają zastosowanie 
również i w stosunku do urzędni- 
ków komunalnych. Wobec tego na- 
leży unikać obsadzania posad w 
jednym i tym samym związku ko- 
munalnym przez krewnych. Rów- 
nież stosunek ten nie może zacho- 
dzić między przedstawicielami wła- 
dzy nadzorczej a komunalnej zależ- 
nemi od tej władzy. 

  

KRON 

Wizyta królestwa hiszpańskiego. 

LONDYN. 16.VII. (Pat.). Kró- 
lewska para hiszpańska opuściła 
dziś rano Anglię. Na pożegnanie 
wysokich gości na dworzec Wik- 
torji przybyli król i królowa an- 
gielscy i inni członkowie rodziny 
królewskiej. Sir Austen Chamber- 
lain żegnał gości w imieniu rządu. 

  

        

J. PAK Mickiewicza 24 
Wielki wybór ZEGARKÓW, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów 

° —) Сепу Фабгусгпе (— 
Przy sklepie PRACOWNIA ZE- 
GARKÓW jubilerska i grawerska 
KUPNO: złota, srebra i drogich 
kamieni. 1011 

   

    

IKA. 
Kwiatki magistrackie. 

MIEJSKA. 

Jubileusz. — Połamane ławki. — 
Ślepe organa. 

Do osobliwych uroczystości w na- 
szym grodzie będzie można zaliczyć cie- 
kawy magistracki jubileusz, który odbę- 
dzie się, według kronik dziennikarskich, 
za dni kilkanaście. Uroczystość zaś sama, 
będzie trwała, według zwyczajów magi- 
strackich, conajmniej tydzień. 

„ Niech Czytelnicy nie sądzą, że bę- 
dzie obchodził jubileusz swej niezmor- 
dowanej, długoletniej pracy nad zniszcze 
niem miasta — jego prezydent lub wice 
ależ niel 

A jednak... W kronikach miejskich 
zostanie zanotowaną taka uroczystość: 

„Anno Domini. Wiek XX.— Dziura... 
w chodniku, przy ul. Zamkowej Nr. 3 
święciła jubileusz dwurocznego swego 
istnienia, dzięki wzorowo prowadzonej 
gospodarce miejskiej, przez J. W, Pana 
prezydenta Bańkowskiego i Jego za- 
stepcy—J. W. Pana wice-prezydenta Ło- 
kucijewskiego. W uroczystości tej wzięły 
udział: ciało magistrackie in corpore 
oraz wszystkie osoby obojga płci, które 
zaznały jakowegoś bądź uszczerbku na 
ciele, obuwiu lub ubraniu, przechodząc, 
e to miejsce, J. W.Pan inż. Piegut- 
owski,—na zakończenie uroczystości 

wygłosił przemówienie p. t. — Jaka jest 
analogja pomiędzy kretem, wpuszczonym 
do ogrodu warzywnego, a Wydziałem 
technicznym magistratu m. Wilna*, 

* * 
* 

Piękne nasze ogrody, przedstawiają 
obraz niechlujstwa magistrackiego. Nikt, › 
absolutnie nie zwraca uwagi na cały 
szereg połamanych ławek i to na głów- 
nych, najbardziej uczęszczanych, alejach. 

Nasz Magistrat sądzi, że wywiesi- 
wszy w ogrodach tablice z wezwaniem 
do publiczności, iż lej, oddaje w opiekę 
ogrody, zrobił swoje. Ależ, sławetny Ma- 
gistracie! Publiczność nie będzie repero- 
wać ławek za Ciebie. 

* * 
* 

Przechodzi sobie ulicą taki wielki 
an dygnitarz w granatowym mundurze. 
rzechodzi i widzi tylko, co mu ktoś 

pokaże, albo więcej zwęszy, niż zobaczy, 
że po 7-mej wiecz. sprzedają chleb. Ale 
natomiast zupełnie nie widzi, ani dziur 
na jezdniach, chodnikach, ani powywra- 
canych słupów, połamanych drzwiczek, 
w ogrodech miejskich, połamanych ła- 
wek i tysiące, tysiące innych rzeczy. 

Kochana Policjo! Przejrzyj na oczy, 
zrzuć z siebie lenistwo. Duś ten nasz 
magistrai! Masz do tego wszelkie pra- 
wo. Niech wreszcie wygląd naszego mia- 
sta przystosuje się do twego czystego 
PY IO munduru. 

03 
Ktoś powiedział: że zawsze bywa 

czysty ten, kto czysty mundur na się 
przypackowo włożył. 

Czyżby się dobrali?... (abb) 

— Wydatki magistratu m. Wil- 
na. Magistrat m. Wilna przeznaczył 
na remont elektrowni miejskiej 
31 tysięcy zł., na przerobienie we- 
dług nowej konstrukcji filtrów na 
stacji wodociągowej 15 tysięcy zło- 
tych. Niezależnie od tego wyasyg- 
nował na pomoc dla bezrobotnych, 
na zakupienie odpowiedniej ilości 
lekarstw 7 tysięcy zł. (r) 

— Uwadze policji rzecznej. 
Pomimo energicznych zakazów 
wzbraniających kąpania się w miej- 
scach niewyznaczonych specjalnie 
dla tego celu, wybrzeże Wilji prze- 
pełnione jest amatorami kąpieli. 
Zwraca uwagę zupełny brak w tych 
miejscach posterunkowych policji 
rzecznej, która by mogła powstrzy- 
mać osoby nie stosujące się do 
przepisów od kąpania się w miej- 
scach nie dozwolonych. Natomiast 
posterunki postawione są w tych 
miejscach, w których dotąd przy- 
najmniej ofiar nie było. 

— Przegląd dorożek. W dniach 
od 9 do 16 sierpnia r. b. odbędzie 
się na placu rynkowym Łukiskim, 
doroczny przegląd dorożek. 

Przegląd odbędzie się w nastę- 
pującym porządku: 

9 sierpnia od Nr. 1 do Nr. 120. 
11 sierpnia od Nr. 121 do 

Nr. 240. 
12 sierpnia od Nr. 241 do 

Nr. 360. 
14 sierpnia od Nr. 361 do 

Nr. 480. 
i 16 sierpnia wszystkich pozo- 

stałych. 
Początek przeglądu każdego dnia 

o godzinie 9-ej rano. 
Niestawiennictwo do przeglądu 

8 

pociągnie za sobą, w myśl $ 20 
instrukcji dorożkarskiej przymuso- 
we sprowadzenie i pewną B= 

Z UNIWERSYTETU. 
— Rozstrzygnięcie konkursu 

na szkice dzwonnicy i bramy 
kościoła w Suderwie. Na skutek 
zgłoszenia Komitetu _ Budowy 
dzwonnicy w Suderwie Dziekanat 
Wydziału sztuk pięknych U. S. B. 
w Wilnie ogłosił wśród studentów 
architektury konkurs na szkice 
dzwonnicy, bramy i ogrodzenia ko- 
ścioła w Suderwie, 

W dniu 15-go lipca r. b. sąd 
konknrsowy, składający się z Pre- 
zesa Komitetu p. Rektorowej Ma- 
rji Zdziechowskiej, W. Księdza A. 
Łoszakiewicza, p. L. Ostrejki oraz 
Dziekana i Profesorów Wydziału 
Sztuk Pięknych, po szczegółowem 
rozpatrzeniu 18 nadesłanych prace 
przyznał I nagrodę pracy stu- 
denta architektury Jerzego Sliw- 
ki, II i NI nagrodę pracom stų- 
denta architektury Ignacego Wi- 
dawskiego. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kolonje letnie. Jak już do- 
nosiliśmy w swoim czasie, stara< 
niem U. S. B. urządzone zostały 
w Druskiennikach kolonje letnie dla 
uczącej się młodzieży. W kolonjach 
tych przebywa obecnie na kuracji 
65 osób, którym termin przebywa- 
nia kończy się 20 b. m. i w dniu 
21 b. m. przybędą oni do Wilna. 

Drugi sezon kuracyjny, dla no- 
wej partji młodzieży uczącej się 
i potrzebującej kuracji promienia- 
ri słonecznemi rozpoczyna się 
22 b. m. 

W dniu 22 b. m. z dworca wi- 
leńskiego wyjeżdża do Druskienik 
60 osób. Chociaż miejsca wszyst- 
kie są już zapełnione, codziennie 
zgłasza się spora ilość dziatwy, 
potrzebującej odpoczynku. 

Pomoc rządu, znajdującego się 
obecnie w ciężkich warunkach ma- 
terjalnych nie może być wystar- 
czająca w tak ważnej sprawie, jak 
wychowanie zdrowego naszego po- 
kolenia, Społeczeństwo winno zro- 
zumieć potrzebę i winno przyjść 
z pomocą. Wszelkie ofiary na ko- 
lonje letnie przyjmowane się w 
administracji naszego pisma co- 
dziennie od 10 do 4 oprócz nie- 
dziel i dni świątecznych, () 

— Nižsza szkola Rolnicza w 
Bukiszkach. Niższa szkoła Rolni- 
cza w Bukiszkach w pierwszym 
półroczu 1926 r. liczyła 29 uezni, 
z których 13 znajdowało się na 
stypendjum Sejmiku Wileńsko-Troc- 
kiego, koszta utrzymania ich wy- 
noszą 2,070 zł, Ponadto sejmik wy- 
dał 9,000 zł. na ogólne utrzymanie 
personelu i inne wydatki, (x) 

— Wykłady w szkołach mniej- 
szości narodowych. Szkoły mniej- 
szościowe otrzymały w tych dniach 
odwołanie rozporządzenia ministra 
Grabskiego w sprawie obowiązko- 
wego wykładania geografji i historji 
powszechnej w języku polskim. 

Według obecnego rozporządze- 
nia tylko przedmioty polonistyczne 
t. j. język polski, historja i geo- 
grafja Polski winne być wykładane 
w języku polskim. (1) 

WOJSKOWA 

— Ćwiczenia 3 p. Saperów. 
W dniu wczorajszym odbyły się w 
okolicy góry Szyszkińskiej ćwicze- 
nia saperów, które wykazały wy- | 
soką znajomość obchodzenia się z 
łatwo wybuchającemi materjałami. 
Saperzy przeprowadzali ćwiczenia 
w zakładaniu min, (r). 

OPIEKA SPOŁECZNA 

— Naczelna Rada Wzajem- 
nych Ubezpieczeń w Warszawie 
na ostatniem swem posiedzeniu 
postanowiła wyasygnować 2000 zł. 
jako subwencję dla Domu Dzieciąt- 
ka Jezus w Wilnie i na schronis- 
ko dla dzieci im. Kazubowicza 
600 zł. (x). 

— Magistrat m. Wilna przy- 
stąpił do odremontowania gmachu 
przy ul. Zawalnej 5 w którym się 
mieściła dotychczas instytucja do- 
broczynna „Kropla mleka*. Na po- 
wyższy remont  wyasygnowano 
około 11.500 zł. (x). 

/ 

— Radjo w policji. Wobec ol- 
brzymiego zastosowania radjotech- 
niki w życiu codziennym, - władze 
idąc z pędem czasu postanowiły 
wprowadzić do działów «ochrony | 
bezpieczeństwa publicznego także i 
ostatnie wynalazki z _ dziedziny - 
radjowej. W tym celu Główna Ko- 
menda Pol. Państw. rozesłała do 
komend wojewódzkich okólnik, w 
którym podaje konieczność zazna- 
jamiania funkcjonarjuszy policyj- | 
nych szczególnie w dziedzinie śled- | 
czej z najnowszemi badaniami — | 
któreby mogły mieć zastosowanie 
w życiu praktycznym i przyczynić 
się do rzeczywistego reagowania na 
zakusy przestępców, w rękach któ- 
rych radjo może być bardzo wiel-   

  

  



4 

kim przyczynkiem do urzeczywist- 
nienia zbrodniczych poczynań. (r) 

SAMORZĄDOWA. 

— Sejmik Wileńsko-Trocki a 
oświata. W pierwszym półroczu 
1926 r. Sejmik Wileńsko-Trocki u- 
trzymywał 37 stypendystów śred- 
nich szkół wileńskich, wydając na 
ten cel 6860 zł. Е 

— Sejmik Wil.-Trocki przy- 
chodzi z doraźną pomocą nawet 
poczcie. Na założenie linji telefo- 
nicznej Wilno-Rudomino, Jaszuny- 
Turgiele i Jaszuny-Małe Soleczni- 
ki sejmik Wileńsko-Trocki zade- 
klarował z górą 3000 zł. przy- 
czem 1000 zł. już wpłacił Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów. 

— Szpitule wszystkie oraz 
ambulansy Sejmiku  Wileńsko- 
Trockiego skierowują  eltorych, 
wymagających zabiegów chirur- 
gicznych do szpitala w Nowo-Tro- 
kach. 

— Budżety organizacji samo- 
rządowych i komunalnych. Mini- 
sterjum spraw wewnętrznych w po- 
rozumieniu z ministrem skarbu 
wydało do magistratów miast, oraz 
wydziałów samorządowych wzór 
według którego ma być wykonane 
zestawienie budżetu na rok finan- 
sowy 1926/27. W wydziale rachun- 
kowym Magistratu m. Wilna roz- 
poczęli wstępne prace do przed- 
stawienia budżetu za rok obecny 
według nowego formularza. 

— Wypożyczanie maszyn do 
wyrobu cementowych dachówek. 
Sejmik Wileńsko-Trocki otrzymał 
od Dyrekcji Ubezpieczeń wzajem- 
nych w przeciągu ostatnich lat 5 
maszyn do wyrobu cementowych 
dachówek. Maszyny powyższe mo- 
gą być wypożyczane potrzebującej 
ludności z powiatu za opłatą 10 
zł., z zastrzeżeniem, że wyrobione 
dachówki będą użyte dla własnych 
potrzeb, a nie odsprzedawane. 

SPRAWY ROLNE. 

— Posiedzenie wojewódzkiej 
komisji ochrony lasów. W dniu 
30 b. m. w urzędzie wojewódzkim, 

‚ рой przewodnictwem wojewody 
wileńskiego p. Władysława  Racz- 
kiewicza odbędzie się posiedzenie 
wojewódzkiej komisji ochrony la- 
gów. 

Na porządku dziennym 33 spra- 
wy o wyrąb lasów w celach par- 
eelacji i likwidacji serwitutów, 
oraz 2 sprawy o nieprawny wyrąb 
lasów. (1). 

— Przymusowa parcelacja. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
otrzymał z Ministerjum Reform 

ž _ Rolnych polecenie zażądać od wła- 
& ścicieli majątków ziemskich, prze- 
'.._ zmaczonych w roku ubiegłym do 
'. parcelacji przymusowej, przedłoże- 

i nia wniosków, odnośnie do wyłą- 
| ezania od podziału obszarów, któ- 

re nie podlegają działaniu ustaw 
o parcelacji. 

Ustawa ta pozwala wyłączyć na 
jedną rodzinę 60 hektarów w okrę- 
gach przemysłowych, i 180 hekta- 
rów na pozostałym terenie pań- 
stwa. Obszar wyłączony od przy- 
musowej parcelacji wynosić może 
300 hektarów jedynie na terenie 
województw wschodnich i zachod- 
nich. (r) 

— Wagon propagandy kultu- 
ry rolnej. W dniu wczorajszym 

    

przybył do Wilna specjalny wagon 
dla propagandy kultury rolnej, 
który w Wilnie zatrzyma się do 
dnia 17 b. m,, urządzając na sta- 
cji pokazy i odczyty % dziedziny 
pszczelarstwa i hodowli. 

W Ameryce idea takich wago- 
nów, a nawet pociągów propagan- 
dowych z różnych dziedzin wiedzy 
znajdują szerokie zastosowanie. W 
Polsce mamy tylko jeden taki wa- 
gon odpowiednio zbudowany, który 
słnży rozmaitym organizacjom rol- 
niczym dla propagandy kultury 
rolnej. (x). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Inspekcja funduszu bezro- 
bocia. Otrzymujemy wiadomość, iż 
w najbliższym okresie czasu, pra- 
wdopodobnie w początkach przy- 
szłego tygodnia przybędą do 
Wilna, celem przeprowadzenia kon- 
troli, delegowani do przeprowa- 
dzenia inspekcji w okręgowych 
Związkach funduszu bezrobocia 
województw wschodnich pp. St. 
Luniowski i R. Balicki, inspekto- 
rzy Dyrekcji głównej Funduszu 
Bezrobocia, przeprowadzający obec- 
nie inspekcję na terenie woje- 
wództwa białostockiego. (r) 

— Kto może ot:zymać pracę? 
Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy w Wilnie poszukuje roflek- 
tantów na objęcie następujących 
robót — 50 robotników drzewnych 
z własnemi narzędziami do Białego- 
stoku i 5 szewców do Gdyni. (r) 

— Stan bezrobocia. Na ewi- 
dencji Państwowego Urzędu Po- 
Średnietwa Pracy w Wilnie w dniu 
15 bm. znajdowało się ogółem 
5040 osób, w tej liczbie 3770 męż- 
czyzn i 1270 kobiet, niewykwalifi- 
kowanych 18357 osób, biuralistów 
528, służby domowej 427, meta- 
lowców 381. W stosunku do ze- 
szłego tygodnia liczba -bezrobot- 
nych zmniejszyła się o 50 osób, 

— Ile wypłacono bezrobot- 
nym. W dniu 14 bm. w w okręgo- 
wym funduszu bezrobocia wypłaco- 
no 12200 zł. bezrobotnym, Z tej 
liczby ustawowo zaledwie 1500, w 
drodze pomocy doraźnej 10,700 zł. 

— Opłata na rzecz bezrobot- 
nych. Komitet pomocy bezrobot- 
nym w Wilnie zwrócił się do dy- 
dyrekcji kolejowej z prośbą, by 
zą wszelkie przesyłki koleją pobie- 
rano specjalnie na rzecz pomocy 
bezrobotnym 50 gr. System ten 
zaprowadzony w Warszawie daje 
doskonałe wyniki; postanowioną tę 
samą metodę zastosować do paczek 
i przesyłek pocztowych, żądając 
odpowiednio zmniejszonej kwoty 
za przesyłką. (r) 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Zebranie podoficerów re- 
zerwy. W niedzielę 18 b. m. o go- 
dzinie 7 m. 30 wiecz. przy ul. św. 
Anny 2, odbędzie się walne zebra- 
nie związku podoficerów rezerwy. 

I 
— Zebranie bezrobotnych pra- 

cowników umysłowych. W dniu 
17 b. m. przy ul. św. Jańskiej 3, 
odbędzie się ogólne zebranie bez- 
robotnych pracowników umysto- 
wych. (1) 

— Walne zebranie członków 
Spółdzielni drobnych * kupców. 
W dniu 18 b. m. o godz. 6 wiecz. 
w lokalu kupców żydowskich przy 
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ul. Wieka-Pohulanka 3, m. 2, od- 
będzie się walne zebranie członków 
spółdzielni drobnych kupców w Wil- 
nie. (I) 

— Zebranie muzyków. W dniu 
26 b. m. przy zaułku Literackim 9, 
odbędzie się ogólne zebranie związ- 
ku muzyków. (i) 

— Dozorcy doniowi i służba 
domowa żądają podwyższenia 
płac. W niedzielę 18 b. m. o go- 
dzinie 2 po poł. przy ul. Kijow= 
skiej 19 odbędzie się zebranie 
związku zawodowego dozorców do- 
mowych i służby domowej. 

Na porządku dziennym między 
innemi, podwyżka płac i sprawy 
organizacyjne. (I) 

RÓŻNE. 

— Sprostowanie. Do sprawo- 
zdania ze „Zjazdu inspektorów sa- 
morządu gminnego" w Nr 150 na- 
szego pisma umieszczono ustęp: 
„Ww większości wypadków popełuia- 
ją nadużycia urzędnicy niewykwa- 
lifikowani i  małointeligentni a 
przedewszystkiem wójci. W związ- 
ku z tem umieszczono rezolucję 
domagającą się ograniczeń ilości 
wójtów*. Otóż wspomniana uchwa- 
ła dotyczyła sołtysów. O ile cho- 
dzi o wójtów to pozicm kwalifi- 
kacji służbowych i moralnych z 
każdym rokiem staje się coraz 
wyższy i pod tym względem śmia- 
ło rzec można iż woj. Wileńskie 
stoi na jednem z pierwszych miejsc 
w Rzeczypospolitej, 

— Fabryka Forda w Brześciu. 
Z Brześcia nad Bugiem komuni- 
kują nam, iż znany fabrykant ame- 
rykański Ford zakładą tam fabry- 
kę samochodów. (1) 

— Obrońca gen. Malczewskie- 
go w Wi!nie. W tych dniach prze- 
słano do Wilna akt oskarżenia 
gen. Malczewskiego. 

W związku z tem, t. j. dla za- 
poznania się z aktem oskarżenia, 
oraz porozumienia się z gen. Mal- 
czewskim, przybył ze Lwowa do 
Wilna @-г Pirecki. 

D-r Pirecki występował w swo- 
im czasie we Lwowie w głośnym 
procesie Steigera, (I) 

— Pozwolenia na prawo hand- 
lu bronią palną. W związku z 
przekazaniem przez ministerjum 
spraw wewnętrznych wojewodom 
kompetencji w wydawaniu zezwo- 
leń na prawo handlu bronią palną, 
urząd wojewódzki rozesłał do pod- 
ległych sobie starostów zarządze- 
nie przeprowadzenia natychmiast 
rejestracji sklepów, posiadających 
już koncesje, 

— Nie pozostawiajcie dzieci 
bez opieki. Wczoraj o godziuie 
12 w południe mieszkańcy ulicy 
Augustjańskiej byli świadkami tra- 
gicznego zajścia ścinającego krew 
w żyłach. W czasie najżywszego 
ruchu targowego, gdy wymijają 
się długie szeregi wozów wśród 
ciżby gdzie  niebezpieczeństwo 
przejechania zwiększa się niepro- 
porcjonalnie, pod koła dorożki sa- 
mochodowej dostała się maleńka 
4-letnia dziewczynka J. Muszkat. 
Szofer Bronisław Aszorow wstrzy- 
mał auto, lecz już było zapóźno 
Koło ciężkiej maszyny przygniotło 
maleństwu klatkę piersiową. Szo- 
fer tą samą dorożką zawiózł dziew- 
czynkę do szpitala żydowskiego, 
gdzies około godziny 8 zmarła. 
Aszorowa przy spisaniu protokółu 
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w | komisarjacie m. Wilna uwol- 
nili, gdyż wszyscy świadkowie jed- 
nogłośnie zeznali że winić w tym 
wypadku szofera nie można. Za- 
winili rodzice nieszczęśliwej ofia- 
ry, zostawiając dziecko bez opieki. 

(° 
Z PROWINCJI 

— Z powiatu Postawskiego. 
Dział rolny wydziału powiatowego 
w Postawach rozwija coraz inten- 
sywniejszą akcję dla dobra miej- 
scowej ludności rolnej. W roku 
b eżącym założył cały szereg pól do- 
świadczalnych, co posiada niemałe 
znaczenie dla kultury rolnej. Punk- 
ty czyszczenia ziarna zostały Odre- 
montowane. Do punktów kopu- 
lacyjnych — ogierów i buhajów— 
postanowiono zakupić jeszcze 5 
buhajów rasy czerwono-polskiej i 
założyć 6 gniazd rasowej trzody 
chlewnej. (x) 

— Instytucja zakładów opie- 
kuńczych i badanie stanu bez- 
robocia w powiecie Brasławskim. 
Celem przeprowadzenia lustracji 
zakładów opiekuńczych i zbadania 
stanu bezrobocia w powiecie Bra- 
sławskim, onegdaj wyjechał z ra- 
mienia wojewody do Brastawia 
p. Konrad Jocz — naczelnik wy- 
działu pracy i opieki społecznej 
przy urzędzie wojewódzkim. 

Pan Jocz przeprowadzi lustrację 
schroniska dla dzieci w Opsie oraz 
zasiągnie od starosty brasławskiego 
p. Januszkiewicza informacji o sta- 
nie bezrobocia w wymienionym 
powiecie. (l) 

Z POGRANICZA. 

— Aparaty podsiuchowe na 
pograniczu. W ostatnich dniach 
służba łącznikowa K. O. P. za- 
uważyła po stronie bolszewickiej 
t. zw. aparaty podsłuchowe stoso- 
wane celem podsłuchiwania roz- 
mów służbowych między oddziała- 
mi i strażnicami naszej służby 
granicznej. 

Po zniszczeniu połączeń żoł- 
nierze zameldowali dowódcy ba- 
taljonu, ten zaś postanowił wy- 
ciągnąć konsekwencję i poruszyć 
tę sprawę podczas najbliższego 
spotkania granicznego. (r) 

— Radjo-aparaty na straž- 
nicach K. O. P. Ostatniemi czasy 
żołnierze oddziałów K. O. P. па 
pograniczu sowieckiem,  przejęci 
duchem czasu zaczęli budować So- 
bie radjo-aparaty odbiorcze, będące 
czasem szczytem dowcipu i oszczęd- 
ności. Równocześnie oficerowie 
K. O. P. popierają usilnie ten ruch 
wśród żołnierzy, sami dając wska- 
zówki i udzielając porad w sprawie 
konstruowania aparatów. Tak więc 
nasi obrońcy przesiadujący w odleg- 
łych strażnicach na rubieżach słu- 
chać mogą koncertów symfonicz- 
nych w, Berlinie czy Paryżu. (r) 

— Żołnierze K. O. P. w roli 
straży ogniowej. W rejonie Drui, 
w dniu 13 b. m. wybuchł pożar la- 
sów. Tylko, dzięki natychmiastowe- 
mu przybyciu żołnierzy K. O. P. 
po kilkugodzinnych wysiłkach u- 
dało się pożar stłumić. (I) 

— Uszkodzenie słupa granicz- 
nego. W nocy z dnia 14 na 15 
bm nieznani sprawcy - przybyli 
prawdopodobnie ze strony sowiec- 
kiej ponacinali w kiłku miejscach 
ostrym narzędziem podstawy trzech 
słupów granicznych, nie robiąc im 

jednak żadnej szkody. Miało to 
miejsce ną odcinku 4 komp. 10 
baonu K. O. P. Dochodzenie: w 
toku. (r) 3 

— Ža sprzyjanie Poisce. W 
reionie Rykont władze litewskie 
wysiedliły w dniu 
kiego Turowicza Józefa z żoną i 
córką, jako sprzyjających Polsce. (1) 

— Powrót na Ojczyzny tono, 
W rejonie Wojtowa litewska straż 
graniczna wróciła na teren polski 
i oddała żołnierzom KOP. Czynila 
Bonifacego, który przekroczył nie- 
legalnie graniaę z Polski do Litwy, 

— Nosacizna na pograniczu 
sowieckim. We wsi Pligarna po- 
wiatu dzisieńskiego wybuchła epi- 
demja nosacizny, na którą zacho- 
rowało 10 koni. Dowództwo sta- 
cjonującego w powiecie dzisień- 
skim batalion K. O. P. zwróciło 
się z prośbą do Ministerjum Rol- 
nictwa i Dóbr Państwowych o prze- 
prowadzenie szczegółowego badania 
koni w okolicznych wioskach, a to 
w tym celu, aby epidemja ta nie 
pozarażała koni wojskowych. 

Ministecjum Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych przychyliło się do 
prośby władz wojskowych i pole- 
ciło urzędowi wojewódzkiemu w 
Wilnie wysłać natychmiast komisję 
dla załatwienia powyższej sprawy. 

Jak się dowiadujemy komisja 
ta, pod przewodnictwem d-ra Ryn. 
kiewicza ma wyjechać na pograni- 
cze w dniu jutrzejszym. (I) 

— Inspekcja pogranicza so- 
wieckiego. Z pogranicza donoszą: 
Do Pleszczenicy siedziby XI osob. 
pogran. oddziałów przybyła z Miń- 
ska specjalna komisia inspekcyjna, 
mająca przeprowadzić inspekcję na 
północnych odcinkach granicznych. 
Jest to jednak preludjum do wła- 
Ściwej inspekcji, którą ma prze- 
prowadzić w połowie sierpnia rb. 
generalissimus armji czerwonej i 
przewodniczący rewolucyjnej rady 
wojennej w Moskwie Woroszyłow. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

w Wilnie. 

W dniu wczorajszym ul, Ostro- 
bramską przejeżdżał włościanin gm. 
Turgielskiej Piotr Stankiewicz, 
koń którego przestraszył się auto- 
busa i wpadł na chodnik uderza- 
jąc dyszlem w głowę przechodzą- 
cą podówezas starszą kobietę. U- 
derzenie było tak fatalńe, że cza- 
szka pękła. Poszkodowaną w sta- 
nie beznadziejnym odwieziono do 
szpitala żydowskiego. 

— Zwrot rzeczy skradzionych z ko- 
ścioła Augustjańskiego. W dniuwczo- 
rajszym policia państwowa m. Wilna 
zwróciła wszystkie rzeczy, skradzione 
swego czasu z kościoł: Augustjańskiego. 

„_ Wśród zwróconych rzeczy znajdują 
się: mitra archymandryty Morozowa. cała 
liturgja, 2 obrazy święte, wszystkie orna- 
ty i sutanny. (I) 

— Ujęcie złodziei. Dn. 16 bm. rano 
podczas obławy zostali ujęci srrawcy 
kradzieży u Kazimiery Gajdisówny, (Pię- 
kna d. Punickiej)—1) Konstanty Zdano- 
w cz, (Żydowska 15) 2) Abram Widzer,— 
(I Jatkowa 15) 3) Edward Paczewski — 
(Moniuszki 13) i 4) Mikołaj Kolabin — 
(Sniegowa 12). Wyżej wymienieni do 
kradzieży przyznali się. Rzeczy nie od- 
naleziono. | 

— Kradzieże. Dn. 14 bm. nieznani 
sprascy dokonali kradzieży za pomocą 
włamania Się, gotówki i biżuterji na su- 
imę 2,800 zł. u Rubina Szlosberga, (Sko- 
pówka 11). й 

— Dn. 15 bm. z mieszkania Racheli 
Stanie iczowej — (Słowackiego 10) do- 
konano kradzieży różnych rzeczy, na 
sumę 200 z4 | 

15 b.<m. nieja”. « 

Nr. 162: (610) 

Na prowincji. 

— Zamach samobójczy. Dn. 9 bm. 
w Podświlju pow.” Dzisieńskiego usiło- 
wała otruć się esencją octową Stefanja 
Dąbrowska. Desperatkę w stanie nie bu- 
„dzącym obaw  odwieziono do szpitala w 
Głębokiem. (s) * 

— Utonięcia. W nocy z 12 na 13 
bm. w rzece Dzisience utonął Makary 
Arachimowicz, lat 17, zam. we wsi Wa- 
siliny gm, i pow. Postawskiego. Trupa 
wydobyto i zabezpieczono. 

— Dn. 13 bm. kąpiąc się w stanie 
podchmielonym utonął w jez. Trockim 
Bazyli Worobjow mieszk. 
wydobyto. 

— Dn. 13 bm. 5 chłopców pastu- 
chów ze wsi Borówka gm, rzeszańskiej 
pow. Wil.- Trockiego, Wilhelm Barszcze- 
wski, Alfons Sokołowski, Antoni Min- 
kiewicz, Mieczysław ' Zingielewicz i Wa- 
cław Truskowski w wieku od-9 do 14 
lat, chcac się kts, r pojechali łódką 
na jez. Rojstika. Gdy wymienieni odje- 
chali na znaczną odległość, łódź zaczęła 
nabierać wody, a przestraszeni chłopcy 
powskakiwali do wody. Najstarszy z nich 
Wilhelm Barszczewski dopłynął do brze- 
gu, pozostali zaś utonęli. Trupów wy- 
dobyto. 

‚ — Pożary, Dn. 11 bm. wskutek 
nieustalonej narazie przyczyny wybuchł 
pożar w lesie w odległ. 6 klm. od maj. 
Połowo, Konstantego Przeździeckiego, 
właścicieia maj. Woropajewo pow. Po- 
stawskiego. Spaliły się zarośla na prze- 
strzeni 50 ha oraz las budulcowy wart. 
500 zł. 

„ — Dn. 13 bm. wskutek niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny powstał pożar w 
lesie rządowym w miejscowości Stary 
Dwór, gm. Łuczajskiej pow. Postawskie- 
go. Spaliło się 40 ha lasu państwowego. 

‚ — Оп. Il bm. wskutek uderzenia 
piorunu spalił się dom mieszkalny Józe- 
fa Łużysa. zam. we wsi Jurczany gm. 
olkienickiej pow. Wil.-Trockiego. Strat 
narazie nie ustalono. 

° Zsądów. — 
Bandyci przed sądem, 

W dniu 15 b. m. przed sądem okrę- 
gowym w Wilnie stanęli Jan Zachare- 
wicz, Władysław Szemberg i Janina Oku- 
szko-Łapińska. $ 

Pierwsi dwaj oskarženi są iž: w pier- 
wszej połowie 1920 roku w powiecie 
Wileńskiem przyjęli udział w bandzie, 
utworzo:ej w celu dokonywania rabun- 
ków i przeprowadzili cały szereg napa- 
dów rabunkowych. 

Janina Okuszko-Łapiń ska oskarżona 
Oto, iż w pierwszej połowie 1920 roku 
w powiecie Wileńskiem z Janem Zacha- 
rewiczem, Władysławem  Szembergiem i 
inaymi nie ujętymi sprawcami, przyjęła 
udział w bandzie w celu dokonywania 
rabunków. 

‚ Ро rozpatrzeniu sprawy sąd w skła- 
dzie pp. Jodzewicza (przewodniczący), 
Hanrykiewicza i Piłsudskiego (sędzia ho- 
norowy) uznał winnymi Jana chare- 
wicza i Władysława Szemberga w nale- 
żeniu do bandy za poczyniony napad, 
skazał ich na 10 lat ciężkiego więzienia. 
Janinę Okuszko-Łapińską sąd postano- 
wił uniewinnić. (1) 

  

  

Sport. 
Zawody Konne w Warszawie. 

Na odbywających się w dniu 12—19 
b. m. w Warszawie Wielkich Zawodach 
Konnych o Mistrzostwo Wojsk Polskich 
13 pułk. ułanów Wileńskich uzyskał do- 
tychczas wspaniałe wyniki i jest poważ- 
nym kandydatem w zajęciu jednego z 
czołowyeh miejsc w ogólnej klasyfikacij, 

W trzecim dniu zawodów w kon- 

  

kursie władania bronią maj i palną 1 
miejsce zajął 13 p. ut, 2 16 p. uł., 3 
5 p. uł. 1. 5. 
—— 

OFIARY. 
Zamiast wieńca na grób &. р. О-га 

Oleszkiewicza Zrzeszenie Lekarzy Kasy 
Chorych ofiarowało 150 złotych na wy- 
słanie na kolonję letnią w Bruskienni- 
kach dodatkowo jednego dziecka z po- 
śród zakwalifikowanych przez Komisję 
Lekarską dzie.i członków Kasy i ni '- 
wysłanych do kolonji z powodu brake ų 
kredytu. 

  Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim 
ACE Agentury „Kurjera Wileńskiego”: 99 R u Cc H zy, Księgarnie kołejowe, 
  

rok. Тгира ‹ 

  

Księgarnia Woj- 

  
  

Budsław Duniłowicze Dzisna Głębokie Iwieniec Kowel Krasne nad Uszą | Landwarów „Lida = w. Pacha Mołodeczno i е ‚ Spėtazielnia „Kotwica* | A. Adler, sklep'„Kultura“ | Aleksander Sosnowski,| Kiosk czasopism Sawicki Antoni, Stanisław Gwiaździński | 75” Skiego, Suwalska ži Spółdzielnia „Zgoda A. Sżaski, sklep. e ul. Zamkowa ul. Źakowa Biuro dzienników ° „Polonja*, Łucka 7 sklep spożywczy |kKoncesjow. Biuro Podań ze Matecki, Biuro | Spółdzielnia wojskowa 
zienników, ul, Suwalska. $ ё ы mian З o. ч 5 ‚ Моме-ТгоК! Nowogródek So SMIGA Pińsk Postawy Stołpce St. Święciany Wilejka powiat. Mikołaj Popławski, Związek Kółek Rolnicz.| Nauczyc. Polsk. Szkół Księgarnia Bafkowski Olgierd, | Marjan Ziontek, N. Tarasiejski, Dru-| Modzelewski, Kawiarnia „Troczanka* Powsz., Piłsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wilenska 7. stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny ul. Piłsudskiego 66                       
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BE" Najlepsza przeróbka wszelkich starych KAPELUSZY na zupełnie nowe w pracowni ŁAM A, Wielka 37. Firma egzystuje od 1818 r. 
"Stare na nowe czyszczenie i przerabianie KAFELUSZY J. Łam, Wielka 52-54, 

Kino kameralne | Wielki odwójny program! Z ° s EET > Г Polonja Servas? alanus Ša U progu SMIEFCI... HYGJENA ? dobro odżtelinie Się Mickiewicza 22 żurniczy w 10 akt. Urccza Betty Compson w roli głównej. a takowe Szanowna Publiczność zawsze znajdzie w Fatty w roli moralisty! z9v;0: komcia Fatty-Grubaska. Jadłodajni i Kawiarni 
przy ul. Tatarskiej 24 

Skład farb, artykułów elektrotechn. i budowlanych 
S HA SZUR S-wie” Rós Niemieckiej Nr. 11 

Sala, gabinety i kuchnia urządzone w nowoczesnym 

i zaułka Mikołajewskiego Nr 1. 
pole.a najlep- 

stylu amerykańskim i pod kierunkiem wybitnych sił 

apię, PAPĘ DACHOWĄ (toł) osniotna 
fachowych. Ceny minimalne, dostępne dla wszyst- 
kich. 1041 Z poważaniem I. Gołowacz 

TEKTUR Ę SUROW Ą do obicia ścian i sufitów po cenach 
fabryznych, oraz inne malarskie, elektrotechn. i budow. materjały. 1014 

filcowych i słomkowych 
damskich i męskich obok kościoła św. Kazimierza (wejście z bramy), 1036     т сеЗЕоЗЕелЕеЗЕол      

"BET   

BCC 
Sp. z o. 0. 

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

Telefon Nr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, : 

Dr. Sz. Berenszteja 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Przyjm. 9—1 pp. i 4—9 w. 

Mickiewicza 28—5 
w. z. p. 1037 

BIURO PODAŃ 

  

  

Miłosierdziu Ogłoszenia 
„ Przedstawicielstwo: 5 Ора о щИя 

RUDNICKA 25, telefon 3-78. а 
do 

inteligontną, zam. w „Nljora Wileńskiego” 
      

  

: z ь L. Dzięcilskiego, Wilni d KSIĘGI, RACHUNKOWE, d 2 e ilnie przy Kalwar сРа . Artystycz ny Lakład portretów Były sierżanł ŚP Leg Wilno, ul. Niemiecka 6 0090000400000000 skiej 62-b m. 6, > przyjmuje KSIĄŻKI I BROSZURY, = Do serc liłościwych 
Zredukowany urzędnik 
sądowy, bez pracy od 

grudnia 1924 r., szukając 

Przyjmuje przepisywania 
na maszynie, Ceny przy- 
stępne. Biuro czynne od 
£. 8 rano do g. 4 po poł. — 

po 10-letniej stužbie woj- 
Skowej został zwolniony 
do rezerwy, a ostatnie 3 
lata pełniący obowiązki 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 
CENY NISKIE, 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE, 
i [OIS] 

osób bez ratunku ginie 
z nędzy, wszystko już 
wyprzedali i tylko cu- 

na najbardziej 
dogodnych 

Wilno, Św.- Jańska 6, 
о L. Mizerec przyjmuje zamówien. Od 5 zł. 

Wykonanie pierwszorzędne. Tamże 
potrzebni agenci: dla przyjęcia zamówień AUTO     
  

  

  

  

na powiększenie portretów w miastach i na pro- doficera instrukcyjnego półciężarowe, małoużywa- du Bożego oczekują, wincji. robek 500—600 zł. miesięcznie. 1096 m POW ZaNAśC! i tę pDosztuje posady ET Kaya ne kupimy. Oierty z po- Kuo ai Si warunkach bajai : staw, paz posady kasjerki w sklepie Lwowa i nie mając pie- A adw O wódce muje Admin. „Kurjera ADMINIS : 
5 rzy przysposobieniu woj- ilni > ii ni у - ле е ° L 

nna Ghiromantka - Wróżka z Skowem.. "Zgłoszenia do ea Złożę kaucji aaa 85 p. p. w Motodečznie, Wil.“ dla „nieszczę- : kasi „Czy zapisaleš Się na członka | „ która z Napoleonowi, przepowiada przyszłość Administr. „dacjeta KI s dia pod ki przyjmuje Admin. „Ku. Ptacimy got6wką. 1102 | šliwej rodziny“, „Kurjera Wilefskiego E O P P ? 3 we, i td. Adr. ul. Mły ” „A i i . . ° ś 
Z zc keis p 0 2 M MiytóWa: l. PAC riera Wil." (na podróż) g©000000000:0000 0000000000350006 Arsenalska 4. 

‚ т. 12, naprzec. Krzyża, (w podwórzu na prawo) 478 

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

„Kurjer Wileński". 

  Druk. „Pax“, ul. św. lgnacego 5. Tel.8-93, Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz  


