
    

Należność pocztowa „oplacona-ryczaltem. . 

Rok III. Nr. 163 (611) Wilno, Niedziela 18 lipca 1926 r. 
    

TWRJER UILENSK 
NIEZALEŻNY ORGAN DEM 

  

CENA PRENUMERATY: 
(za wiersz redakcyjny), nekrologi—25'% zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, 

  

  

miesięcznie z odroszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

  

  

  
  

CENA OGŁOSZEŃ: 

  

     

  

  

) za wiersz milimetrowy przed tekstem — 25 gr., w tekšci 
ogł. zagraniczne — 50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20%0 drożej, 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy dzi 

D. H. Leonard PIKIEL i Syn Przesilenie we Francji. 
Posiedzenie Izby deputowanych. został przeniesiony do obszerniejszego lokalu 

przy ul. WIELKIEJ 28. 
Polecamy duży wybór wysokich gatunków sukiennych, wełnianych, 

jedwabnych i bawełnianych towarów po cenach, jak zwykle, niskich. 

WIELKA 28. 
  

Zarząd Cmentarza Rossy 
podaje do wiadomości osób zainteresowanych, że z powodu ogólnej 

ruiny i zaniedbania Cmentarza niezbędnem jest natychmiastowe przystą- 
pienie do uporządkowania tego drogiego Wilnianom miejsca. 

W braku odpowiednich środków materjalnych obowiązane są do 
pokrycia kosztów te rodziny, których zmarli spoczywają na Cmentarzu. 

Wobec tego ustanowiono jednorazową opłatę od każdego grobu 
zależnie od jego rodzaju i miejsca. Opłatę należy uiścić w przeciągu mie- 
siąca ew Kancelarji Cmentarsej. 

Groby zeniedbane mające ponad 25 lat, do których się nikt nie 
zgłosi do dn. 1 wrześn'a b. r. będą kasowane. 

  

Zarząd Cmentarza Rossy. 

[ss] i   

  

  
OKOCIMSKIE 

PIWO 
NAJLBPSZB 
NAJSMACZNIBJSZB 
NAASZLAOBETANRJĄZE     

Polityka a geografja. 
Obecny układ stosunków na 

wschodnich terenach dawnej Rze- 

czypospolitej jest dziś pod bardzo 

wielu względami sprzeczny z ge- 

spodarczemi potrzebami tych ziem. 

Układ ten jest wypadkową zwal- 
_ czających się wzajemnie nacjona- 

_ lizmów. Jest więc wynikiem dzia- 
: „łania sił prawie wyłącznie poli- 

tycznych, które na dalszy plan od- 
sunęły znaczenie czynników eko- 

nomicznych. To też na ziemiach 

naszych spotykamy obecnie bardzo 

wiele dziwolągów z punktu widze- 

nia gospodarczego. Do dziwolągów 

tych w pierwszym rzędzie należy 

zniszczenie współpracy gospodar- 

czej terenów Litwy, Białorusi i 

Ukrainy. Współpracę tę będę о- 
kreślał terminem kooperacji pio- 

nowej w odróżnieniu od koopera- 

cji poziomej (Niemcy—Litwa—Ro- 

sja). 
Dostatecznie okiem rzucić na 

mapę, żeby się przekonać, iż sama 

sytuacja geograficzna wiąże po- 

między sobą ziemie, leżące pomię- 

dzy morzami Baltyckiem a Czar- 

nem. Od niepamiętnych czasów 

przez ziemie te szedł wielki szlak 

wodny, łączący oba wymienione 

morza. Z północy na południe oraz 

na południo-wschód, a więc mniej 

więcej także po linji pionowej, 

rozwijała się wielka praca organi- 
zacyjna władców Litwy historycz- 

nej. Za czasów rosyjskich odczu- 

waliśmy też bardzo żywo te wię- 

zy, które łączyły dorzecza Niemna 

i Dźwiny z dorzeczami Dniepru. 

Granice powojenne pokiereszo- 

wały nasz kraj, narzucając po- 

zczególnym jego częściom jedno- 
stronną kooperację poziomą. Wil- 

no i Nowogródek zostały związane 

z Warszawą, Mińsk z Moskwą, 

Dniepr przestał być drogą, łączącą 

stepy ukraińskie z okolicami nad- 

niemeńskiemi. 

W najjaskrawszy sposób to zer- 
wanie % zasadą kooperacji piono- 

wej uwydatniło się w polityce nie- 

podległej Litwy. Dostatecznie rzu- 
tu oka na mapę, na przecinające 

terytorjum litewskie rzeki oraz 

linje kolejowe, żeby powiedzieć, 

iż Litwa musi stać się częścią 

kompleksu pionowego. Tymczasem 

polityka litewska wbrew nakazom 

własnego interesu gospodarczego 

głosi fanatycznie koncepcję pozio- 

mą. 
Litwa— podług tezy oficjalnej— 

ma się stać pomostem pomiędzy 

  

Niemcami a Rosją. Napięte sto- 

sunki niemiecko-polskie utrudniają 

Polsce odegranie roli terytorjum 

tranzytowego pomiędzy Niemeami 

a Rosją. Rolę tę — podług filo- 
niemieckiej koncepcji  nacjonali- 

stów litewskich—ma odegrać Lit- 

wa. W tym też kierunku idzie aż 
po dzień dzisiejszy oficjalna poli- 

tyka gospodarcza rządów litew- 

skich. 

W ostatnim numerze „Przeglą- 

du Politychnego*, p. Prutenus *) 

w sposób bardzo jaskrawy i dobit- 

ny wykazuje te szkody gospodar- 

cze, które ponosi Litwa na sku- 

tek przyjęcia przez politykę litew- 

ską owej nienaturalnej tezy pozio- 
mej. 

Przedewszystkiem — zdaniem 

p. Prutenusa.— złudzeniem jest 

jakoby Litwa mogła się stać na 

wielką skalę krajem tranzytowym 

pomiędzy Niemcami a Rosją. Jest 

to naturalna rola ziem polskich. 

Jeżeliby zaś terytorja te oka- 

zały się dla niemców niemożliwe- 

mi — to w takim razie mieliby 

oni dwie alternatywy: albo posłu- 

giwać się linją Wierżbołowo—Ko- 

wno—Ryga, względnie linją 'Tylza 

—gSzawle—Ryga, albo skierować 

swoje transporty wyłącznie prawie 

na drogę morską. Nie ulega naj- 

mniejszej wątpliwości, że nawet 

przy bardzo znacznej redukcji ta- 

ryf koleje litewskie nie mogły by 

wytrzymać konkurencji znacznie 

tańszego transportu _ wodnego, 
Droga kolejowa przez Litwę jest 

dla eksportu niemieckiego do Ro- 

sji drogą jedynie pomocniczą na 

wypadek zamknięcia drogi baltyc- 

kiej: 
Całkowite odrzucenie przez 

Litwę koncepcji pionowej oraz 

zamknięcie granicy polskiej spra- 

wiły, iż najważniejsze linje kole- 

jowe przecinające terytorjum li- 

tewskie pozostają obecnie zupeł- 

nie prawie niewykorzystane. Nie- 

wyzyskaną pozostaje linja Wil- 

no — Kowno — Wierżbołowo, a 

także linja Wilno — Koszedary 

— Możejki, która ma wielkie zna- 

czenie, gdyż może sciągnąć do 

siebie znaczną część ruchu tową- 

rowego naszych Ziem Wschodnich 

na wołyńskiej magistrali aż do 

Wilna, a stamtąd według wymie- 

nionej marszruty do Libawy lub 

*) „Przegląd Polityczny” t. IV zeszyt 
VI Geopolityczne przesłanki a polityka 
gospodarcza Litwy. 
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Dr. Henryk Rudziński 
Wznowił przyjęcia chorych. 

Choroby wewnętrzne. Od 4—6 po poł. 
Zarzecze 16, m. I, 

W. Z. P. 15-VII 1926, 1. 5384-VI 
Telef. Ne 4:2 

1130 

  

Sklep materjałów piśmiennych 

J. ARKINA, wiLNO 
Wileńska 32 i Św.- Jańska 6. 

Przyrządy do łowienia ryb, 
Latarnie papierowe i fajerwerki. 

Scyzoryki i nożyczki. 

ą Latarki elektryczne i baterje. 

też po rozbudowie koleji litew- 

skich do Kłajpedy, Nie istnieje 

również tranzyt na linji Mińsk — 

Mołodeczno — Wilno — Kowno 

(względnie Koszedary — Libawa); 

linja ta bardzo ważna ze względu 

na towary ukraińskie i centralno- 

rosyjskie pozostaje obecnie zupeł- 

nie prawie niewykorzystaną. Za- 

równo Litwa, jak i Polska, tracą 

na tem rocznie miljonowe sumy, 

które by poważnie mogły zaważyć 

na bilansach płatniczych naszych 

krajów. 

Fanatyczny nacjonalizm, wy- 

stępujący stanowczo przeciwko 

wszelkim próbom porozumienia się 

z Polską w kwestji wileńskiej, 

sprawił, iż Litwa pozbawiła się 

dobrowolnie i świadomie wszelkich 

dochodów z innej jeszcze drogi 

tranzytowej, mianowicie niemeń- 

skiej, będącej końcową odnogą 

wielkiego szlaku wodnego z nad- 

dnieprzańskiej Ukrainy do Baltyku. 

Tranzyt niemeński dałby Litwie 

dochody nietylko z opłat tranzyto- 

wych, ale zatrudniłby także znacz- 

ną ilość rąk robotniczych, podno- 

sząc w ten sposób dochody lud- 

ności. Oprócz tego drzewo, idące 

z naszych Ziem Wschodnich, mo- 

głoby w wielu wypadkach być na 

Litwie przerabiane, co by spowo- 

dowało znaczny rozrost litewskiego 

przemysłu drzewnego. Jak zaś 

znaczne straty ponosi z powodu 

braku tranzytu niemeńskiego Klaj- 

peda, niech świadczą następujące 

cyfry: w 1913 roku eksport przez 

port Klajpedski wynosił 270,000 

tonn, w 1924 r. — 143,000, a w 

1926 jeszcze mniej, bo tylko 
189,000 tonn. 

Fakty powyższe są jaskrawym 

świadectwem tych strat, które po- 

noszą nasze ziemie na skutek roz- 

pętania namiętności nacjonalistycz- 

nych. Szkody moralne, które lud- 

ności ziem dawnego W. Ks. Litew- 

skiego przyczynił rozwój nacjona- 

lizmów polskiego, litewskiego i 

białoruskiego są ogromne. Niemuiej 
jednak znaczne są szkody gospo- 
darcze. 

Zadaniem wszystkich zdrowych 
czynników zarówno Polski, jak i 
Litwy, musi być rozpoczęcie bez- 
względnej walki z błędnemi prze- 
słankami nacjonalizmu, a co zatem 

idzie, — odbudowanie w życiu 

wschodnich terenów dawnej Rze- 

czypospolitej kooperacji pionowej, 

podyktowanej przez układ geogra- 
ficzno-gospodarczy. 

Bor. 

PARYŻ, 17.VL. (Pat.) Izba deputowanych przystąpiła do obrad 
nać projektem ustawy w sprawie uzdrowienia finansowego, Sprawo- 
zdawca oświadczył, że nie zachodzi żadna poważniejsza różnica mię- 
dzy projektem rządowym a projektem komisji. 

Herriot, poruszył nasamprzód zasadniczą sprawę, że projekt rzą- 
du nie odpowiada porządkowi konstytucyjnemu. Izba powinna rozstrzyg- 
nąć, czy ma nad tym projektem dyskutować. 

Projekt rządowy nie wydaje się Herriotowi możliwym do przyję- 
cia i nie może dopomóc rządowi, to też mówca zapytuje, czy nie by- 
101 у możliwem porozumienie celem wynalezienia formuły konstytucyj- 
nej. Herriot kończy oświadczeniem, że nie może się zgodzić na propo- 
nowane przez rząd brzmienie, 

Przemówienie premjera Brianda. 
Rząd stawia kwestię zaufania. Votum nieufności. 

Odpowiadając na zarzuty Herriota Prezes Rady Ministrów Briand 
wyraził przekonanie, że zaproponowane przez rząd rozwiązanie sprawy 
uzdrowienie finansów może tylko wzmocnić powagę parlamentu. 

". Dlatego też premjer zaleca przyjęcie tego właśnie rozwiązania, 
Projekt rządowy opracowany został w pełnem poczuciu odpowie- 

dzialności i z troską 0 dobro powszechne. Należy to sobie szczerze 
powiedzieć — mówił dalej Briand — że obecna dyskusja w Izbie jest 
to pojedynek między Prezesem Rady Ministrów i przewodniczącym 
Izby w sprawie zasadniczej, Parlament ma swoje metody i zwyczaje 
lecz pilnym nakazem doby bieżącej jest szybkie działanie. 

„Po przemówieniu Brianda Herriota i Chautemps wycofali swe 
wnioski formalne, poczem w dalszej dyskusji 
Marjan, który oświadczył, 

zabrał głos deputowany 
I że projekt rządowy jest stanowczo za roz- 

ciągły. Mówca ten nie będzie głosował za projektem rządu, gdyż cały 
kraj niema zaufania do ministra finansów. 

Po przemówieniach komunisty Joana i ministra Caillaux przewod- 
niczący poddał pod głosowanie wniosek o przejćcie do dyskusfi nad 
artykułami projektu, przyczem rząd postawił kwestję zaufania. 

Wniosek ten został odrzucony 288 głosami przeciwko 243, Secja- 
liści i komuniści głosowali przeciwko wnioskowi, 

Po ogłoszeniu wyników głosowania członkowie rządu udali się do 
Pałacu Elizejskiego celem wręczenia Prezydentowi Doumergueowi proś- 
by o dymisję. 

Prezydent przyjął dymisję gabinetu. 
PARYŻ, 17-VII. (Pat.). Prezydent Doumergue przyjął dymisję ga- 

binetu i jeszcze dziś wieczorem rozpocznie rozmowy z poszczególnymi 
politykami, Mają być przyjęci de Selves i Herriot. 

Briand nie będzie więcej tworzył rządu. 
PARYŻ, 17-VII. (Pat.). Opuszczałąc Pałac Elizejski, Briand  0- 

šwiadęzyl dziennikarzom, że przybył do Prezydenta Republiki, aby mu 
złożyć prośbę o dymisję gabinetu i podziękować za stosunek do pracy 
gabinetu. 

Następnie Briand dodał, że ceniąc swą wolność, czuje się ebecnie 
bardzo szczęsliwy nie ma bowiem zamiaru żyć stale w środowisku 
wrogiem sobie. Mam nadzieję, zakończył premjer, że nie będę już two- 
rzył nowego gabinetu. 

  

Sejm radzi. 
   

Debata w sprawie zmian Konstytucji. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Posiedzenie Sejmu z dnia 17 lipca 
1926 r. — W dalszej rozprawie nad 
zmianą konstytucji pcs. Priłucki 
(Żyd. str. lud.) oświadczył, iż gło- 
sować będzie przeciw zmianom. 
Pos. ks. Ilkow (Chliborob) ubolewa, 
iż rząd obecny nieokazał zrozumie- 
nia dla kwestji ukraińskiej. Sprawa 
stosunkowości wyrobów najbardziej 
godzi w mniejszość ukraińską. To 
samo dotyczy przesunięcia granicy 
wieku do prawa wyborczego. Klub 
mówcy jest ponadto przeciwny wy- 
dawaniu przez rząd dekretów z mo- 
cą ustawy. 

Pos. Oswlikowski (Piast) wyraża 
przekonanie, iż wprowadzenie okrę- 
gów jednomandatowych wpłynie do- 
datnio na skład Sejmu i odpowie- 
dzialność posłów. Podobny skutek 
pociągnie za sobą ograniczenie praw 
Sejmu do paru miesięcy w roku. 
Oczywiście po zasesją nie mogą 
być stosowane obecnie przepisy o 
nietykalności. 

Przemówienie min. Makowskiego. 

Minister sprawiedliwości Mako- 
wski w odpowiedzi na podniesione 
zarzuty że rząd nie rozwinął do- 
tychczas programu i nie kieruje 
rozprawą w Sejmie, ani nie wska- 
zuje, co Sejm ma uchwalić, oświad- 
czył, iż o całości dotychczasowych 
praw i zamierzeń będzie mówić w 
poniedziałek prezes rady ministrów. 
Minister ograniczy się do sprawy 
zmiany konstytucji. Rząd złożył 
projekt, bo uważa go za koniecz- 
życia. Zawarty on jest w takich ra- 
mach, że po za koniecznościami 
życiowemi nie mogą być rozważa- 

ne inne zmiany. Być może, wiele 
byłoby jeszcze pożądanych zmian, 
ale właściwym dla nich terenem 
będzie Sejm następny, wybrany pod 
hasłem rewizji konstytucji. ZE 

Oprócz zmian, które były za- 
warte we wnioskę rządowym, rząd 
uważa za możliwe poprzeć ze swej 
strony zmiany do art. 22 konsty- 
tucji (sankcje na wypadek osiągania 
przez posła korzyści od rządu), do 
art. 58 (tryb głosowania nad wnio- 
skiem 0 nieufności dla członków 
rządu) i do art. 125 (przeniesienie 
uprawnienia co do zmian konsty- 
tucji z przyszłego na następny z 
kolei Sejm). 

Konstytucja nasza — oświadcza 
dalej minister — jest pierwszą pró- 
bą sarnodzielnej twórczości pań- 
stwowej i nie mogła być doskonałą. 
Nadto supremacja interesu społecz- 
nego i gospodarczego nad politycz- 
nym daje się powszechnie odczu- 
wać, a współczesna demokracja 
przekształci się z politycznej na 
społeczną. Okres gwarancji praw 
jednostki minął i obecnie organi- 
zacja społeczna jest źródłem, z 
którego wypływają prawa jednostki. 
Trzeba więc tę organizację stwo- 
rzyć. Interesy gospodarcze muszą 
znaleść możność wypowiedzenia 
się bezpośrednio, a nie za pośred- 
nictwem  przedstawicielstwa poli- 
tycznego. Tu wysuwa się zagad- 
nienie koordynacji pracy. 

Przechodząc do szczegółów, p. 
minister uważa sformułowanie ko- 
misji w sprawie budżetu za dobre. 
Co do rozwiązania Sejmu, to prze- 
pis obecny uzupełnia pewną lukę: 

Cena 15 groszy. 
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kto ma wykonać akt rozwiązania 
Sejmu, jeśli nawet sam Sejm to 
uchwali? Ustalono, że ma tego 
dokonać Prezydent Rzeczypospolitej. 

Co do pełnomocnictw, to cho- 
dzi tu o możność zaspakajania 
potrzeb życia, którego tempo jest 
tak niermiernie szybkie, że nie po- 
zostawienie władzy obradującej, tj. 
Sejmowi, możności szybkiego oma- 
wiania spraw byłoby niedostoso- 
waniem się do współczesnego 
tempa. Konieczność wymaga szyb- 
kiej decyzji, zwłaszcza w zakresie 
spraw gospodarczych. 

Rząd wniósł swój projekt, aby 
otworzyć drzwi i wyrzucić wszystko, 
co jest niepotrzebne, jako pozo- 
stałość po zaborcach i aby organi- 
zację społeczną przystosować do 
nowego republikańskiego i demo- 
kratycznego ustroju. 

Dalsza dyskusja. 

Pos. Sanojca (Str. Chłop.) prze- 
strzega przed wyposażeniem władzy 
wykonawczej w szerokie upraw- 
nienia, gdyż może ona ostrze swe 
skierować przeciwko tym, którzy 
pragnęli silnej władzy. Klub mówcy 
uzależnia swój stosunek do pełno- 
mocnictw od zapowiedzianego na 
poniedziałek expose p. premjera. 

Pos. Sochacki (Komun.) wy- 
stępuje przeciwko ustawie, nazy- 
wając ją reakcyjną. Na tem obra- 
dy przerwano do godz. 3-ej ppoł. 

Mowa pos. Chomińskiego. 

Pos. Chomiński zaznaczył na 
wstępie swego przemówienia, iż 
po wypadkach majowych utrwaliła 
się opinja w pewnych kołach, że 
wszystkiemu złemu w Polsce wi- 
nien jest Sejm, a zatem jeżeli do- 
tychezas Sejm nietylko uchwalał 
ustawy, ale także rządził, to teraz 
rząd będzie się także zajmował 
ustawodawstwem. (Ci, którzy tak 
to rozumieją, wyrządzają złą przy- 
sługę rządowi. Znalazły się rów- 
nież stronnictwa, które tak usłuż- 
nie pomagały rządowi, że projekt 
jego zupełnie zmieniły. Był to 
prawdziwy dar Danaid, 

Zasadniczą rzeczą w projekcie 
rządowgm, jest sprawa rozwiąza- 
nia Sejmu oraz wydawanie dekre- 
tów podczas nieistnienia Sejmu, a 
w pewnych wypadkach na podsta- 
wie osobnych pełnomocnictw. Cho- 
dzi o to, żeby raz na zawsze było 
ustalone, co wolno tą drogą robić. 
Do projektu rządowego wprowa- 
dziły niektóre stronnictwa szereg 
rzeczy zgoła zbędnych jak np. usu- 
nięcie stosunkowości. Nawiasem 
dodaję, że nie wiem, dlaczego tyl- 
ko w wyborach do Sejmu, a nie 
także do Senatu. 

Jest bardzo charakterystyczne, 
że obecny rząd nie ma mieć pra- 
wa zmiany ordynacji wyborczej, 
natomiast jakiś inny przyszły rząd 
będzie posiadał takie prawo w 
czasie rozwiązania Sejmu. Jeżeli 
Sejm jest rozwiązalny to z chwilą, 
gdy skład jego nie odpowiada już 
nastrojowi kraju, musimy dojść 
do starć orężnych. Dlatego sprawa 
rozwiązalności jest punktem pod- 
stawowym. Jeżeli jednak przyszłe- 
mu rządowi dajemy prawo zmiany 
ordynacji wyborczej drogą dekretu, 
to pierwszy rząd, który będzie 
miał to prawo, może tak wykroić 
ordynację wyborczą, że zasiądzię 
na swem miejscu tak mocno, że 
nie będzie innego sposobu usunię- 
cia go, jak tylko drogą fizycznego 
gwałtu. To chyba dla państwa nie 
jest pożądane. Dlatego do wyłą- 
czenia musi być dodana w przy- 
szłości dla wszystkich rządów 
zmiana ordynacji wyborczej, 

Inny taki dar Danaid to zmia- 
na granie województw. Właśnie ta 
rzecz jest w chwili obecnej bar- 
dzo paląca. Np. w województwie 
nowogródzkiem trzeba niekiedy 
objechać 6 miejscowości dla załat- 
wienia jednej sprawy. Tak samo 
stawianie zakazu zmiany ustaw ję- 
zykowych. Znaczy to, że w całej 
Polsce można naprawiać zło, tylko 
nie na Kresach—dla Ukraińców i 
Białorusinów. 

Jest to taka sama demagcgja, 
jak wprowadzenie zakazu zmiany 
prawa małżeńskiego. Panowie z 
prawicy nie cheą tracić dobrego 
atutu demagogicznego, albowiem 
już dziś mówi dewotka, że śluby 
będą dawane na 3 miesiące. 

Jeżeli się usuną te niepożąda- 
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ne dodatki—kończy pos. Chomiń- 

"ski — to zmiany proponowane 

ułatwią niewątpliwie funkejonowa- 

nie naszej maszyny państwowej. 

Dyskusja szczegółowa. 

W godzinach wieczornych w 

izbie sejmowej przystąpiono do 

szczegółowej dyskusji nad ustawą 

o zmianie konstytucji. Przedstawi- 

ciele opozycji atakowali bardzo 

silnie te punkty projektu, które 

dotyczą ograniczenia nietykalności 

poselskiej. 
Na uwagę zasługuje również 

propozycja Zw. Lud.-Nar., aby ok- 

res wyborczy ograniczyć do 60 dni. 

Zapowiedź expose premjera 
Bartla. 

W nadchodzący poniedziałek 

izba przystąpi do drugiego czyta- 

nia projektu ustawy o pełuomoc- 

nietwach, tudzież odbędzie się gło- 

sowanie nad ustawą o zmianie 

Konstytucji. 
. Na posiedzeniu tem zabierze 

również głos p. premjer Bartel, 

który wygłosi obszerne expose 

zarówno na temat obecnej sytuacji 

państwowej, jak również w związ- 

ku z projektami ustawy o zmianie 

Konstytucji i o pełnomoenietwach. 

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

P..Premjer Bartel oobył wczo- 

raj szereg konferencyj z poszcze- 

gólnymi panami ministrami w 

związku z zapowiedzianem przez 

niego expose na plenum Sejmu. 

Dowiadujemy się, iż w sierpniu 

ma nastąpić dalsza reorganizacja 

Ministerium Spraw Wewnętrznych, 

która obejmie  przedewszystkiem 
województwa. 

Reorganizacja województwa bę- 
dzie przystosowana do tych zmian 

reorganizacyjnych, jakie obecnie 

przeprowadzono w centrali. 

© 

Komisja wojskowa, która ba- 

dała koszary w Ostrowie łomżyń- 

skiem w związku z przeniesieniem 

tam podchorążówki, orzekła, że 
teren i budynki nadają się znako- 
micie do utworzenia tam obozu 
ćwiczebnego piechoty. 

Do Ostrowia będą przeniesione 
podchorążówka, szkoła oficerska 
piechoty i bataljon szkolny pie- 
choty. s 

Omawiając sprawę wywozu 
polskiego, „Danziger Volkstime“ 
stwierdza, że losy tego wywozu za- 
leżą w wielkiej mierze od wyników 
rokowań gospodarczych  polsko- 
niemieckich. jakkolwiek niemiecki 
rynek drzewny zaczął się ostatnio 

zaopatrywać w drzewo w Rosji i 
Finlandji, to jednak oba wspomnia- 
ne kraje nie dorosły do wpółza- 
wodniczenia z Polską w dziedzinie 
handlu drzewem. (Pat.). 

"TR W godzinach południowych od- 
była się w Ministerjum Spraw Za- 
granicznych konferencja prasowa, 
na której przewodniczący polskiej 
delegacji do rokowań handlowych 
z Niemcami dr. Prądzyński, jak 
również członek delegacji sen. Bar- 
toszewicz zobrazowali obecny stan 
rokowań. 

Dotychczasowe trudności roko- 
wań zmniejszyły się o tyle, że 
Niemcy zrozumiały, iź wojna celna 
nie jest dla nas katastrofą i że nie 
zmusi nas w żadnym razie do kon- 
cesyj politycznych. Niemcy dziś 
same przyznają, że wojny celnej 
nie wygrali. 

W listopadzie roku zeszłego 
ustalono wspólnie z Niemcami, 14 
umowa handlowa będzie t. zw. trak- 

Niętzyarodowy fer muzyczny 
W Zurychu. 

Zurych, w lipcu. 

    

Z chwilą, kiedy ustały działania 
wojenne i kiedy współżycie паго- 
dów zakłócone przez długi szereg 
lat, wracać zaczęło do swego stanu 
pierwotnego, stało się aktualnem 
założenie międzynarodowego towa- 
rzystwa, łączącego wysiłki narodów 
kulturalnych na polu muzycznem. 
To też kiedy w roku 1922 powsta- 
ła w Wiedniu inicjatywa tego towa- 
rzystwa, poparł ją Świat muzyczny 
wszystkich krajów, przyczyniając 

się do szybkiego i potężnego roz- 
woju nowej organizacji. W chwili 
obecnej obejmuje ona wszystkie 
kraje cywilizowane w Europie i Ame- 
ryce. Nosi nazwę: „Międzynarodo- 
we Towarzystwo Muzyki Współ- 
czesnej"'. Centrala Towarzystwa 
mieści się w Londynie, a w po- 
szczególnych krajach popierają pro- 
wadzoną przez nie akcję poszcze- 

tatem ścisłym, t. zn. obejmować 
będzie wszystkie nieodzowne ele- 

menty, ale nie ponadto. Traktować 

ma więc ona: 1) o obrocie towa- 

rowym, 2) zakazach przewozu i 

wywozu i 3) o osobach fizycznych 

i prawnych. 
Co do drugiego punktu wymie- 

niliśmy dotychezas z Niemcami li- 

sty stawek taryfowych 1 przepro- 

wadziliśmy pierwsze czytanie tych 

list. 
20-go b. m. przystąpimy do dru- 

giego czytania. Co się tyczy trze- 

ciego działu rokowań, t. j. prawa 

osiedlania się obywateli niemiec- 

kich w Polsce, to rozpocznie się 

wymiana zdań na ten temat 19-go 

b. m. 
Rząd polski stoi na stanowisku, 

iż sprawy osiedlania się mogą być 

traktowane jedynie z punktu wi- 

dzenia konieczności handlowych. 

lecz nie może być nawet mowy 0 
osiedlaniu się agrarnem. 

Należy przypuszczać, że Niemcy 

zrozumieją konieczność szybkiego 

zawarcia traktatu i będą dokładały 

usilnych starań, podobnie jak to 

dotychczas stale czynił rząd pol- 

ski, aby rokowania zostały jaknaj- 

szybciej zakończone. 

© 
Komisarz Generalny Rzeczypo- 

spolitej Polskiej Strasburger i rad- 

ca legacyjny p. Lalichi wyjechali 

wczoraj przed południem do Lon- 

dynu celem wzięcia udziału w, po- 

siedzeniu komisji finansowej Ligi 
Narodów. 

Ponadto wyjechali do Londynu 

w tym samym celu p. p. Denis z 

ramienia Min. Spr. Zagran. oraz 

dr. Zaczek z ramienia Ministerjum 

Skarbu. (Pat.). 

W niedzię 18 bm. minister rol- 

nictwa i dóbr państowych dr. 

Aleksander Raczyński udaje się do 

Puław, gdzie zwiedzi państwowy 

instytut gospodarstwa wiejskiego, 

chcąc zapoznać się z jego urzą- 

dzeniami i działalnością, oraz do 

Kozienic celem zwiedzenia miej- 

scowej stadniny państowej i zapo- 

znania się z jej stanem. Powrót 
do Warszawy nastapi wieczorem 

18 bm. (Pat) 

Minister rolnictwa i D. P. przy- 
jął wojewodę krakowskiege p. Da- 

rowskiego w sprawie szkód Spo- 

wodowanych klęskami żywiołowe- 
mi, polskiego posła w Pradze La- 

sockiego, Prezesa Banku Polskiego 
Młynarskiego, w sprawie organi- 

zacji zbytu zboża, delegację Cen- 
tralnej Kasy Kółek Rolniczych, de- 

legację Związku Polskich Organi- 

zacyj i Kółek Rolniczych, Prezyd- 
jum Rady Naczelnej Związków 
Drzewnych w Polsce, przedstawi- 

cieli Związku Posiadaczy Pożyczek 
Państwowych, Delegację Zrzeszenia 
Urzędników Zredukowanych oraz 

przedstawicieli T-wa Eksploatacji 
Soli Potasowych w Polsce. (Pat) 

Gwiazdy kinowe w Warszawie. 

Wczoraj przybyli do Warszawy 
głośni amerykańscy artyści kine- 
matograficzni Mery Pikford i Dong- 
las Fairbanks. 

Przybywających artystów witał 
na dworcu liczny tłum. 

Artysci amerykańscy zatrzymają 
się w Warszawie do poniedziałku, 
poczem udadzą się w dalszą drogę 
do Moskwy. 
  

Biuro Reklamowe | 
== Stefana Grabowskiego 

: w WILNIE, 

Garbarska 1, tel. 82 
= Przyjmuje ogłoszenia do „Kurjera 

Wileńskiego” i do wszystkich pism 

Ė na warunkach spocjalnie ulgowych 

gólne sekcje. Centrala, zgodnie z du- 
chem statutu Towarzystwa, podno- 
szącym zasadę etnicznej niezależ- 
ności muzyki poszczególnych kra- 
jów, pozostawia organizację i plan 
działalności każdej poszczególnej 
sekcji do uznania jej kierowników, 
którzy akcję swoją dostosowują do 
potrzeb miejscowych. 

Prezydentem  Międzynarodowe- 
go Towarzystwa Muzyki Współ- 
czesnej jest znany muzykolog, pro- 
fesor Edward J. Dent, w komitecie 
honorowym zasiadają: Ravel Sibe- 
lius, Strauss, Strawinskij (do nie- 
dawna członkiem komitetu był rów- 
nież Ferruccio Busoni). W komisji 
kwalifikacyjnej brali ostatnio udział: 
Honnegger, Straram, Bliss, Scher- 
chen, Szymanowski. 

Jednym z głównych środków 
do zbliżenia muzyków poszczegól- 
nych krajów jakie przewiduje akcja 
Towarzystwa, jest organizowanie 
dorocznych festivalów muzycznych. 
Odbywały się one dotąd w Salz- 
burgu (1922 i 1923), Pradze (1924), 
Wenecji (1925). Ostatni festival 
Międzynarodowego _ Towarzystwa 
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Komentarze gdańskie do rokowań han- 
dlowych polsko-niemieckich. 

GDAŃSK. 17.VII. Pat. Dzisiaj nacjonalistyczna „Danziger _ Allge- 
meine Ztg* omawiając politykę Polski dochodzi do wniosku, żę celem 

tej polityki jest przedewszystkiem  wytępienie niemieckiej mniejszości 

narodowej, żyjącej w Polsce. 
W związku z tem rokowania gospodarcze polsko - niemieckie nie 

mają właściwie żadnego celu, albowiem Polacy pragną przedewszystkim 

przeprowadzić swe cele polityczne. 

Dlatego „Danziger Allgemeine Ztg” wzywa rząd niemiecki, aby 

w rokowaniach z Polską nie stracił nerwów i nie skapitulował przed- 

wcześnie, wrazie bowiem zajęcia przez Niemcy stanowiska nieustępli- 

wego, panujące obecnie w Polsce od szeregu lat przesilenie gospodarcze 

doprowadzi do katastrofy, która położy wreszcie kres szowinizmowi na- 

rodowemu, panującemu w Polsce. 

  

Z Litwy Kowieńskiej. 
Gorący dzień w sejmie. 

KOWNO. (Tel. wł.). Posiedze- 
nie Sejmu w dn. 16-ym lipca w ca- 
łości wypeinione ostremi interpela- 
cjami, któremi bombardowały się 
wzajem prawica i lewica. 
Na wstępie stronnictwa rządowe 
zgłosiły interpelację do premiera, 
w której żądają one śledztwa w 
sprawie bezprawnego zużytkowania 
funduszów dyspozycyjnych poprzed- 
nich rządów na cele kilka partyj- 
nych i różnych towarzystw klery- 

kalnych. Stronnictwa prawicy przy- 
jęły interpelację milczeniem. Prem- 
jer odpocznie w ciągu kilku dni. 
Następnie złożono interpelację, żą- 
dającą zmniejszenia ilości banków 
na Litwie wreszcie prawica inter- 
pelowała rząd o zmiany personal- 
ne w administracji zarzucając usu- 

wanie urzędników ze stronnictw 
opozycyjnych. Interpelację tę od- 
rzucono. 

  

Pamiętajcie o głodnych 
dzieciach. 

Gość amerykański. 

13 i 14 bm. w Kownie bawił 
profesor nauk politycznych na uni- 
wersytecie w Alabamie (Stany Zjedn.) 
p. Edmund Grant Howe. Podróżu- 
je on po krajach bałtyckich, zbiera- 
jąc materjał do odczytów o nowych 
republikach europejskich. Prof. Ho- 
we zwiedził już Hamburg, Drezno, 
Lipsk, Pragę, Gdańsk, Poznań, 
Wilno, Warszawę i Kowno, skąd 
udał się do Rygi, Tallinu, Helsing- 
forsu i Sztokholmu. Prof. Howe 
interesuje się szczególnie kwestią 
Gdańska, kurytarza polskiego, Wil- 
na i Kłajpedy. Zwiedził on również 
linję demarkacyjną Litwy z Polską. 
W Europie prof. Howe zabawi je- 
szcze dwa miesiące. Po powrocie 
do St Zjedn. będzie on w rozmai- 
tych miastach wygłaszał odczyty o 
życiu i ustroju nowych republik 
Europy. Podczas wizyty swej w 
Kownie prof. Howe w towarzystwie 
sekretarza poselstwa litewskiego w 
Waszyngtonie p. Rabinowicza za- 
znajomił się z miastem i jego oko- 
licami, 

Z OCE SEE SA RC SEKE, 

В Państw Bałtyckich. 
Estonia. 

Izwiestja o konferencji bałtyckiej. 

RYGA. Z Moskwy donoszą, że 
oficjalne „Tzwiestja* wystąpiły z 
artykułem, w którym dowodzą, że 

narady ministrów spraw  zagra- 

nicznych. Państw bałtyckich w Re- 

wlu mają na celu tworzeniu jed- 

nolitego frontu przeciwko Rosji, 

Według urzędników sowieckich 
Estonja dąży de wprowadzenia 

Polski do tego bloku antysowiee- 

kiego. Artykuł ten jest charakte- 

rystycznym objawem polityki  so- 

wieckiej, która ostatnio dąży zde- 

cydowaniu do porozumienia z pań- 

stwami bałtyckiemi z wyłączeniem 

Polski. 

Tworzenie rządu estońskiego. 

RYGA. Pos. Teemant, któremu 

powierzono misję tworzenia gabi- 

netu odbył narady z przedstawi- 

cielami frakcji Sejmowych. Wyja- 

śniło się, że Koalicja rządowa li- 

czy 52 głosy. Rozszerzenis jej na 

lewo przez wciągnięcie stronnictwa 

Pracy nie udało się. Frakcji, po- 

pierające misję Teemanta mają 

wraz z nim opracować program 
rządu, poczem dopiero nastąpi je- 

go mianowanie. 

Łotwa. 

Wystawa jubileuszowa. 

RYGA. Z okazji 10-łecia repu- 

bliki odbędzie się w r. 1928 Wiel- 

ka Wystawa Wszechłotewska. 

Susza. 

RYGA. Z zachodniej części kra- 
ju donoszą o wielkiej suszy, któ- 
ra zagraża urodzajom. 

   

Muzyki Współczesnej 
ostatnio w Zurychu. 

Składał się on z czterech kon- 
certów: jednego chóralnego, jedne- 
go orkiestrowego i dwuch 'kame- 
ralnych. Do tych koncertów, orga- 
nizowanych przez Komitet Central- 
ny Towarzystwa, dołączyła Sekcja 
Szwajcarska dwa niezwykle intere- 
sujące wieczory muzyczne pozafe- 
stivalowe: uroczysty koncert inau- 
guracyjny i urocze przedstawienie 
w „Teatrze Marjonetek*. Tę dwa 
wieczory zapoznały publiczność 
z trzema arcydziełami wielkiej mia- 
ry. Najpotężniejsze wrażenie wy- 
warł monumentalny „Psalmus Hun- 
garicus* kompozytora węgierskiego 
Zoltana Kodaly'ego, wzruszający 
siłą swego skupienia religijnego 
i szczerością wzniosłej inwencji. 
„Król Dawid* Artura Honneggera, 
znany już we wszystkich większych 
ośrodkach muzycznych Świata, prze- 
mówił i tym razem oryginalnością 
swojej koncepcji i szeroką skalą 
odcieni. 

Wielkie powodzenie zyskała, gro- 
teska marjonetkowa sławnego kom- 

      

odbył się 

1 Rosji Sowieckiej 
Reorganizacja wojskowego szkol- 

nictwa sowieckiego. 

"Izwiestja“ podają, że na Od- 
bytym niedawno zebraniu naczel- 
ników sowieckich, zę szkół woj- 
skowych w Moskwię, prezes rewo- 
lucyjnej Rady Wojennej Woroszy- 
łow, wygłosił przemówienie, w 
którym powiedział między innemi: 
„Wielki, zmarły tragicznie wódz 
armii czerwonej Frunze, zrobił du- 
żo w kierunku podniesienia pozio- 
mu naszej armji. Rewolucyjna 
Rada Wojenna dokonała wielkiej 
pracy Organizacyjnej. Dyscyplina 
w wojsku została podniesiona, jak 
również zaopatrzenie i technika 
wojenna, która przeszła nasze na- 
dzieje i stanęła na poziomie ogól- 
no-europejskim, a nawet przewyż- 
szyła niektóre państwa na Zacho- 
dzie Europy. Lecz nauczanie i 
kształcenie wojskowe naszych przy- 
szłych dowódców, wymaga prze- 
prowadzenia radykalnych zmian. 
Na tę stronę życia armji czer- 
wonej zwrócić muszą specjalną u- 
wagę. 

Szkolnictwo wojskowe musi być 
zreformowane. Ci z was, którzy 
nie mogą przystosować się do 
moich wymagań niech lepiej po- 
wiedzą to zaraz i przejdą do Od- 
działów linjowych. Podczas prze- 
prowadzania zmian w szkolnictwię 
wojskowem będzie już zapóźno. 
Niezdolnych do moich wymagań 
będę usuwał z armji z całą bez- 
względnošcią“. 

Przemówienie prezesa rewolu- 
cyjnej rady wojennej przyjęte zo- 
stało przez ogół dowódzców szkół 
wojskowych z wielkim niezadowo- 
leniem, gdyż przewidziane są licz- 
ne przesunięcia na stanowiskach 
tych dowódców szkół, którzy do- 
tychczas, jakkolwiek należą do 

pozytora hiszpańskiego Manuela de 
Falla p. t. „Kukiełki dona Pedro“ 
(fragment z don Kiszota). W tej 
muzyce, utrzymanej w drobnych 
formach, a oprannej w kusztowną 
ramę orkiestrową przejawił się zmysł 
komedjowy i subtelna inwencja har- 
moniczna kompozytora, który od- 
zwierciadła wszystkie wybitne cechy 
narodowe muzyki hiszpańskiej. Z 
pozostałych utworów, wykonanych 
na Festivalu, wywarł największe wra* 
żenie koncert na orkiestrę Hinde- 
mitha, niezwykle świeży w swej kon- 
strukcji dźwiękowej. 

Duże powodzenie osiągnąłrównież 
Artur Casella swym utworem „Par- 
tita*, w którym umiejętnie nawią- 
zuje do dawnych tradycyj muzyki 
orkiestrowej i umiejętnie kojarzy 
dawne tradycje z najnowszemi 
środkami ekspresji. Dużo czaru 
ma w sobie inwencja Capleta, któ- 
rego cratorjum „Miroir de Jesus“ 
wykonano na festivalu. Dobrze za- 
pisały się w pamięci dzieła Petireka 
(„Litanei*), Weilla (Koncert skrzyp- 
cowy), — Кгаза („Pastorale und 
Marsch*), Waltona) uwertura „Port- 

Stawki Polsko umuńskie 
M I. Dfi. 

Znany publicysta rumuński, 
Streitmann, zamieścił w jednym z 
ostatnich numerów pisma  „Socie- 
tatea de maine" ciekawy bardzo 
artykuł, poświęcony stosunkom 
polsko-rumuńskim po r. 1863. 

Mówi on między innemi: 
„Stosunki wzajemne między 

obu narodami w przeszłości opisał 
historyk Miron, o stosunkach pol- 
sko rumuńskich w teraźniejszości 
pisał profesor Jorga. Natomiast 
mało komu wiadomo, iż między 
Polakami a Rumunami istniały 
bardzo ożywione stosunki bezpo- 
średnio po powstaniu z r. 1863. 

Ponieważ w czasie tym podjęli 
Rumuni walkę o emancypację 
księstw rumuńskich, przeto spot- 
kały się w Rumunji z zupełnym 
uznaniem uczuć tych polskich pa- 
trjotów, którzy zmuszeni byli о- 
puścić Ojczyznę, szukając gościny 
u swych sąsiadów. 

Większość powstańców polskich 
wyemigrowała do Francji, inni 
znów do Szwajcarji, lub do Amer 
ryki. Rumunja była dla powstań- 
ców polskich terenem dość nie- 
bezpiecznym, bowiem zachodziła 
obawa interwencji ze strony Rosji 
i Austrji, od których Rumunia by- 
ła podówczas w wysokim stopniu 
zależna. 

Nie bacząc na to, przybyli do 
Rumunji po powstaniu w r. 1863 
dość liczni emigranci, dzięki któ- 
rym odegrał żywioł polski w ru- 
muńskim rozwoju kulturalnym bar- 
dzo poważną rolę. 

Wymienić tu należy przedewszy- 
slkiem hr. Żurawskiego, który, nie 
bacząc na to, iż przybył do Ru- 
munji w sędziwym wieku, nauczył 
się znakomicie języka rumuńskiego, 
a nawet był założycielem rumuń- 
skiego pisma. „Ojcem* dziennikar- 
stwa rumuńskiego był emigrant pol- 
ski Szupewski, który również przy- 
czynił się w wysokim stopniu do 
rozwoju sztuki rumuńskiej. Inny 
znów emigrant polski, Tadeusz Ad- 
jukiewicz uchodzi za jednego z pier- 
wszych pionerów malarstwa ru- 
muńskiego! Adjukiewicz był zaprzy- 
jaźniony z królem rumuńskim Ka- 
rolem. Nie mniejsze znaczenie dla 
rumuńskiego rozwoju kulturalnego 
posiadał Polak Witold Piekarski, 
którego zaliczyć należy do jednego 
z najwybitniejszych teoretyków sztu- 
ki rumuńskiej. Bardzo doniosłą ro- 
lę odgrywali wreszcie emigranci pol- 
scy w literaturze rumuńskiej. 

RE FTOTTA FREAK 

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. 

P. Ch owtin, ul. LA 

Wielki wybór zegarków, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów. 

== Ceny fabryczne == 
Przy sklepie PRACOWNIĄ ZEGAR- 
KÓW, jubilerska i grawerska, 

Kupno; złota, srebra i drogich 
kamieni, 1073 

  

partjj komunistycznej, — jednak 
wyforowani zostali na te odpowie- 
dzialne stanowiska, nie ze względu 
na osobiste zdolności, czy odpo- 
wiednie kwalifikacje, lecz drogą 
silnej protekcji u wyższych władz 
partyjnych. Według wersji krą- 
żących w sferach wojskowych, w 
pierwszym rzędzie usuwani będą 
zwolennicy petersburskiej opozycji 
Zinowjewa, oraz poplecznicy za 
generalissimusa Trockiego. (r) 

smouth Point“). W szeregu pozo- 
stałych utworów również niejedno 
zasługiwałoby na szczegółowe о- 
mówienie, którego musimy niestety 
zaniechać z powodu braku miejsca. 
Charakterystycznem zjawiskiem by- 
ła zupełna obojętność, z jaką spot- 
kało audytorjum rozlewkłą, sztuczną 
w swej koncepcji kompozycjąaposto- 
ła modernizmu Arnolda Śchónberga, 
jeszcze przed kilku laty opiewanego 
wynoszonego na czoło współczes- 
nego ruchu muzycznego. Znacznie 
większe zainteresowanie obudzić 
zdołał jego utalentowany uczeń — 
Anton von Webern. 

Na tle różnobarwnego  progra- 
mu festivalowego w bardzo dodat- 
niem świetle wystąpiła kompozycja 
polska, wybrana przez jury tego- 
roczne z długiego szeregu utworów 
polskich, nadesłanych z Polski. A- 
utorem tej kompozycji jest młody 
muzyk polski — Aleksander Tan- 
sman przebywający stale w Paryżu 
i cieszący się obecnie znaczną po” 
pularnością w zagranicznych kołach 
muzycznych. Jego „Taniec Czarow- 
nicy* stanowi fragment z baletu 

" grzeb Ś. p. 
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Pogrzeb 6. p. Żarmowskiego. 
W dniu wczorajszym 0 godz. 

12-tej odbył się uroczyście po- 
Žarnowskiego. 

Już przed 12-tą, na którą wy- ; 
znaczone było rozpoczęcie pogrze- Г 
bu zaczęła się gromadzić przy 
kościele św. Jana _ publiczność. 
Punktualnie o godz. 12-tej kon- k 
dukt żałobny ruszył na cmentarz 
Rossy. Za trumną postępowała ro- 
dzina zmarłego, krewni, wice - wo- 
jewoda p. Malinowski, przedstawi- gg + 
ciele miasta, Kuratorjum Okręgu z 
Szkolnego, Sądu, izby kontroli i 
skarbowej, oraz przedstawicieli in- 
stytucji społecznych i t. d. | 

W przemówieniach nad grobem ! 
podnoszono zasługi jakie poniósł 
dla Ojczyzny ś. p, Żarnowski od 
zarania młodości do ostatniej chwili 
żywota. Po przemówieniach trum- 
nę ze zwłokami opuszezono do 
grobu rodzinnego. 

. p. Żarnowski urodził się na 
Wołyniu w 1862 r., szkołę średnią 
ukończył w Mińsku litewskim, a 
następnie wydział prasowy w uni- 
wersytecie petersburskim wstępu- 
jąc do kontroli Państwa. 

Po powrocie do kraju wstąpił 
do służby Ministerjum Skarbu, 
gdzie piastował godność prezesa 
komisji oszczędności i członka ko- 
mitetu trzech przy prezydjum Ra- 
dyMinistrów. Powołany na stano- 
wisko prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli Państwa przebył na niem 
aż do ostatnich chwil. 

Smierć wyrwała go niespodzie- 
wąnie i ze szkodą Państwa. 

Ž-to. 
——— 

A A U M 

Rozłam w zagranicznym koście- 
le rosyjskim. 

W Srjemskich Karlowcach rezy- 
dencji patryjarchatu serbskiego, Od- 
był się w tych dniach kongres ro- 
syjskiego kościoła zagranicznego. 
W kongresie wzięli udział prawie 
wszyscy wybitni dygnitarze zagra- 
nicznego kościoła rosyjskiego, mię- 
dzy innemi znany ze swej działal- 

ności w kołach skrajnej prawicy 
metropolita Antoni, dalej głowa 
kościoła prawosławnego w Europie 
Zachodniej metropolita Jewlewij i 
metropolita amerykański Platon. Na 
kongresie tym doszło do poważ- 
nych starć pomiędzy metropolitą 
Antonim a pozostałemi uczestnika- 
mi zjazdu. Zdaje się wobec tego 
nie ulegać żadnej wątpliwości, iż 
rozłam w zagranicznym kościele - + 
jest rzeczą dokonaną. = Eos; 

Do rozłamu doprowadziły róż- 
nice poglądów obecnych na kon- 
gresie duchownych w sprawie za- 
sadniczego charakteru Męki Chry- 
stusowej. Metropolita Jewlowij 0- 
świadczył, iż opuszcza kongres i 
nie uznaje zwierzchnictwa metro- 
polity Antoniego. Metropolita Pla- 
ton również zerwał wszelkie sto- 
sunki z kościołem europejskim, o- 
świadczając, iż domagać się będzie 
w kołach miarodajnych uznania 
zupełnej samodzielności Kościoła 
prawosławnego w. Ameryce. 

  

  

Ż całej Polski 
Zlikwidowanie strejku w Bia- 

lymstoku. 
W dniu wczorajszym na konfe- 

rencji w Białymstoku doprowadzo- 
no do porozumienia między związ- 
kami robotniczemi a pracodawcami 
w sprawie zatargu w przemyśle 
włókienniczym. 

W rezultacie ugody, przyznano 
robotnikom w przemyśle włókien- 
niczym w Białymstoku zwyżkę 
płac w wysokości 16 proc. W 
związku z powyższem od 19 b. m* 
t. j. od poniedziałku praca w fab- 
rykach włókienniczych białostoc- 
kich rozpocznie się normalnie. 

—— S — ZZOZ OT TKO KITA ———————————-———————-—- 

„Rajski Ogród" (według Andersena); 
muzyka tego utworu zaleca sięświe- | 
żością inwencji rytmicznej, młodzieńyg 
czym rozpędem i efektowną szatą 
instrumentacyjną. Autor jej zbierał 
na festivalu zasłużone wyrazy u- 
znania. 

W licznem gronie wykonawców, 
wśród których znajdowali się tacy 
wybitni mistrze, jak Casella, Giese- 

king, Busch, Straram, Erb, Croiza, 
reprezentowali odtwórczość polską - 
Grzegorz Fitelberg i młody wybit- 

nie utalentowany skrzypek Stefan 
Frenkel. 

Festival ściągnął bardzo licznych 

gości ze wszystkich stron Świata. 

Wśród nich dostrzec można było 
wielu wszechświatowej sławy muzy- 
ków, jak Falla, Casellą, Furtwangle- 
ra, Kusewickiego, Honeggera i inn. 
Polską reprezentowali w tem  gro- 
nie: Karol Szymanowski, Roman 
Chojnacki, Czesław Marek, utalen- 
towany kompozytor polski, stale 
zamieszkały w Żurychu i wreszcie 

niżej podpisany. Mateusz Gliński. 

Mateusz Gjiński, cj 
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Zycie gospodarcze. 
Wystawa ziem wschodnich. 

Z warszawskiego Instytutu Ba- 
dania Stanu Gospodarczego Ziem 
Wschodnich otrzymaliśmy następu- 
jący komunikat: 

„Jednym z poważnych i po- 
wszechnie stosowanych środków 
podniesienia poziomu gospodar- 
czego wszelkiej wytwórczości, jest 

urządzanie wystaw. Wystawy, per- 

jodycznie powtarzane, dają przegląd 
faktyczny stanu wytwórczości da- 
nej gałęzi gospodarstwa, Oraz moż- 
ność czynienia porównań z analo- 
giczną produkcją innych okresów. 
Nagrody i premje, udzielane wy- 
stawcom, zachęcają ich do dalszego 
doskonalenia się w obranym  kie- 

runku. Pozatem wielkie znaczenie 
wystaw polega na umožliwianiu 
bezpośredniego kontaktu między 
producentem, a kupcem, względnie 
konsumentem, a obejmując czasem 
całą wytwórczość gospodarczą i kul- 
turalną pewnych dzielnic państwa, 
przyczyniają się skutecznie do sze- 
szenia krajoznawstwa. 

Wielkie wystawy doroczne, urzą- 
dzane w Odrodzonej Rzeczypospo- 
litej, w Poznaniu i Lwowie obejmo- 
wały dotychczas tylko w nieznacz- 
nej mierze wytwórczość Ziem Wscho* 
dnich. Spustoszenie wojenne, oraz 
braki organizacyjne uniemożliwiły 
zapoznanie społeczeństwa polskiego 
i zagranicy z zasobami i wytwór- 
czością tej bezsprzecznie bogato ob- 
darzonej przyrodniczo i rozległej 
połaci kraju. Realnym środkiem 
zapełnienia tej luki jest zainicjowa- 
na przez Instytut Badania Stanu 
Gospodarczego Ziem Wschodnich 
na wiosnę 1927 roku pierwszej wy- 
stawy Ziem Wschodnich. 

Instytut urządził już w dn. 26 
czerwca i 9 lipca b. r. dwa zebra- 

nia organizacyjne poświęcone wy- 

stawie, na których pod przewodnic- 
twem wice-prezesa Instytutu prof. 
Gorjaczkowskiego i przy współu- 
dziale delegatów kilkudziesięciu naj- 
poważniejszych instytucyj społecz- 
no gospodarczych Rzeczypospolitej, 
obejmujących działalnością swoją 
wyłącznie lub częściowo Ziemie 
Wschodnie, omówiono program 
wystawy, oraz wybrano organy ad- 
ministracyjne. Prezesem komitetu 
organizacyjnego i wykonawczego 
został prezes Instytutu b. wojewo- 
da Wałery Roman. Skład komitetu 
organizacyjnego stanowią delegaci 
poszczególnych instytucyj społecz- 
no-gospodarczych, zaproszeni przez 

Msokuracja żywego inwentarza. 
Kapitał, umieszczony w żywym 

inwentarzu, nie ma w Polsce pra- 
wie żadnego zabezpieczenia przed 
stratami, które w związku z czę- 
stemi stratami żywego inwentarza 
obniżają stan posiadania ludności 
rolniczej. 

Powstrzymuje to oczywiście rol- 
nika przed pomnażaniem swego 
dobytku żywego, hamuje więc w 
kraju, tak wybitnie rolniczym, jak 
Polska, rozwój hodowli, która mo- 

że i powinna stać się jedną z naj- 
ważniejszych gałęzi naszego wy- 
wozu zagranicznego. 

Jeżeli sięgniemy do liczb, to 
dowiemy się, żo posiadane 9 mil- 
jonów bydła rogatego i 4 miljony 
koni przedstawiają łączną wartość 
około 3 miljardów złotych, jeżeli 
następnie obliczymy przeciętny 
upadek inwentarza, powodowany 
wypadkami i chorobami choćby 
tylko niezaraźliwemi. to dochodzi- 

my do wniosku, że ogół właści- 
cieli bydła rogatego i koni po- 
nosi rok rocznie strat około 150 
miljonów złotych. Tak znaczne 
szkody ponosi ludność rolnicza 
tylko skutkiem swej gospodarczej 
niezaradności, wiadomo bowiem, 
że wszystkie sąsiędnie, zwłaszcza 
na zachodzie Europy zamieszkałe 
narody dawno już sobie radę w 
tym względzie znalazły, 

Nietylko zdołano osiągnąć spo- 
sób walki gospodarczej ze strata- 
mi w żywym inwentarzu, ale, cu 
najważniejsze, przez stworzenie o 
siebie pełnej gwarancji dla kapita- 
łu, umieszczonego w żywym do- 

bytku, założono temsamem mocne 
podwaliny pod hodowlę inwentarza, 
który sprzedawany zagranicą, sta- 
nowi poważną pozycję bilansu 
handlowego. Straty, powstające w 
żywym inwentarzu. powodowane 
są bądź chorobami zaražliwemi, 
bądź chorobami zwykłerni, lub wy- 
padkami nieszczęśliwymi, wymaga- 
jącymi nieraz dobicia zwierzęcia, 

Zwalczanie chorób zwierzęcych 
zaraźliwych i powodowanych nie- 
mi strat o rozmiarach masowych, 
powstających głównie skutkiem 

zakłócania w kraju poprawnych 
stosunków gospodarczych (np. przez 
wojnę), prowadzona jest tak u nas 
jak i gdzieindziej, przez władze 
państwowe. Korzystając z doświad- 

Zarząd Instytutu, z prawem koop- 
tacji dalszych członków. 

Do komitetu wykonawczego we- 
szli pp: Boguszewski, Cwierdziński, 
Jaroszyński, Kiewlicz, Kiltynowicz, 
Malinowski, Patkowski, Śzreders, 
oraz wejdzie 5-u delegatów woje- 
wódzkich komitetów wystawy, utwo- 
rzonych w Województwach: Biało- 
stockiem, Wileńskiem, Nowogródz- 
kiem, Poleskiem i Wołyńskiem*. 

* ® * 

Zamieszczając powyższy komu- 
nikat z zadowoleniem musimy pod- 
kreślić fakt przesunięcia terminu 
wystawy z października 1926 r. na 
wiosnę roku 1927. Da to niewąt- 
pliwie możność poważnego przygo- 
towania się oraz zebrania znacznej 
ilości eksponatów. 

Nie wątpimy, że całe społeczeń- 
stwo naszego kraju bez różnicy 
przekonań oraz przynależności na- 
rodowościowej weźmie czynny u- 
dział w organizowaniu wymienionej 
wystawy. Nie wątpimy także, ze ko” 
mitet organizacyjny powoła do 
współpracy wszystkie istniejące w 
naszym kraju organizacje gospodar- 
cze, zarówno polskie, jak żydow- 
skie, białoruskie i litewskie. 

Komunikat nic nie mówi o miej- 
scu wystawy. Widocznie ta kwestja 
nie jest jeszcze ostatecznie zdecy- 
dowaną. O ile wiemy, życzeniem 
wszystkich absolutnie kół gospo- 
darczych naszego kraju jest urzą- 
dzenie wystawy w Wilnie. Przema- 
wiają za tem zarówno względy na- 
tury technicznej, jak i względy in- 
teresu gospodarczego Ziem Wschod- 
nich. Uważamy, iż poinformowanie 
sfer przemysłowych i handlowych 
Polski oraz zagranicy o możliwo- 
ściach gospodarczych Ziem Wschod- 
nich będzie daleko łatwiejsze i sku- 
teczniejsze, jeżeli wystawa będzie 
odbywała się w naturalnym cent- 
rum naszego kraju, jakim jest Wil- 
no, niż w odległej Warszawie. Prócz 
tego do Wilna napewno da się 
sciągnąć daleko większą ilość eks- 
ponatów, niż do jakiegokolwiek 
innego punktu Polski. 

Przypominamy przytem, że przed 
wojną w Wilnie była już urządzo- 
na imponująca wystawa rolniczo- 
przemysłowa. Jesteśmy pewni, że 
ludzie, którzy wówczas tę wystawę 
organizowali, dziś także chętnie by 
stanęli do pracy. 

Bor. 

czeń, porobionych przez cały świat 
cywilizowany, dochodzimy do wnio- 
sku, że jedynym i najlepszym 
środkiem zwalczania szkód powo- 
dowanych chorobami żywego in- 
wentarza niezaraźliwego pochodze- 
nia oraz wypadkami, — są ubez- 
pieczenia. A 

Obecnie ludność rolnicza w Wi- 
leńszczyżźnie ma możność korzy- 
stania z dobrodziejstwa ubezpie- 
czeń żywego inwentarza. Na zasa- 
dzie praktyki innych województw 
organizowane są u nas te ubezpie- 
czenia w taki sposób, iż dla ob- 
szaru, obejmującego jedną lub pa- 
rę gmin sąsiednich, założone 20- 
staje stowarzyszenie (kółko) ubez- 
pieczeń wzajemnych żywego inwen- 
tarza. 

Stowarzyszenie takie po za- 
twierdzeniu go przez władze i za- 
warciu umowy reasekuracyjnej z 
Polską Dyrekcją Ubezpieczeń Wza- 
jemnych prowadzi zupełnie samo- 
dzielną działalność ubezpieczenio- 
wą, przez zarząd, wybrany z po- 
śród członków stowarzyszenia na 
jego zgromadzeniu walnem. Do za- 
łożenia stowarzyszenia wystarcza, 
aby trzech właścicieli żywego in- 
wentarza rozumiejących potrzebę 
istnienia tego rodzaju urządzenia 
gospodarczego, podpisało statut w 
charakterze założycieli Stowarzy- 
szenia. Bliższe informacje statutu, 
oraz wszelkie wskazówki otrzy- 
mać możno w Oddziale Polskiej 
Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajem- 
nych znajdującej się w Wilnie, lub 
też w każdem mieście powiatowem 
u Inspektorėw P. D. U. W. (x) 

Kronika miejscowa. 

Likwidacja konfliktu w przemy- 
śle drzewnym. 

Od dłuższego czasu trwał w 
Wilnie konflikt pomiędzy właści- 
cielami tartaków a _ robotnikami, 
wynikły na tle żądania podwyszek 
ze strony Związku Zawodowego 
Robotników Przemysłu Drzewnego. 

Kilka dni temu odbyła się w 
Inspektoracie Pracy konferencja 
przedstawicieli właścicieli tartaków 
i Związku Zawodowego Przemysłu 
Drzewnego i pomimo usilnych za- 
biegów ze strony p. Inspektora 
Pracy, nie udało się w sposób po- 
jednawczy załatwić sprawy. 

Onegdaj zaś pracodawcy zgo- 
dzili się podwyższyć zarobki ro- 
botników o 15 proc. Na podwyżkę 
nie zgodził sie jedynie tartak Tysz- 
kiewicza. wobec czego Związek Za- 
wodowy Robotników Przemysłu 
Drzewnego postanowił ogłosić, iż 
tartak ten znajduje się pod boj- 
kotem. 

Fatalna gospodarka miejska. 

Wykonanie pionów czyli połą- 
czeń od kabla ulicznego do liczni- 
ka powierzone zostało przez Magi- 
strat zagranicznej firmie Nordiske 
Cabel-fabrik, pełnomocnikiem której 
jest Zjednoczone T-wo Elektryczne. 
Dając to zlecenie Magistrat wyeli- 
minował wolną konkurencję innych 
firm. 

Roboty mają być wykonane na 
rachunek zainteresowanych miesz- 
kańców miasta. Podług rachunków 
dowolnie wystawionych przez Ma- 
gistrat, wszyscy mieszkańcy mają 
bezapelacyjne wpłacać wygórowane 
sumy. 

Kabel który firma zagraniczna 
liczy po 3 franki 80 cm. za metr, 
tego samego gatunku krajowa fir- 
ma „Kabel Polski“ w Bydgoszczy 
oferuje po cenie 1 fr. 20 cm. 
o czem wie Magistrat, gdyż próbka 
kabelka była złożoną w Magistra- 
cie przez Polskie T-wo Elekt- 
ryczne. 

Rezultat jest ten, że firmie za- 
granicznej na całości robót poda- 
rowano przeszło 200 tysięcy fran- 
ków. To się nazywa gospodarka 
kieszenią mieszkańców Wilna. 

Kronika krajowa. 

Spieszcie się. 

lzba Skarbowa w Wilnie otrzy- 
mała w tych dniach z Ministerjum 
Skarbu zarządzenie, według które- 
go podatnicy, którzy zapłacą przed 
dniem 1 września rb. zaległe po- 
datki i należytości stemplowe z0- 
staną zwolnieni od ustawowych 
kar za zwłokę w wysokości 4 proc. 
miesięcznie. Zamiast tych kar bę- 
dą od nich pobrane: 

1 proc. miesięcznie o ile za- 
ległości zostaną wpłacone do dnia 
15 lipca włącznie; 

1 1 pół proc, miesięcznie, o ile 
zaległości zostaną wpłacone w 0- 
kresie od 16-g0 do 81-g0 lipca 
włącznie; 

2 proc. miesięcznie, o ile za- 
ległości zostaną wpłacone w o- 
kresie od 1-go do 15-go sierpnia 
włącznie; 

3 proc. miesięcznie o ile za- 
ległości zostaną wpłacone w okre . 
sie 0d 16-g0 do 31-go sierpnia 
włącznie. 

Po tym ostatnim terminie nie 
tylko nie będą stosowane powyż- 
sze ulgi, lecz oprócz normalnych 
kar za zwłokę w wysokości 4 proc. 
miesięcznie pobrany będzie na za- 
sadzie ustawy z dnia 1 lipca rb. 
dodatek 10 procentowy. (1) 

Pomyślne widoki zbiorów. 

Ostatnie wiadomości o stanie 
urodzajów, dają następujący obraz 
sytuacji. 

Zboża ozime dadzą w roku bie- 
żącym conajmniej tyle, ile w roku 
ubiegłym, a zboże jare jęczmień i 
owies, które mają zapewniony 
zbyt na rynkach europejskich, da- 
dzą nawet nadwyżkę. 

Wedle nadchodzących wieści, 
urodzaje na Pomorzu i w Poznań- 
skiem zapowiadają się bardzo do- 
brze. Lokalne szkody wpłynęły u- 
jemnie na stan urodzajów w po- 
wiatach ciechanowskim i sierpec- 
kim. Województwa centralne, z 
wyjątkiem powiatów: łowiekiego i 
skierniewiekiego, sygnalizują zbio- 
ry bardzo dobre. 

Urodzaj w Małopolsce Wschod- 
niej, wedle wiadomości, nadeszłych 
do Warszawy, zapowiada się znacz- 
nie lepiej, jak się spodziewano. 

  

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
17-VII r. b 

L. Waluty 
> sprzedaż kupno 

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

II. Monety 
Ruble złote 485 
Ruble srebrne 3.25 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
17-VII płacono za dołar 9,30 

WSA SO CZA 

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

—) Ceny fabryczne (— 
Przy sklepie PRACOWNIA ZE- 

GARKÓW jubilerska i grawerska 
KUPNO: złota, srebra i drogich 
kamieni. 1011 

  

Telefon redakcji i admini- 
stracji Nr. 99, czynny od 
godz. 9 rano do 10 wiecz. 
Telefon nocny od godz. 10 
wiecz. do 4 rano Nr. 8-93. 

  

Z Gdańska. 
GDAŃSK, 17.VI1. Pat. Dziś ra- 

no przybył tu znany publicysta an- 
gielski p. Steed, 

Tarcia w sejmie gdańskim. 

GDAŃSK, 17.VIl. Pat. Komu- 
niści wnieśli w sejmie gdańskim 
interpelację, w której protestują 
przeciwko powołaniu na kierowni- 
ka oddziału radiowego w gdańskim 
zarządzie pocztowym nie fachow- 
ca pocztowego, lecz człowieka, któ- 
rego jedyną kwalifikacją jest to, 
że był majorem armji pruskiej. 
Nacjonaliści niemieccy natomiast 
wniesli interpelację, domagającą 
się od senatu wydania zakazu wy- 
stawienia bolszewickiego filmu 
„Krążownik Potemkin*, 

Wśród pism. 
„Gazeta literacka* Nr. 11 — 12 

rzynosi wywiad W. Zechentera z Magda- 
eną Samozwaniec i Marją Pawlikowska, 
początek  „dekadenckiej* noweli Jerzego 
Brauna p. t. „Odtrącony”, wiersze M. 
Sewi, J. M. Heredii i Al. Samaina oraz 
bardzo obfitą kronikę współczesnego ru- 
chu literacko-artystycznego. Numer zdo- 
bią wizerunki Samozwaniec i Pawliko- 
wskiej, rysunku Leona Chwistka. 

„Ziemia“ Nr. 13—14 zawiera obszer- 
ny artykuł S. Udzieli o muzeum etno- 
graficznem w Krakowie, suto ilustrowa- 
ny fotografjami zabytków sztuki ludowej. 
J. Kwietniewski podaje historję Alei Je- 
rozolimskich w Warszawie. Ponadto w 
tymże numerze: „Program NEM 
polskiego" opracowany przez Radę Nau- 
kową Sekcji Powszechnych Uniwersyte- 
tów Regionalnych Zw. Pol. Naucz. Śzk. 
Powszech. i obszerny dział krytyki pi- 
śmiennictwa krajoznawczego. 

„Siew** Nr. 27—28 drukuje sprawo- 
zdanie z VIII Walnego Zjazdu Związku 
Młodzieży Wiejskiej, który odbył się w 
Warszawie w dniach 27 i 28 czerwca. 

PIEGI 
PLAMY i OPALENIZNĘ 

usuwa krem 542 

PRECIOZA 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

    

  

       

    
        

  

   

Z ZAGRANICY. 
Echa wycieczki węgierskiej 

BUDAPESZT, 17.VII. (Pat.) W 
prasie węgierskiej ukazało się 
wiele artykułów omawiających ser- 
deczne przyjęcie wycieczki Klubu 
„Patria* w Polsce, 

* Bardzo obszernie opisuje po- 
byt wycieczki w Krakowie dr. Ave- 
dik na łamach „Magiarsag”, pod- 
kreślając wielką gościnność z ja- 
ką spotykano wycieczkę w Polsce 
na każdym kroku. 

Nowa partja polityczna w Jugo- 
slawji. 

BIAŁOGRÓD. 17.VII. (Pat). Mi- 
nister rolnictwa i górnictwa Nikic 
który niedawno został wykluczony 
z partji Radiczą założył klub nie- 
zależnych do którego weszli człon- 
kowie wykluczeni z partji Radicza. 

Nikic oświadczył, że nie zasto- 
suje się do żądania partji Radicza 
jego ustąpienia z gabinetu, ponie- 
waż w gabinecie może pozostać 
jako reprezentant nowej partji. 

Rokowania angielsko-chińskie. 

KANTON, 17.VII (Pat.) Rozpo- 
częły się tu rokowania angielsko- 
chińskie w sprawie zaniechania 
bojkotu przez Chiny towarów an- 
gielskich. Delegacja chińska uza- 
leżniła przyjęcie warunków zawar- 
cia układu w sprawie zaniechania 
bojkotu od tego, jak traktowany 
będzie eksport chiński do Anglji. 

Tworżenie rządu w Estonii. 

REWEL, 17.VIl. Pat. Misję 
utworzenia nowego rządu objął 
'Teemant, należący do związku 
włościańskiego. 

Miedziany polip. 

NOWY JORK, 17.V11. Pat. Do- 
noszą z Waszyngtonu, że tworzy 
się obecnie związek eksporterów 
miedzi, mający wszelkie cechy 
trustu międzynarodowego. Obejmu- 
je on już 90 proc. wszystkich pro- 
ducentów światowych miedź prze- 
dewszystkiem zaś ze Stanów Zjed- 
noczonych, a także ważniejsze 
związki górnicze w Anglji, Niem- 
czech, Japonji, Chile i Meksyku. 
Projekt utworzenia tego trustu 
winien jednakże uzyskać aprobatę 
związkowej komisji dla bandlu. 

pow- Dr. Vachau Makarewicz sąs; 
Choroby skórne i weneryczne. 

Przyjmuje od 10—1 i4—7. Wileńska 6—7 
W. Ż. 28 VI 1926 r. 4872-VI 1057 

    

  

Kupujcie 
Kurjer Wileński 

  

  

  

Dziś: Szymona. 
niedziel. 
"18 * Jutro: Wincentego a PauloW. 

lipca Wschód słońca---g. 3 m. 06 
Zi Zachėd 5 g. 7 m. 43 
  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (saia „Lutnia*). 

Dziś ukaże się po raz 3-с! na Вито- 
ru i zabawnych sytua ji d mala kro- 
tochwila Guitry „Pokojówka szuka miej- 
sca", w której pole do popisu mają wy- 
konawcy ról główniejszych Z. Koszlówna, 
H. Hochendlingerówna, L. Wołłejko, A. 
Suchciski i J. Łubiakowski, | 

Jutro przedstawienie zawieszone. 
Najbliższą sztuką, która  wysta- 

wioną zostanie na scenie Teatru Pol- 
skiego pod režyserją L. Woitejki — bę- 
dzie ostatnia nowość — k medja Ver- 
neilla „Orzeł i reszka”. 

— Dzisiejszy koncert orkiestry 
symfonicznej. Dziś odbęczie się w o- 
grodzie po-Bernardyńskim X-ty koncert 
popularny w wykonaniu Wil. Orkiestry 
cymfonicznej pod dyr. R. Rubinszteina. 
W programie: Głazunow—,„Chopinjana*, 
Elgar—„Serenada", Beethoven—uwertura 
Egmont", Grieg — „Peer Gynt suita I“, 
Moniuszko — Uwertura z op. „Flis*, 
Czajkowski — Andante cantabile, Gou- 
nod—„Noc Walpurgji*, Borodin—Tafce 
połowieckie. 

Ceny biletów: wejście—50 gr., miej- 
sca rezerwowane—l| zł., ulgowe — 30 gr. 
Początek o g. 8 w. 

apowiedziany na dzień dzisiejszy 
występ Ignacego Dygasa został odwoła 
ny wskuiek clioroby tego artysty. Kon- 
cert z jego udziałem odbędzie się w po- 
czątku sierpnia. 

  

    

MIEJSKA. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dn. 15 
lipca r. b. załatwił m. in, nastę- 
pujące sprawy: delegował z ramie- 
nia Zarządu Kasy do Komisj. 
Specjalnej, przewidzianej w umo- 
wie z lekarzami Kasy Chorych, 
pp. Korolca i Zasztowta i na ich 
zastępców pp. Frieda i d-ra Rafe- 
sa; wyznaczył na dzień 4.VIII b. ri 
posiedzenie Rady Kasy Chorych i 
ustalił porządek obrad; zatwier- 
dził wnioski Komisji świadczeń w 
sprawach: przyznania subwencji 
dla dziecięcej przychodni przeciw- 
kiłowej oraz udzielenia świadczeń 
pieniężnych członkom Kasy; za- 
twierdził wnioski Komisji Finan- 
sowo-Gospodarczej w sprawach na- 
łożenia. kar na pracodawców za 
przekroczenia art. 15 Ustawy oraz 
skierowania spraw do sądu w celu 
pociągnięcia do odpowiedzialnosci 
karnej osób, które  nieprawnie 
korzystały ze świadczeń Kasy; za- 
twierdził wniosek Dyrekcji w spra- 
wie urachomienia, w związku z wy- 
borami do Kasy, samochodu na 
czas do 1 października rb., wysłu- 
chał sprawozdanie Dyrekcji w spra- 
wie zaginięcia inkasentów i skie- 
rowania tej sprawy do Sędziego 
Sledczego i uchwalił zwiększyć 
kaucję pobieraną od inkasentów do 
1000 zł. oraz żądać jednocześnie 
poręczenia osób trzecich do 2000 
zł. Przyjął do wiadomości referat 
Dyrekcji w sprawie prac przedwy- 
borczych, wyznaczając na dzień 
16.V11 b. r. posiedzenie Komisji 
Wyborczej dla załatwienia spraw, 
związanych ze sporządzeniem spi= 
sów wyborców; wysłuchał komuni- 
katu Dyrektora w sprawie zarzą- 
dzeń Okręgowego Urzędu Ubezpie- 
czeń w Warszawie, odsyłając je do 
poszczególnych Komisji Zarządu do 
załatwienia. 

— Rozbieranie pomnika. Roz- 
bieranie pomnika Katarzyny, które 
rozpoczęto w dn. 5-go b. m. bę- 
dzie zakończone najwcześniej 15 
sierpnia r. b. 

Pomimo tego, iż przy robotach 
jest zatrudnionych 26 robotników 
dziennie, roboty posuwają się żół- 
wim krokiem, z powodu b. solidnej 
budowy fundamentu betonowego. (1) 

— Ze szpitali miejskich. W 
ubiegłym tygodniu, w pięciu szpi- 
talach miejskich znajdowało się na 
kuracji 801 chorych z czego w 
szpitalu św. Jakóba—283, w szpi- 
talu Sawicz—166, w szpitalu za- 
kaźnym— 166, w szpitalu żydowskim 
159 i w szpitalu dziecinnym—117. 

— Praca straży ogniowej i 
pogotowia ratunkowego. W pierw- 
szej dekadzie lipca r. b. miejska 
straż ogniowa była wzywana 12 
razy w tymże okresie czasu pogo- 
towie ratunkowe wzywano w 42 
wypadkach. (x) 

„SPRAWY SZKOLNE. 
— Staraniem Oddziału Po- 

wiatowego Związku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych na powiat Oszmiański i przy 

    

  

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.       
—. 

KRONIKA. 
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współudziale p. Inspektora Szkol- 
nego Stanisława Starościaka pro- 
wadzili członkowie Związku na te- 
renie powiatu 38 kursów dla do- 
rosłych. 

Ogółem na kursa te uczęszcza- 
836 osób. 

Z tego 679 rzymsk.-kat, 41 pra- 
wosławnych i 116 żydów. Rol- 
ników 691, dziennych robotników 
29 i inne zawody 116. Uczono we- 
dług programu Centralnego Biura 
Kursów dla Dorosłych. Nauka trwa- 
ła na każdym kursie przeciętnie 
88 dni. 

Przy kursach istniało 13 chó- 
rów jedno i dwugłosowych, w któ- 
rych brało udział 269 osób. Słu- 
chacze Kursów odegrali 27 przed- 
stawień na których było obecnych 
1765 widzów. Wygłoszono 156 od- 
czytów, z tego 25 z przezroczami 
i 181 bez przeźroczy. Na odczytach 
było obecnych 4825 osób. Poświę- 
cono na odczyty 164 godzin. Od- 
czyty wygłoszono z dziedziny ge- 
ografji, historji, przyrody higjeny, 
astronomji, ekonomji, religji i t. d. 
Słuchacze kursów korzystali z 
bibljotek miejscowych szkół. 

Jak więc widzimy bilans pracy 
jest poważny, pomimo trudności, 
jakie napotykają w tej pracy człcn- 
kowie Związku. 

Musimy nadmienić, iż praca ta 
jest prowadzona przez Organizację 
bez żadnych subsydjów tak ze stro- 
ny rządu jak i samorządu. Więk- 
szość pracujących na kursach nie- 
tylko iż poświęcała swój czas z 
zaparciem się siebie, ale chcąc 
zdobyć frekwencję na kursach mu- 
siała dokładać ze swoich szczup- 
łych poborów na zakupienie nafty, 
książek, zeszytów, i innych pomo- 
cy naukowych. 

Wobec tego apelujemy do miej- 
scowego Sejmika, aby wziął pod 
rozwagę bilans tej pracy i dopo- 
mógł Związkowi do prowadzenia 
tej akcji przez zakupienie odpo- 
wiednich pomocy naukowych, jak 
latarnie projekcyjne, przezrocza i 
odpowiednie podręczniki, nie żąda- 
my tutaj już wynagrodzenia na- 
uczycielstwa, bo wiemy w jakiej 
sytuacji finansowej znajduje się 
miejscowy samorząd. Sejmik po- 
wiatowy wstawił do budżetu na 
rok 1925 2,500 zł. jako wynagro- 
dzenie dla nauczycielstwa prowa- 
dzącego pracę wśród dorosłych. 

Nauczycielstwo zgromadzone we 
wrześniu 1925 roku na Zjeździe 
zrzekło się tej sumy na rzecz Od- | 
działu Powiatowego Związku Pol- 
skiego Nauczycielstwa Szkół Po- 
wszechnych w Oszmianie z tem, 
że Oddział Powiatowy zakupi za 
to odpowiednie pomoce naukowe. 
Pomimo pięknego celu na jaki pie 
niądze zostały przeznaczone Sej- 
mik dotychczas ich nie wypłacił. 
Mamy jednak nadzieję, że Wydział 
Sejmiku po zapoznaniu się z bi- 
lansem tej pracy dołoży wszelkich 
starań, aby poprzeć tą akcję przez 
zrealizowanie tej sumy. 

WOJSKOWA 
— © zasiłkach dla rodzin 0-- 

sób powołanych na ćwiczenia 
wojskowe. Rodzinom osób po- 
wołanych na ćwiczenia wojskowe 
przysługuje prawo do zasiłków a © 
mianowicie: żonie, dzieciom, ro- 
dzicom dziadkowi i babce powo-- 
łanego. 

Prawo do zasiłków przysługuje | 
atoli tylko w tym wypadku, jeżeli 
bądź to byt ich był bezpośrednio 
przed odejściem powołanego na 
ćwiczenia załeżny od jego pracy, 
lub jego zarobku i został zagrożo- 
ny wskutek spowodowanego м- 
czenia przerwania tej pracy, lub 
ustania względnie zmniejszenia za- 
robku, bądź też jeżeli w czasie EK 
bywania ćwiczeń zaszły okolicz- a 
nošci uzaležniające byt powyžszych | 
osób od jego pracy lub zarobku. 

Zasiłek przysługuje członkom 
rodziny powołanego za "czas od 

dnia odejścia naćwiczenia, do dnia 

następującego po dniu zwolnienia 
włącznie. 

BOGINIEĆ wyjątki, w których 
rodzinie powołanego nie przysłu- 
guje prawo do zasiłków, lub pra- 

wo to ustaje, zaznaczyć należy, у 

wypłatę zasiłku zawiesza się na 
czas pozbawienia powołanego wol- | 
ności na mocy prawomocnego №у- — 
roku sądowego, lub pozbawienia | 
wolności osoby, której zasiłek przy- | 
znano. ŻE 

Wysokość zasiłku gwarantuje 
rodzinie minimum egzystencji. || 

Obowiązek płacenia zasiłku 
względem rodzin stałych robotni 
ków i pracowników, którzy 
chwili powołania utrzymują S) 
pracy najemnej, ciąży па  ргасо- 
dawcy. (“44 

We wszystkich innych wypad- | 
kach, oraz w wypadkach stwier- 
dzonej niemożności zapłacenia z 
siłku przez pracodawcę, ciąży obo 
wiązek ten na Sk»rbie Państwa. 

Prawo do zasiłsu należy zg 

sić w urzędzie gminnym (magi- 
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strackim) właściwym dla miejsca 
- zamieszkania rodziny powołanego. 
Zgłoszenie prawa do zasiłku wi- 
nien uskutecznić powołany przed 
odejściem na ćwiczenia, zgłoszenie 
takie może uskutecznić także czło- 
nek rodziny ubiegający się O za- 
silek. 

Zgłoszenie wniesione bez u- 
sprawiedliwienia później aniżeli w 
ciągu miesiąca po ukończeniu przez 
powołanego ćwiczeń wojskowych 
nie podlega rozpatrzeniu. (z) 

SAMORZĄDOWA. 

— Ze zjazdu pisarzy śmin- 
nych pow. Wileńsko - Trockiego. 
W dniu wczorajszym odbył się w 
Wilnie zjazd pisarzy gminnych po- 
wiatu Wileńsko-Trockiego, na któ- 
rym postanowiono zwrócić się do 
władz z prośbą o zredukowanie 
191 gromad ze znajdujących się 
obecnie -w powiecie 391. 

Wobec tego w powiecie Wi- 
leńsko-Trockim zatrudnionych było 
by tylko 200 sołtysów, co umożli- 
wiłoby powiększenie im poborów 
z 5 do 15 złotych i zmusiło ich do 
należytego traktowania swych obo- 
wiązków. (I) 

— Dobrze prosperująca lecz- 
nica zwierząt. Lecznica: wetery- 
naryjna Sejmiku Wileńsko - Troe- 
kiego w Wilnie w pierwszym pół- 
roczu r. b. dała nieznaczny dochód 
mając około 7,000 zł. obrotu, zaś 
punkta felczersko-weterynaryjne w 
Wornianach i Olkienikach dały Sej- 
mikowi w tym samym czasie stra- 
ty w sumie około 2,500 zł. (x) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Zatrudnienie bezrobotnych 
przez Magistrat. W ubiegłym ty- 
godniu Magistrat miasta Wilna za- 
trudniał 664 robotników dniówko- 
wych. W tem wydział drogowy za- 
trudniał 268 robotników, wydział 

pozostałe wydziały zatrudniały 38 
robotników. Opłata wszystkich za- 
trudnionych robotników dniówko- 
wych wyniosła Magistratowi 
17.100 zł, co wynosi 3 — 4 złote 
zarobku dla każdego robotnika, 

U BIAŁORUSINÓW. 
  

— Białoruskie kooperatywno- 
handlowe kursy. W tych dniach 
mają być otwarte w Wilnie biało- 
ruskie kooperatywno-handlowe kur- 
sy, celem których będzie za zada- 
nie przygotować fachowych kierow- 
ników kooperatyw. (I) 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Zebranie podoficerów re- 
zerwy. Jak się dowiadujemy ze- 
branie podoficerów rezerwy odbę- 
dzie się w dniu 18 b. m. przy ul. 
św. Anny 2 (klub inteligencji pra- 
cującej) Bi na godz. 7.30, jak to 
było projektowane przedtem, a o 
godz. 12 m. 30. # 

Na zebraniu p. Zawadzki ma 
złożyć. sprawozdanie z ostatniej 
swej podróży do Warszawy do 
władz centralnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

'— Wyzwolenie nie otrzymało 
zezwolenia na wiece. Władze wo- 
jewódzkie nie wydały zezwolenia 
dla „Wyzwolenia* na urządzenie 
szeregu projektowanych wieców na 
prowincji w dniu 18 b. m., 'moty- 
wując to tem, że wiece prowadzą 
w większości wypadków do rozru- 
chów. (I) 

NADESŁANE. 

— Zarząd cmentarza Rossy. 
Pedaje do wiadomości osób zain- 
teresowanych, że z powodu ogól- 
nej ruiny i zaniedbania Cmentarza 
niezbędnem jest natychmiastowe 
przystąpienie do uporządkowania 
tego drogiego Wilnianom miojsca. 
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krycia kosztów te rodziny, których 
zmarli spoczywają na Cmentarzu. 

Wobec tego ustanowiono jed- 
norazową opłatą od każdego gro- 
bu zależnie od jego rodzaju i 
miejsca, Opłatę należy uiścić w 
przeciągu miesiąca w  Kancelarji 
OCmentarnej, 

Groby zaniedbane mające po- 
nad 25 lat, do których się nikt 
uio zgłosi do dn. 1-g0 września 
b. r. będą kasowane. 

Zarząd Cmentarza Rossy. 

RÓŻNE. 

— Legalizacja klubów sporto- 
wych. Kluby sportowe, które nie są 
obecnie zalegalizowane i które nie 
zalegalizują się w ciągu roku bie- 
żącego, będą zamknięte przez 
władze wojewódzkie. (1). 

— Cmentarz na Rossie. Pięk- 
ny cmentarz na Rossie przedsta- 
wia sobą widok nędzy i rozpaczy. 
Przez szereg lat nikt się o niego 
nie troszczył, A wszak z tym 
cmentarzem związana jest niemal 
cała martyrologja Wilna. Na tym 
cmentarzu leżą święte szczątki bo- 
jowników o wolność, szczątki po- 
ety Syrokomli, grobu którego dzi- 
siaj jest naprawdę trudno rczpo- 
znać, Obecny Zarząd Omentarza 
przystąpił do uporządkowania go. 
Wszystkich, którym na sercu leży, 
aby cmentarz na Rossie przybrał 
szaty należne, prosimy składać 
ofiary na uporządkowanie cmenta- 
rza do kancelarji cmentarnej lub 
administracji „Kurjera Wiłeńskie- 
go*. (abb.). 

— Podziękowanie. Wil. Towa- 
rzystwo Przeciwgruzlicze składa 
najserdeczniejsze _ podziękowanie 
wszystkim, którzy rozumiejąc  do- 
niosłość walki z gruzłicą w Wil- 
nie, łaskawie przyjęli udział w or- 
ganizacji „Tygodnia Białego Kwiat- 
ką“: 

P. Prezesowej Staszewskiej za 
zorganizowanie kwesty wśród ko- 
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cji kwesty ulicznej, jak również 
p. Daukszynie, p. Hajkowiczowej, 
p. Lipińskiej, p. prof. Szymańskiej 
i p. Telmaszewskiej, oraz wszyst- 
him paniom kwestarkom, których 
pełna poświęcenia i ofiarna praca 
przyniosła tak pomyślny rezultat. 

P. Bolesławowej Sztrallowej za 
pomysłową organizację zabawy na 
boisku wojskowem i ofiary. Uczeni- 
com Szkoły Akuszeryjnej z p. Cyt- 
kówną na czele, za udział w kwe- 
seie, p. Nell za urządzenie  tań- 
ców plastycznych. Głęboką wyraża 
wdzięczność p. pułkownikowi Nie- 
mierskiemu za udzielonie boiska, 
p. kapitanowi Kawalcowi za urzą- 
dzenie metczu p. Serafinowiczowi 
Akad. Szt. Piękn. U. 5. B. za tru- 
dy poniesione przy wykonaniu 
„Byka*, p. Ettelowi za bezintere- 
sowne wykonanie rysunkowe pla- 
katów ogłoszeniowych, Kołu Medy- 
ków za pomoc oraz wszystkim 
ofiarodawcom „Bóg zapłać*. 

Zebrano w Tygodniu Białego 
Kwiatka z kwesty 1290 — 88, z 
boiska 418 — 30, ofiary 107—00, 
z Kina Miejskiego 65 — 15. Do- 
chód ogólny 1881 — 28, rozchody 
organzaczjne 416 — 80. Dochód 
netto 1464 — 48. 

Z PROWINCJI. 

— Czyn godny naśladowania. 
W miesiącu maju r. b. spaliła 

się wieś Mielki gm. Mejszagolskiej. 
Sześć gospodarstw doszczętnie 
spłonęło. Dzięki energicznemu po- 
parciu Starosty p. Witkowskiego 
Dyrekcja Ubezpieczeń wzajemnych 
w przeciągu pierwszego tygodnia 
wydała pogorzelcom jednorazową 
większą zapomogę i wypłaciła 
premję asekuracyjną, 

Cały powiat zebrał 2200 zł. 
ofiar, z której to sumy pogorzeley 
otrzymali 1270 zł. resztę zaś przez- 
naczyli na zapoczątkowanie wznie- 
sienia straży ogniowej (x) 

rajszym wybuchł pożar, wskutek 
czego spaliły się dom mieszkalny, 
stodoła i stajnia. Przyczyn pożaru 
nie ustalono, (x) 

Z POGRANICZA. 

— Wysiedienie z Litwy. W re- 
jonie Wojtowa litwini wysiedlili o- 
negdaj Predala Teofila z 3 dzie- 
ci. () 

— Nielegalne przekroczenie 
granicy. W dniu wczorajszym 
patrol KOP. przytrzymał w rejonie 
Wojtowo Macionis Marję i Derszas 
Annę za nielegalne przekroczenie 
granicy z Litwy do Polski. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Zaginięcie. Dn. 16 b. m. Stefanja 

Wiśniewska (Stowiańska 19) zameldowa- 
ła o zaginięciu jej syna Witolda głowa- 
cza, lat 12, który w marcu r. b. wyszedł 
z domu i nie powrócił. 

— Zatrzym. przemytn. Dn. 16 b.m. 
na dworcu kolejowym zostali zatrzyma- 
ni przemytnicy Anna Adamowicz (Niko- 
demski z. 2), Dawid Kosowski, (Tyzen- 
hauzowska 5) i Aleksander Adamowicz, 
(Jerozolimska 34), przy których znale- 
ziono 27 klg. sacharyny. Przemytników 
zatrzymali wyw. Ekspoz. Sledczej. 

— Kradzieże. Dn. 16 b. m. z mie- 
szkania Zofji Staśkiewicz (Sierakowskie- 
go 6) nieznani sprawcy za pomocą po- 
debrania klucza dokonali kradzieży gar- 
deroby i bielizny wart. 400 zł. 

Na prowincji. 

— Utonięcie. Dn. 13 b. m. w sa- 
dzawce młyna Komorowszczyzna gm. 
swirskiej pow. Swięciańskiego przez nie- 
ostrożność utonęła 100 letnia Anna Za- 
wielska, mieszk. wsi Budki gm. Swirskiej. 
Zwłoki wydobyto. 

— Pożary. Dn. 14 b. m. z niewia- 
domej przyczyny wybuchł pożar we wsi 
Andrzejki, gm. miadzioł. pow. Postaw- 
skiego w rejonie Post. P. P. „Swatki“, 
Spłonęła prawie cała wieś, Strat w lu- 
dziach i inwentarzu żywym nie było. 
Strat materjalnych narazie nie obliczono. 

— Dn. 12 b. m. w pobliżu wsi Biała 
Waka pow. Swięciańskiego wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem 
wybuchł pożar. Ogień zniszczył 200 ha 

Nr. 163 (611) 

Sport. 
Lekka Atletyka. 

Pierwszy dzień zawodów lekko-atle- 
tycznych o mistrzostwo Okręgu Wileń- 
skiego w dniu wczorajszym zgromadził 
małą ilość zawodników, to też wyniki 
osiągnięto naogół słabe jedynie w biegu 
10 klm. został pobity rekord okręgu i w 
biegu 110 m. przez płotki rek. okr. wy- 
równany. Małe zainteresowanie się za- 
wodami zgromadziło tylko kilkadziesiąt 
widzów. 

Wyniki osiągnięto następujące bieg 
100 m. przedbieg I Bielkiewicz I (Pogoń) 
12,2 s. nh Il Wieczorek (3 sap.) 
12 sek., bieg 1500 m. 1. Wróblewski (Po- 
goń) 4 m. 41,4 sek. 2, Sokoliński (Wilja). 

Skok_w dal 1. Wieczorek (3 p. sap.) 
6,09 m. 2. Bielkiewicz I 5,81 m. 3. Ga- 
wlicki (Wilja) 5,70 m. bieg 110 z płot- 
kami 1. Więczorek 19,8 sek. „400 m. 

prze A Żuromski (P) 59 s. 2. Pię- 
towski (W) przedbieg Il Dunecki (W) i 
Borysowski (P) razem 70 s.*. bieg 10000 
m. l. Izdeberski (P) 40,35.6 min. (nowy 
rekord) bieg 400 m. z płotkami I. Ha- 
licki (P) 67,8 sek. 2. Jentys (P). Dziś 
dalszy gas zawodów. Początek o godz. 
9 rano i 4 ppoł. na boisku 6 p. p. leg. 

1 p. p. Leg. — Makkabi. 
Ci, którzy przepowiadali przed me- 

czem wynik 4:1 lub 5:1 nie omylili się. 
Tak się też stało. 1 p. p. Leg. odniósł 
zwycięstwo z wynikiem 5:1, (2:0) zdoby- 
wając bramki w 30, 31, 61, 83 i 86 mi- 
nucie. W 46 minucie Makkabi zdobywa 
honorową bramkę z winy obrony 1 p.p. 
Leg. Gra naogół mało interesująca, na- 
tomiast obfitująca w brutalność jak jed- 
nej tak i drugiej strony. Wobec czego 
sędzia p. Schlichtinger _niejenokrotnie 
musiał wkraczać w grę, iako medjator 
godzący strony. (1) 

Polonia— Warszawianka 5:5 (2:1) 
Rozegrane we czwartek w Warsza- 

wie trzecie spotkanie o mistrz. Okręgu, 
zakończyło się niespodziewanie wyni- 
kiem remisowym. Е 

Mistrzostwo jest ciągle pod znakiem 
zapytania, wielokrotny mistrz ma ciężką 
przeprawę z młodą drużyną Warszawian- 
ki, która może zuusić mistrza do kapi- 
tulacji. Sam przebieg gry był sensacją 
dla stolicy, trzykrotnie Polonja prowa- 
dziła 3:1; 4:3; 5:4 nie zdołała jednak u- 
porać się ze swym przeciwnikiem. Zwią- 
zek ma nielada kłopot, gdyż przepisy 
nie przewidują czwartej rozgrywki. Praw- 
dopodobnie odbędzie się dogrywka do 
pierwszej bramki, lub związek zarządzi 
czwartą rozgrywkę w normalnym czasie. 

  

kanalizacyjny i wodociągowy—298, 
wydział elektryczny — 68, inne 

W braku odpowiednich środków 
materjalnych obowiązane są do po- 

lejnictwa, p. Wolbekowej 
der uciążliwą pracę przy erganiza- 

za na- 
W rejonie Rudziszek 

— Pożar pod Rudziszkami. 26 metr. lasu firmy „Edilmagun* 
wdniu wczo- Straty wynoszą 160 zł. 

i S-ka. Sędziował wzorowo dok. kategartęn 
z Krakowa. J. 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim” 
Agentury „Kurjera Wileńskiego”: » R U Cc H э Księgarnie kolejowe. 
  

  

Księgarnia Woj- 

  

Budsław Duniłowicze Dzisna Głębokie Iwieniec Kowel Krasne nad Uszą | Landwarów „Lida skowa W.Pacha- Mołodeczno S я sklep. | Spółdzielnia „Kotwica” | A. Adler, sklep „Kultura“ | Aleksander Sosnowski,| Kiosk czasopism Sawicki Antoni, Stanisław Gwiaździński | S7 RASA mas Spółdzielnia „Zgoda“ | A Szumski, P ul. Zamkowa "ul. Żamkowa Biuro dzienników | „Polonja*, Łucka 7 sklep spożywczy |Koncesjow. Biuro Podań na Ma No >Borzięlnia woskowe 

i | Nowogródek  |„QSzmiana Pińsk P Stoł St. Święci Wilejka powiat Nowe-Troki owogróde Księgarnia Spółdzielcza | PIŃSK | ostawy ołpce . Święciany ilejka powiat. 
Mikołaj Popławski, | Związek Kółek Rolnicz.| Nauczyc. Polsk. Szkół | Księgarnia Bańkowski Olgierd, | Marjan Ziontek, N. Tarasiejski, Dru-| Modzelewski, 
Kawiarnia „Troczanka* Powsz., Piłsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wileńska 7. stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny ul. Piłsudskiego 66                     

Skorowidz firm handl.- 
przemysłowych w Wilnie. 
  

  

ELEKTRYCZNOŚĆ. 

Biuro elektro- TD), Wajmana gni. bit; 
GALANTERJA. 
Kolczyki od 1 zł. największy wybó!* 

N. Rejshord wNiemiecka 4, BIO 

GASTRONOMIA, CUKIERNICTWO. 
Cukiernia Alperowitta ul. Wielka 25. b-1113 

Najlepsze wyroby cukiernicze 

i i" Śniadania, obiady, kolacje, 
„Bar Angielski“ Nfemiecka 21.7 КОН 

- Pierwszorzędna « ul. Ad. Mickiewicza 4 ją a „Łazar 

SMOL 
PAP 

restauracja tel. 871. а-1105 

JUBILERSTWO i GRAWERSTWO. 
Zakład jubilersko-grawerski—stemple, pieczęcie gu- 
утоме 1 E Filipskiego Zamkowa 6 
metalowe a-1168 

Fabryka stempli gumowych, 
M. Żabiński Niemiecka 6. a-1104 

KRAWIECTWO. 
Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. 
Dogodne Szwedski ul. Niemiecka 24—8 
warunki. a-1109 

MANUFAKTURA. 
Tanie źródło in ul, Wielka 31 

zakupu towarów H. Lewin a-1206 

MEBLARSTWO. 
Na dogodnych wa- jęg Niemiecka 15 
ranki MEBLE i. Ancelewicz (w mao 

Ё Me 

OPTYKA. 
Najstarsza firma w kraju zatož. w 1540 r. 
ul. Dominikańska 17. a-1107 

Kino kameralne 

Mickiewicza 22 turniczy w 10 akt. 

Fatty w roli moralisty! 

Wielki podwójny program! 
Polonja Wzruszający dramat życiowo-awan- 

Urocza Betty Compson w roli głównej. 
U progu śmierci... 

w 2 akt z udział Fatty-Grubaska. 
  

WAŻNE dla CHORYCH !! Fatujcie zdrowie! 
jest nieubłaganą, corocznie kosi tysiące 

GRUZLICA PŁUC ludzi R wieku i płci, i prawie 1/7 wszyst- 
kich zejść przypada na suchoty. 

WIĘC NIE ZWLEKAJCIE!!! 
Żądać we wszystkich księgarniach. 
(Księgarnia Stowarz. Naucz. 99 

Polsk. w Wilnie). 

udzi. Nie robi różnicy dla narodowości, 

H. NIEMOJEWSKI 

LECZENIE PŁUC* 
(Przyczynek do terapji gruźlicy). Cena 1 zł. 

Główna sprzedaż: J. Niemojewski WILNO Jasna 18 m. 4 (Zwierzyn.) 
Broszury drukowane w język.: polskim, rosyjskim, żydowsk. i francuskim. 

(Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gruźlicy 
przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej tej plagi ludz- 

kości). 
P. S. Zamiejscowych przy korespondencji upraszamy o dołączanie do listów 

portorji. 
Księgarnie, zwłaszcza kresowe, zechcą łaskawie kierować swe zamówienia pod 
adresem: WILNO, iKrólewska 1, Księgarnia Stowarz. Naucz. 
Polskiego (telefon 314). Konto P. K.O. 80.180. 1090 
  

PRZYBORY SZKOLNE 
jak: rysownice, ekierki, linijki, przekładnice, bibu- 
larze, podstawki pod kałamarze w pierwszorzędnem 

wykonaniu wyrabia 

M. Griinberg, Kraków, 

Tatarska 3. Tel. 1515. 

    

  

Wilno, ul. Niemiecka 15 
315 

Na składzie w każdej ilości. 528 

B p tanio! Na najdogodniej- B 
szych wa- różne w wyborze dużym 
runkach MEBLE poleca skład niebli 

8. RNCELEWIGZ, (w podwórzu) 
  

RÓŻNE. 
z Kaukazu, Zakład kefiru leczniczego 

Trocka 10. Filia w Cielętniku Sigaliny * uigż 
wnuczka Lenormana, Ghiromantka-Wróżka Młynowa 21—8. — а-1125 

> SPOŽYWCZOŠC. | 
I mieko L-wO Zdrowie „ASS“ Ig 

ZEGARMISTRZOSTWO. 
Zegarmistrz - ul. Tatarska 2, róg Ad. 
precyzyjny S. Kac Micktewicza. 21103 

miś Witold Jurewicz "sevicza 4 

  

  

preparowana kamien. dla kon- 
serwacji dachów gontowych 
i papowych. 

orygin. szmaciana do dachów i izo- 
lacji oraz: Wapno, Cement, Gips, 

Cegła, Kafle, Szkło, okuce budowlane po cenach abolecz - DH. l. IHNATOWICZ i S-ka poleca 
w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 7. Tel. 841. 

- 1089 

| O
O
 

| 

Wyjatkowo tanio!!! 
Sktad mebli 

„Zaufanie* 
L BRUK 

Wilno, ul. Niemiecka 23. 
poleca w wielkim wyborze angielskie łóżka 
niklowe, krzesła wiedeńskie „Shonet*, także 
różne meble po cenach fabrycznych na do- 

  

godnych warunkach. 1120 

: EaasiS Aa: Panie, dbałe Matki ©: 
zdrowo wychować od nie- 
mowlęcia aż do wieku 
dojrzałego—karmcie je 

Sanatorem. Jeżeli na miej- 
scu nie otrzymacie, pisz- 
cie po próbę i opis do: 
Sanator, Bydgoszcz 10. 

1091 

0 piękny biust 
i jędrne ciało, niechaj 

używają Sanator, jako 
codzienne pożywienie. 

Nie otrzymacie na miejscu 
piszcie do: Sanator, Byd- 
goszcz 10, a otrzymacie 
próbę i opis darmo. 1092 

VYYWNNZYNE 
Wznowienie znanej w kraju 

szkoły Krojn i zycia 
b. Prezesa Kroju Paryskiej 

Akademii 

K.Lewańskiego 
przy ul. Jagielońskiej Nr 7, m. 3. 

Zapisy uczenic na kursa co- 
dziennie od g. 9—1 i 3—5 pp. 

Pierwszy kurs po cenie 
zniżonej. 1115 

CEŚCESCEYYESE ETZ RYJE CZNA ZA AAA 

Przetarg. 
Dowództwo 20 Baonu KOP. w Nowo- 

Swięcianach zamierza oddać w drodze nie- 
ograniczonego przetargu publicznego do- 
stawę artykułów żywności i paszy na czas 
od 1 sierpnia do 31 grudnia 1926 r. 

Oferty wpłynąć muszą do D-twa 20 
Baonu w Nowych Swięcianach najpóźniej 
do godziny 11-ej dnia 30 lipea br., w któ- 
rym to terminie nastąpi komisyjne otwar- 
cie ofert. 

Bliższych informacji udziela  Kwater- 
mistrzostwo 20 Baonu KOP. codziennie od 
godz. 11—18-ej i od godz. 17—18.ej. 

Dowództwo 20 Baonu K. O. P. 
L. Dz. 3365/kwat. 
Nowo-Święciany, dn. 16 lipca 1926 r. 

  

  

1121 

frtystyczny Zakład portretów 
Wilno, Św.- Jańska 6, 

L. Mizerec przyjmuje zamówien. od 5 zł. 
Wykonanie pierwszorzędne. Tamże 
potrzebni agenci dla przyjęcia zamówień 
na powiększenie portretów w miastach i na pro- 
wincji. Żarobek 500—600 zł. miesięcznie. 1096 

Najlepsza przeróbką wszelkich 

starych KAPELUSZY - 
na zupełnie AnOWe w pracowni 
ŁAMA, Wielka 37. 

  

Oryginalny sprzęt radjotechniczny marki 
jak: słuchawki, transformatory, głośniki, 
membrany głośnikowe, oporniki żarzenia, 

skrzynki do baterji i t. d. 

do nabycia tylko w pierwszorzędnych miejscowych radjoskładnicach. 
W razie nieotrzymania dostarcza za zaliczką pocztową wprost z Warszawy 

Reprezentacja na Polskę 

Zjednoczone T-wo Handlowe 
Sp. z ogr. Odp. 

. 

Warszawa, Zielna 46, 
Katalogi i cenniki franko. 

Eirma egzystuje od 1818 T. 1056 

Doktėr 
SABA medycyny R. Gymbler 

Cho:oby skórne, wenery- 
czne i moczopłciowe. 

Elektroterapia, Sztuczne 
słońce górskie. UI, Ad. 
Mickiewicza 12, róg Ta- 
tarskiej, 9—2 i5—7. 1117 

  

  

  

Choroby skórńe, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Przyjm. 9—1 pp. i 4—9 w. 
Mickiewicza 28—5 

  

Stare 1000 mk. 
hilety zdawkowe 100, 50 i 20 mk. 

Posiadacze niemieckich państwowych ban- 
knotów zdawkowych, z datą wydania do 15 

lutego 1919 r., którzy ze swoich pretensyj, 

z tytułu posiadania tych banknotów, zre- 

zygnować niechcą, mogą zgłaszać swoje pre- 

tensje pod adresem: 

Kauf. Erich Preukschat 
Berlin W. 30 — Motzstr. 7. 

Organisationsleiter der Hauptmeldestells f. 

d. Ausland im Reichsbankglaubiger - Verband. 

Porto na odpowiedź opłacić z góry. 
1123 

  

  

KONCEŚJOWANE 
dursy Kaligraficzne 
prof. N. Kaczora 

Dominikańska 8—9 

Gwarantowane poprawienie najbrzyd- 
szych charakterów pism. 

Program miesięczny obejmuje pisma na- 
stępujące: Kaligrafia, Skoropis, Rondo, 

Gotycki, Fraktura. 1118       

tel. 258-68 Z w. z. p. 1037 

ь zawodowy 0 r. 1843 istnieje 
Byly sieržant 5 pp. Leg. Wi l enkin 
po 10-letniej służbie woj- 
skowej został zwolniony 
do rezerwy, a ostatnie 3 
lata pełniący obowiązki 
podoficera instrukcyjnego 
na pow. Zamość i Krasny- 
staw, poszukuje posady 
przy przysposobieniu wo|- 
skowem. Zgłoszenia do 
Administr. „Kurjera Wil.* 

ul. TATARSKA 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sałono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka i td. 
Wykwintne— Mocne— 

1114 Niedrogo. 

Sprzedaż na raty. 
Potrzebna że ! 101.! 
język. niemieck., do spa- ©300000000000605 
ceru z 8-letnim chłopczy- 
kiem. Kafe-Mleczarnia, Młody "izy 

  

Dominikańska 14 1119 

zwolniony Badz a 
' 101 szu kuje jakiegokolwie| 

Popierajcie zajęcia. Łąskawe oferty 
składać do Biura „Ra- 

chuby” W. Pohulanka 1-a 
telef. 366. 1093 

Ligę Żeglugi 
Morskiej i Rzecznej 
  

e 

J. Bursztejn, 
Wilno, ul. Wileńska 7. 

Wyłączna sprzedaż wszechświatowo znanych 

rowerów „Diirkopp - Diana* 
Długoterminowa gwarancja za trwałość. 

Dirkopp—najstarsza firma, 
Dirkopp--najtrwalszy rower, 
Dirkopp—najlżejszy w biegu, 
Dirkopp— najlepszy w budowaniu 

lirkopp-—posiada wszystkie części 
D PP # 5. Н. stali. 
Wielki wybór maszyn do szycia, instrumen- 
tów muzycznych, gramofonów, płyt i wszel- 

kich części zapasowych. 
Przy magazynie specjalna pracownia mecha- 
niczna. — Wszelkie zamówienia z prowincji 

uskuteczniam pocztą.   

  

  Wydawca Tow, Wydaw. „Pogoń” Sp.   z ogr. Odp, Drak. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. 

  

Tel.8-93, Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

  

Dr. Sz. Berensztejn 
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