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Należność pocztowa oplacona-ryczaliem. 

Rok III. Nr. 164 (612) | Wilno, Wtorek 20 lipca 1926 r. Cena 15 groszy. 
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Redakcja i Administracja: ARSENALSKA 4, 
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Konto czekowe P. K. O. 80.750. 
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_ Przemówienie Premjera prof. Bartla. 
Wrażenia ogólne. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Jak to było do przewidzenia, 

wczorajsze posiedzenie Izby było 

wielkim dniem parlamentarnym. 

Wpłynęło na to w pierwszym rzę* 

dzie exsposć p. premjera Bartla 

oraz zbliżające się zakończenie 

batalji sejmowej nad projektem 

zmiany Konstytucji. 
Mowa p. premjera Bartla, dzie- 

ląca się zasadniczo na dwie części, 

a mianowicie: na część pierwszą, 
w której p. premjer, uzasadniając 
konieczności pełnomocnictwa rzą- 

du, zobrazował: dotychczasowe wy- 

siłki rządowe w kierunku napra- 
wy państwa i — część drugą, w 

której szef rządu nakreślił wszyst- 

kie przyszłe zamierzenia rzą- 
dowe. 

Zwłaszcza część druga wywo- 
łała wielkie wrażenie w Izbie, 
albowiem p. premjer w sposób 

głęboki, ścisły i trafny oświetlił 
zamierzenia rządowe. Szczegól- 
nie duże wrażenie wywołały te 
miejsca przemówienia p. premjera, 

w których mówił on © pokojowej 
polityce polskiej, zaznaczając, iż 
zasadą podstawową tej polityki 
jest szczere i niezłomne dążenie 
do utrzymania integralności i 

tarytetų pa istwa. 

  

   

czy odparł zarzuty, jakoby Polska 
miała jakiekolwiek zamiary agre- 
sywne wobec naszych sąsiadów. 

Również 'w bardzo mocnych 
słowach p. premjer zdementował 
plotki i pogłoski, dotyczące jako- 

by zamiarów rezygnacji z nie- 

których naszych terytorjów. 
W dalszym ciągu na uwagę za- 

sługują wywody p. premjera, do- 

tyczące polityki państwa wobec 
mniejszości narodowych. 

* = * 

WARSZAWA, 19. VII. (Pat), Na 
posiedzeniu Sejmu dn. 19 lipca 
1926 r. w toku rozpraw nad pro- 
jektem zmian Konstytucji i pełno- 
mocniectwami, zabrał głos p. pre- 
zes Rady Ministrów, przytem  po- 
wiedział między innemi co nastę- 
puje: 

Rząd naprawy Rzeczypospolitej. 

Rząd, który mam zaszczyt re- 
prezentować, wziął na siebie brze- 
mię naprawy istniejących w Pań 
stwie stosunków i usunięcia w mia- 
rę swych sił i swych możności zła 
w życiu publicznym i życiu państ- 
wowym. Nie potrzebuję tłómaczyć, 
że żądanie pełnomocnictw z na- 
szej strony podyktowane jestsy- 
tyacją w kraju i narzucają tęko- 
nieczność same warunki, sama 
logika naszej pracy. 

Zło rozpanoszona w Polsce wy- 
nikało i wynika z wadliwości całe- 
go systemu pracy państwowej, z 
wadliwego . w , wielu dziedzinach 
ustawodawstwa, z ustrojowych bra- 
ków aparatu państwowego. Sana- 
cja gospodarcza naszego życia 
domaga się szybkich i realnych 
zmian. Treść naszych zarządzeń, 
przedsiębranych czynów nie mo- 
że być wypadkową partyjnych 
zmagań lecz podyktowaną wy- 
łącznie żelazną logiką rzeczywis- 
tości. 

Ale oprócz tego objektywnego 
uzasadnienia, które w żądaniu peł- 
nomocnictw posiadałby każdy rząd 
polski. obecnie mamy w przekona- 
niu naszem uzasadnienie niemniej 
poważne, które z całym spokojem 
upoważniony jestem podkreślić opi- 

„nji całego społeczeństwa i opinji 
Panów. Uzasadnieniem tem są do- 
tychczas osiągnięte rezultaty pra- 
%ćy rządu. (W dalszym ciągu prze- 
mówienia pan premjer omawia re- 
zultaty pracy rządu w różnych 

działach administracji państwowej 
rozpoczynając od spraw  finanso- 
wo-gospodarczych. 

Budżet. Waluta. Kredyt. 

Przedewszystkiem więc poraz 
pierwszy od dlugiego szeregu mie- 
sięcp w czerwcu została osiągnię- 
ta faktyczna równowaga budże- 
tu miesięcznego. Wpływy w wy- 
sokości 151,000,000 złotych osią- 
gnęły przeciętną miesięczną rocz- 
nych wpływów. Pierwsza dekada 
w lipcu jest najlepszą ze Wszy- 
stkich 'w tym roku pomimo, 
że miesiące letnie zarówno pod 
względem budżetowym jak i ob- 
rotu handlowego należą do naj- 
trudniejszych. Nastąpiła radykalną 
po dziś dzień trwająca zmiana na 
lepsze w sytuacji walutowej. Zna- 
lazła ona swój wyraz w ustabili- 
zowaniu się złotego, początkowo 
na kursie około 10, obecnie zaś 
na odpowiadającym położeniu gos- 
podarczemu poziomie 9,20. Nastą- 
pił wzrost zapasu walut wynoszą- 
cy w chwili obecnej w stosunku 
do stanu ultimo z maja 36 miljo- 
nów złotych parytettowych. Ten- 
dencja dopływu walut obcych do 
instytucyj emisyjnych trwa w dal- 
szym ciągu. Zaznaczyć należy, że 
w maju i czerwcu zapotrzebowa- 
nie rządu wynoszące około 9 mil. 
dolarów zostało zaspokojone w ca- 
łości. Kruszcowe pokrycie obiegu 
wynosi 144 mil. zł. parytetowych. 
złoto Banku Polskiego znajdujące 
się zagranicą można uważać za 
zwolnione, gdyż dług faktyczny w 

ederal Rezerye Bank może by 
w każdej chwi yty zapasami 
walut Banku Polskiego. Formalne 
zwolnienie złota nastąpi w począt- 
ku sierpnia. Równolegle do wzros- 
tu zapasu dewiz szło powiększenie 
obiegu biletów Banku Polskiego, 
który w drugiej dekadzie lipca 
osiągnął 460 milj. w porównaniu 
2 879 milj. na okres poprzedzają- 
cy zmianę sytuacji walutowej to 
jest na dzień 20 maja. 

Czarna giełda ciężko zaniemog- 
ła, sądzimy że beznadziejnie. Zmie- 
niona sytuacja umożliwiła Banko- 
wi Polskiemu powrót do czynnych 
operacyj kredytowych. Między in- 
nemi Bank sfinansował tak do- 
niosłe z punktu widzenia rezulta- 
tów gospodarczych w r. 1927-28 
zaopatrzenie rolnictwa w nawozy 
sztuczne. Osiągnęliśmy obniżenie 
przez Bank Polski stopy dyskon- 
towej z 12 na 10 proc. przyczem 
brane są pod uwagę zniżki dalsze. 
Banki państwowe obniżyły stopę z 
18 na 14 proc., a nawet niżej. 

Ulgi podatkowe. Wzmożenie 
eksportu. 

    

   
   

   
     

  

Celem umożliwienia udziału w 
życiu gospodarczem ztezauryzowa- 
nych dolarów, wprowadzone zosta- 
ły wkłady dolarowe w bankach 
państwowych. Zastosowane przez . 
nas ulgi podatkowe wpłyną niewąt- 
pliwie dodatnio na uiszczenie tych 
podatków. Dalej dodamy wypełnie- 
nie przez nas nieodwolalnych z0- 
bowiązań poprzednich rządów co 
do umowy z grupą Harrimana, w 
której zdołaliśmy twardem naszem 
stanowiskiem zmienić niektóre wa- 
runki ze znaczną korzyścią dla 
skarbu Państwa. Zlikwidowany zo- 
stał długotrwały spór z konsor- 
cjum budowy portu w Gdyni. Pod- 
jęliśmy i zrealizowaliśmy szereg 
aktów zmierzających do wzmoże- 
nia eksportu i nawiązania kontak- 
tu z dawnemi przedwojennemi ryn- 
kami zbytu. Wsżystko to sprawiło, 
że już w czerwcu przemysł węglo- 
wy eksportował o 100 proc. wię- 
cej niż póprzednio, więcej niż na- 
wet kiedykolwiek dawniej. 

Rezultat: astry) zimniejsza 
się... 

Znaczne ożywienie zapanowało 
również w wielu,innych dziedzi- 
nach produkcji i, co najważniejsza, 
została obudzona w Państwie ener- 
gja twórcza i ekspansja w życiu 
gospodarczem. Toteż cyfra bezro- 
botnych coraz silniej i coraz wy- 
raźniej maleje i robotnicy, którzy 

pracowali 2 lub 3 dni w tygodniu, 
pracują obeenie pełny tydzień. W 
przeciągu dwuch tygodni czerwca 
suma wypłacona za robociznę w 
jednym tylko przemyśle węglowym 
wzrosła o kilka miljonów złotych. 

Jednocześnie konsekwentny wy- 
siłek rządu umożliwił doprowadze- 
nie do stabilizacji cen w szeregu 
najważniejszych działów produkcji 
krajowej, a w niektórych dziedzi- 
nach uzyskaliśmy nawet pewną 
zniżkę tych cen. 

Pomoc dia rolnictwa. 

Wobec bliskiej realizacji zbio- 
rów M-stwo Rolnictwa w  porozu- 
mieniu z M-stwem Skarbu i Ban- 
kiem Polskim zorganizowało udzie- 
lenie kredytów firmom i zrze- 
szeniom rolniczo-handlowym na 
sfinansowanie eksportu zboża 
zagranicą. Kredyt ten przekro- 
czy zapewne .20 milionów zlo- 
tych. Umożliwi on organizację 
skupu zboża od rolników i przez 
to samo wpłynie bardzo znacznie 
na zdolność nabywczą i podatkową 
rolnictwa. W tym samym celu 
rząd przystąpił do pertraktacyj 
z firmami zagranicznemi 0 bu- 
dowę elewatorów zbożowych. 
W zakresie polityki handlowej 
dotychczasowe rynki zagraniczne 
zostały rozszerzone. 

W zakresie prac Min. Reform 
Rolnych stale uzgadnianych i pro- 
wadzonych równolegle do prac 
Min. Rolnietwa, zwrócona została 
przedewszystkiem uwaga na za- 
gadnienie komasacji z upełnorol- 
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ikwidacji serwitutów. 

  

Komunikacje. 

W dziedzinie kolejnictwa pod- 
nieść należy znaczne wzmożenie 
ruchu przedewszystkiem  ekspor- 
towego i znaczny wzrost wpły- 
wów, co pozwala nietylko na 
szybkie uporządkowanie — Ппап- 
sów kolejowych ale nawet umożli- 
wia przyczynienie się kolei do 
sanacji ogólnych finansów Państwa. 
Wpływy kolejowe pokrywają obec- 
nie oprócz wydatków eksploata- 
cyjnych, wszystkie wydatki inwes- 
tycyjne oprocentowanie i amorty- 
zację pożyczek kolejowych. Te 
wzmożone wpływy pozwolą na po- 
czynienie w najbliższych tygod- 
niach zamówień w fabrykach kra- 
jowych na tabór nowy, którego 
ilość jest niedostateczna i wyma- 
ga natychmiastowo znacznego po- 
większenia. Budowa linji Kalety- 
Podzamcze, stanowiącej obejście 
korytarza kluczborskiego, prowa- 
dzone jest ze zdwojoną szybkoś- 
cią z zysków kolejowych a nie z 
nakładów skarbu, tak że w paź- 
dzierniku puszczone na nich będą 
pierwsze pcciągi węglowe. Celem 
zatrudnienia bezrobotnych w War- 
szawie, wznowiono  wstrzymaną 
przez poprzedni rząd przebudowę 
węzła kolejowego w Warszawie. 

W zakresie Min. Robót Publ. 
poczynione zostały daleko idące 
przygotowania do likwidacji tego 
resortu. Zapewni to bardziej je- 
dnolitą politykę komunikaeyjną i 
pozwoli na oszczędności w perso- 
nelu. W ogromie dziedziny za- 
gadnień politycznych zarówno 
wewnętrznych jak i zewnętrznych 
w wielu punktach posunęliśmy się 
naprzód. 

Naprawa administracji i sprawa 
samorządu. 

Troska nasza o prawa dla wła- 
dzy wykonawczej byłaby jedno- 
stronną gdybyśmy nie myśleli je- 
dnocześnie o naprawieniu aparatu 
władzy. 

Pierwszą troską rządu jest 
zreformowanie aparatu admini- 
stracyjnego w kierunku wzmocnie- 
nia władzy, zapewnienia właściwej 
możliwości kierownictwa. Powoła- 
ną została komisja reorganizacyj- 
na, która opracowuje projekt us- 
tawy o zasadniczej organizacji 
aparatu administracyjnego w kie- 
runku określenia ilości Mini- 
sterśtw oraz zakresu ich działa- 
nia, kompetencji i odpowiedzial- 

ności. Pierwszym etapem w tym 
kierunku jest reorganizacja cen- 
tralnego zarządu Min. Sp. Wewn., 
oparta na zasadach racjonalnego 
podziału czynności. Następnym e- 
tapem będzie reorganizacja władz 
administracyjnych. województw 
i starostw, oparta na określeniu 
kompetencji z uproszezeniem sy- 
stemu urządowania oraz przepro- 
wadzoną zasadą zespolenia, 

W dziedzinie spraw samorządo- 
wych opracowano wytyczne planu 
gospodarczego samorządów na naj- 
bliższe 5-cio lecie oraz ukończono 
instrukcję budżetową i rachunkową. 
Stan bezpieczeństwa kraju po wy- 
padkach majowych doprowadzony 
zestał do całkowitego spokoju. 
Rząd pracuje nad ujęciem  całok- 
ształtu spraw, dotyczących cudzo- 
ziemców; przygotowuje się szereg 
zarządzeń, upraszczających i uła- 
twiających stwierdzenie i nabycie 
obywatelstwa. 

Reforma ubezpieczeń spolecz- 
nych. 

Rząd wszczął energiczną walkę 
z drożyzną w kierunku obniżenia 
cen szeregu artykułów pierwszej 
potrzeby, zapewnienia aprowizacji 
ośrodków przemysłowych, stworze- 
nia rezerw zbożowych oraz obni- 
żenia ceny mięsa. 

Poddano  grutownej kontroli 
eziałalność instytucji « publiczno 
prawnych podległych nadzorowi 
Min. Pracy i Opieki Społecznej i 
jego organów. Przystąpiono do 

- specjalnej kontroli akcji zasiłko- 
wej dla bezrobotnych i do udosko- 
nalenia i rozszerzenia aparatu kon- 
trolującego. Podjęto odpowiednie 
kroki w kierunku popierania inicja- 
tywy prywatnej w zakresie akcji 
kolonizacyjnej. Ukończono pracę 
nad ujednostajnieniem rozbieżnych 
przepisów dotychczasowych stosun- 
ków pracy, nad ujednostajnieniem 
ubezpieczenia od nieszczęsliwych 
wypadków, ubezpieczenia emery- 
talnego i na wypadek bezrobocia 
pracowników umysłowych, nad 
zmniejszeniem obciążenia uspraw- 
nieniem i potanieniem administra- 
cji w dziedzinie ubezpieczenia na 
wypadek choroby oraz nad uporząd- 
kowaniem ustawowem spraw emi- 
gracyjnych. Opracowano projekt 
ustawy o udzieleniu pożyczek  sa- 
morządom i i instytucjom społecz- 
nym, na zatrudnienie bezrobotnych 
ze wpływów przeznaczonych na 
pomoc państwową dla bezrobo- 
tnyeh. 

cji 

Wojsko. 

W doniosłej dziedzinie pracy 
wojskowej wre intensywniej niż 
kiedykolwiek twórcza praca nad 

te naszej siły zbroj- 
nej, 

Wymiar sprawiedlwości. 

W dziedzinie sprawiedliwości, 
w celu stwierdzenia rzeczywistego 
stanu rzeczy w wymiarze врга- 
wiedliwości i skontrolowania słusz- 
ności podniesionych zarzutów, mi- 
nister Sprawied. zaraz po objęciu 
urzędowania zarządził nadzwyczaj- 
ną lustrację urzędów prokurator- 
skich i sądów w całem Państwie 
z udziałem prokuratorów i sędziów 
Sądu Najwyższego. 

Polityka zagraniczna. Traktaty 
handlowe. 

Wreszcie w najważniejszej po- 
litycznie dziedzinie polityki zagra- 
nicznej stwierdzić winniśmy prze- 
dewszystkiem, że dążenia nasze ku 
przebudowie i naprawie wewnętrz- 
nej, dzięki spokojnemu wysiłkowi 
naszej polityki zagranicznej, stały 
się krokiem naprzód w ugruntowa- 
niu zaufania i prestiżu naszego 
na zewnątrz. Zarazem pogłębiliś- 
my to zaufanie przez położenie 
punktu ciężkości ną współpracę 
gospodarczą państw. Zgłaszając 
świadomą chęć do współdziałania 
w odbudowie gospodarczej Euro- 

‚ ру, stajemy się czynnikiem pozy- 
tywnym i twórczym. Gruntujące 
się oddawna stosunki przyjaźni z 

   
    

_gę załatwienia spraw 

innemi narodami wzmacniamy tym 
sposobem i utrwalamy. 

Prace nad traktatem handlo- 
wym z Niemcami zostały przez 
obecny rząd energicznie podjęte. 
Również podjęliśmy przygotowa- 
nia do zawarcia prawnych stosun- 
ków z temi jeszcze państwami, z 
któremi dotychczas traktatów nie 
zdołaliśmy zawrzeć. Wreszcie mo- 
gę wspomnieć, iż doprowadzając 
do skutku rokowania z Turcją w 
sprawie monopolu spirytusowego i 
składu narzędzi rolniczych przy 
stacjach kolejowych oraz zakoń- 
czając układy o traktat handlowy 
z Persją, osiągneliśmy poważniej- 
sze sukcesy gospodarcze na tere- 
nie międzynarodowym. 

Samorząd. 

Rząd docenia konieczność oży- 
wienia życia samorządowego i dą- 
ży do jaknajrychlejszego odnowie- 
nia przedstawicielstw jako pierw- 
szego warunku normalnego działa- 
nia samorządów. Rząd widzi dwa 
wyjścia z obecnej sytuacji: albo 
naprawić zaraz bez zwłoki w obec- 
nym ustroju samorządów w Pań- 
stwie tylko to, co nieodzownie i 
pilnie naprawy tej potrzebuje, po- 

* dejmując jednocześnie przygotowa- 
wania gruntownej reformy, która 
kresem swoim wybiegać musi poza 
Sprawy samorządu, albo uzyskać 
nowe ustawy samorządowe, bar- 
dziej przystosowane. do potrzeb 
życia niż pierwotne projekty rządu. 

Sejm wszedł na tę ostatnią dro- 
prz       

  

   mi zmianami, jako własne. Rezul- 
taty prac komisji administracyjnej 
Sejmu szczególnie w odniesieniu 
do ustawy o ustroju miejskim są 
zadawalniające. Rząd przygotowuje 
projekt ustawy 0 ustroju admini- 
stracji ogólnej w nadzieji, że uda 
się jeszcze uzgodnić zasady tego 
ustroju z ustrojem samorządu. Dru- 
gą sprawą wielkiej wagi z dziedzi- 
ny samorządu, którą rząd stawia 
sobie jako jedno z głównych swych 
żądań, jest zagadnienie ustalenia 
zasad gospodarki związków komu- 
nalnych. 

Sprawiedliwość. Szkolnictwo. 

W dziedzinie oświatowej będzie- 
my dążyć przedewszystkiem do or- 
ganicznego  ustosunkowania się 
szkolnictwa średniego do szkolni- 
ctwa powszechnego. Nastąpić musi 
ustalenie programow szkół po- 
wszechnych i gimnazjów oraz re- 
wizja całego szkolnictwa zawodo- 
wego celem nadania mu kierunku 
możliwie praktycznego. 

W dziedzinie sprawiedliwości 
podaję do wiadomości Panów o 
zamierzonem przez nas wprowa- 
dzeniu nowej polskiej organizacji 
sądowej, któraby zastąpiła dotych- 
czasowy chaos organizacyjny, opar- 
ty na ustawach zaborczych i prze- 
pisach tymczasowych. Podstawą tej 
pracy będą projekty Komisji Kody- 
fikacyjnej. 

Zagadnienia gospodarczo skar- 
bowe. 

W dziedzinie finansowo-gospo- 
darczej pragnę umieścić na miej- 
scu naczelnem tezę konieczności i 
trwałości równowagi „budżetowej, 
jak również stabilizacji złotego. W 
związku z tem rząd przystępuje 
do opracowania programu budże- 
towo-gospodarczego na okres trzy- 
letni, który będzie wyrazem cią- 
głego współdziałania państwa dla 
stałego polepszenia sytuacji gos- 
podarczej przez realizowanie pro- 
gramu inwestycyjnego w dziedzi- 
nie budownictwa, robót  publicz- 
nych, kolejnictwa i t. p. 

Oszczędność w  budżetowaniu 
nie wiąże się w naszem rozumie- 
niu z mechaniczną redukcją pra- 
cowników państwowych, lub taką 
samą redukcją wydatków rzeczo- 
wych: Skoro tylko warunki na to 
zezwolą, poddamy rewizji uposaże- 
nia pracowników . państwowych i 
wojska, które oceniamy jako nie- 
dostateczne, 

Przy Banku Polskim powołany 

będzie do życia bank  dolarowy, 
którego zadaniem będzie odegranie 
roli zbiornicy ztezauryzowanych 
dolarów i wydatne finansowanie eks- 
portu. Uporządkowanie kwestji bi- 
lonuw i biletów zdawkowych oraz 
modyfikację istniejących przepisów 
dewizowych w kierunku przywró- 
cenia wolności wewnętrznego ob- 
rotu walutami (nie dewizami) i 
wydajniejszego uchwycenia dewiz 
ekspertowych na rzecz Banku Pol- 
skiego stanowi dalszy cykl zarzą- 
dzeń w tym samym kierunku, Kon- 
tynuowana będzie sanacja bankowa 
pod kątem widzenia utrzymania 
silnych jednostek umiejących pod- 
porządkować swój interes intere- 
som państwowym, a następnie przy 
współdziałaniu w kierunku koncen- 
tracji tych jednostek, a wyelimi- 
nowania z życia gospodarczego 
pasożytnictwa, drobnych często 
nieuczciwych pośredników kredy- 
towych. 

Będzie też kontynuowany wysi- 
łek w kierunku utrzymania aktyw- 
ności bilansu handlowego. Walka 
% bezrobociem prowadzona. będzie 
przez rząd drogą wprowadzenia w 
Życie ustawy o rozbudowie miast 
przez rozpoczęcie robót publicz- 
nych o charakterze produkcyjnym 
oraz przez ułatwienie kredytu ga- 
łęziom przemysłu, mającym  pod- 
stawy dla powiększenia produkcji | 
Rząd przeznacza na ten cel sumę 
powyżej 100 miljonów złotych w 
tym roku. Przewiduje się w dro- 
dze pełnomocnictw załatwienia uni- 

        

     statutu Banku Polskiego, ustawo- 
dawstwa celnego, oraz zmiany u- 
stawy, na których opiera się or- 
ganizacja i działalność monopoli 
państwowych. Nie mniejszą wagę 
przypisujemy przeprowadzeniu sze- 
regu ustaw w dziedzinie przemy- 
słowej mając na względzie ustawę 
o lzbach przemysłową ustawę gór- 
niczą, oraz wprowadzenie w życie 
ustawy o nierzetelnej konkurencji, 
W najbliższym czasie, bo prawdo- 
podobnie we wrześniu rozpoeznie- 
my pracę nad racjonalizacją pro- 
dukcji i wymiany od organizacji 
instytutu badań cen i kosztów 
własnych w przemyśle i handlu. 
Ministerstwu przemysłu i handlu i 
związanym z niem przedsiebiorst- 
wom państwowym nadamy nową 
organizację. ; 

Naprawa Konstytucji i pełnomoc- 
nictwa. i 

Mówiąc o zadaniach politycz- 
nych, które zdołaliśmy przepraco- 
wać, nie mogę pominąć milczeniem 
sprawy, która wydaje się być naj- 
ważniejszą. Nie może być mowy o 
nowym systemie pracy państwowej 
tak długo dopóki podstawa tej pra- 
cy, sam rdzeń naszego ustroju — 
Konstytucja — nie zostanież przy- 
najmniej w najgrubszych i najistot- 
niejszych poprawiona zarysach. 

W punktach dotyczących za- 
gadnienia władzy. Przed paru ty- 
godniami przedłożyliśmy panom | 
przepracowany przez nas i prze- 
myślany projekt tych zmian, Pro- 
jekt ten raczyliście Panowie pod- 
dać swoistym uzupełnieniom, od- 
źwierciadlając w nich najpilniej- 
sze zadania partyjne. Byłoby za- 
rozumiałością, gdybym stwierdził 
odrazu że nie poprawiają one rzą- 
dowego projektu, sam jednak autor- 
ski i redakcyjny wysiłek Panów 
potwierdza nasze mniemanie, że 
czyniąc ze zmiany Konstytucji za- 
gadnienie aktualne, mielismy od- 
wagę poruszyć najistotniejsze z 
zagadnień publicznego życia Polski. 
Poddałem uwadze Panów motywy, 
które pozwalają mi wyrazić  prze- 
konanie, że pełnomocnictwa dla 
obecnego rządu są zarówno uza- 
sadnione. przez sytuację jak i przez 
pracę i kierunek prac tego rządu. 

Program rządu. 

Jak Panowie widzą z tego — 
mówili dalej premjer — program 
rządu jest wypadkową ustosunko- 
wania się ludzi sterujących nawą 
państwową do tego państwa naj- 
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żywotniejszych zagadnień i drugiej 
najważniejszej siły, którą stanowią 
aktualne warunki, w jakich odby- 
wa się realizowanie zamiarów. 
Niedość na tem: rządzić, proszę 
Panów, znaczy to brać odpowie- 
dzialność nie za doktryny, ale za 
wypadki i za te nowe rosnące z 
dnia na dzień zadania. Wszystko 
inne jest czczą formułką lub Środ- 
kiem agitacyjnym. Ale już dzisiaj 
zarysować i stwierdzić możemy 
nasz stosunek do pewnej ilości 
nzjpoważniejszych zagadnień, któ- 
ry nie może ulec zmianie a także 
naszych na najbliższą przyszłość 
zamierzeń. W tym pierwszym za- 
kresie będą lakoniczny. Nie umie-. 
jąc wyliczyć Panom dziś z całą 
ścisłością i dokładnością tego 
wszystkiego co dla rządzenia Pol- 
ską przedsięwzięte zostanie, mogę 
stwierdzić najdokładniej i najściś- 
lej, czego ten rząd napewno nigdy 
nie uczyni: 

1) Rząd nie dopuści, aby skarb 
Państwa jako kontrahent zawiódł 
czyjekolwiek bądź zaufanie wśród 
swoich lub obcych, ale zarazem 
domagać się będzie z całą sta- 
nowcząścią by zabowiązania oby- 
wateli wobec skarbu rzetelnie by- 
ły wykonane; 

2.) Rząd nie dopuści, aby pa- 
noszyła się korupcją, rozwielmoż- 
nliło się w aparacie państwowym 
partyjnictwo, tryumfował protek- 
cjonizm; 

Rząd nie dopuści, aby urzędnik 
państwowy traktował w inny spo- 
sób człowieka posiadającego, a w 
inny — człowieka pracy; 

Rząd nie dopuści żadnych ek- 
soerymentów w dziedzinie gospo- 
arczej lub społecznej i nie uzna 

innych wskazań jak powiększenie 
powszechnego dobrobytu celem 
powiększenia zdolności konsumcyj- 
nej najszerszych warstw pracują- 
cych, podniesienia wydajności pra- 
cy i produkcji i zmniejszenia 'ro- 
ż jzny; 

5) Rząd nie dozwoli, aby słu- 
szne prawa obywateli narodowości 
niepolskiej na szwank narażone 
były, mniema bowiem, że zwalcza- 
nie jakiejkolwiek kategorji obywa- 
teli za ich język i wiarę sprzeczne 
jest z duchem Polski; 

6) Polska jest krajem niedosta- 
tecznie wydajnem i najgorszej opła- 
canej pracy. Rząd nie dopuści, aby 
w jakiejkolwiek mierze doznały 
szwanku słuszne prawa i interesy 
pracy, aby zapanował wyzysk tej 
pz 

1) Rząd nie uzna stolicy i jej 
środowisk politycznych za centrum 

_ swojej działalności i swego życia, 
doceniając najwyższej wagi zagad- 
nienia zaniedbywanej dotąd prowin- 
cji, której wysiłkom i życiu, rząd 
poświęci szczególną uwagę; 

8) Rząd ani chwili nie będzie 
stał bezczynny i bezradny wobec 
gniotącego zagadnienia bezrobocia, 
ale aby sprawę tę skutecznie i szyb- 
ko załatwił, potrzebna jest zupełna 
swoboda ruchów, potrzebne są 
pełnomocnictwa. 

Przechodzęc do najbliższych za- 
mierzeń rządu, zanim je panom 
wyliczę, chcę podkreślić parę prze- 
słanek zasadniczych, o które zamie- 
rzenia te się opierają. 

Określenie rządu jako opiekuna 
wszelkiej twórczości społecznej jest 
zasadniczą przesłanką, z której za- 
mierzenia nasze wypływać będą 
Mamy ku temu zasadnicze i powa- 
żhe uzasadnienie. Nasz ustrój de- 
mokratyzacji politycznej uważam 
za jednostronny. Urządzenia poli- 
tyczne polegające na skasowaniu 
przywilejów w równouprawnieniu 
teoretycznem i powszechnych wy- 
borach nie są jeszcze odpowiedni- 
kiem istotnej demokratyzacji ustroju 
Udział szerokich warstw społeczeń- 
stwa w pracach państwowo-twór- 
czych nie może być ograniczony 

° 40 p tylko procedury wybor- 
czej. 

Udziału społeczeństwa w tych 
pracach, bez szerokiego wyzyskania 
zdolności organizacyjnych społe- 
czeństwa, bez wprowadzenia samo- 
rządów administracyjnych i gospo- 
darczych, organizacja demokraty- 
"zna społeczeństwa jest dla nas 
uie do pomyślenia. Stąd koniecz- 
ność słusznej decentralizacji pań- 
stwa i powołania do życia z wy- 
borów powstałych Izb przemysło- 
wo-hanhlowych i Izb rolniczych. 

Rolnictwo. 

Najprymitywniejsza analiza na- 
szego życia gospodarczego wysuwa 
na plan pierwszy zagadnienia wy- 
twórczości rolnej. _ Zasadniczo 
obrany przez rząd kierunek popie- 
rania przedewszystkiem produkcji 
rolnej znajduje swoje całkowite 
uzasadnienie w sprawozdaniach z 
naszego eksportu. Rząd będzie dą- 
żył do budowy urządzeń wywozo- 
wych jak elewatorów i rzeźni i bę- 
dzie udzielać kredytów organiza- 
cjom rolniczym na finansowanie 
akcji eksportowej. 

W zakresie podatków rząd ma 
zamiar ułatwić ich opłacanie przez 
ludność rolniczą drogą unifikacji 

terminów podatkowych. Jedną z 
podstawowych wytycznych polityki 
gospodarczej rządu będzie zwalcza- 
nie dysproporcji cen między arty- 
kułami rolniczemi i rolniczemi 
środkami produkcji. Powiększenie 
tą drogą zdolności nabywczej lud- 
ności wiejskiej w decydujący spo- 
sób ułatwić może sanację gospo- 
darczą. W zakresie taryf kolejo- 
wych powiększać będziemy w mia- 
rę możności ulgi różniczkowe dla 
przewozu artykułów rolniczych na 
dłuższe odległości. 

Reformy Rolne. 

Zamierzeniem Ministerstwa Re- 
form Rolnych jest wydanie w cią- 
gu najbliższych tygodni ustawy prze- 
pisów i rozporządzeń, ogłoszenia 
których wymaga ustawa o wyko- 
naniu reformy rolnej. Mamy rów- 
nież nadzieję, że uda nam się ogło* 
sić nową ustawę o likwidacji ser- 
witutów. 

Gruntowna reorganizayja Ban- 
ku Rolnego pozwoli przystosować 
go do wymogów, jakie stawia tej 
instytucji Ministerstwo Reform rol- 
nych. Waażna dziedzina kolejnic- 
twa jest pzedmiotem naszej żywej 
pracy. Ministerstwo Kolei prze- 
kształcimy na Ministerstwo Komu- 
nikacji. Opracowujemy projekt o- 
góinej ustawy kolejowej i związa- 
nych z nią sseregu rozporządzeń i 
przepisów. 

Zakończenie. Rząd a pełno- 
mocnictwa. 

Na tem kończę zarys progra- 
mowych zamierzeń rządu.  Jeżeli- 
bym miał ująć w jednym wyraże- 
niu te różnorodne dążenia nie 
mógłbym znaleść innej definicji, jak 
ta, która się wyraża słowami 
„rząd pracy*— pracy twórczej a 
stanowiącej podstawę życia i dob- 
robytu, każdej jednostki i każdego 
społeczeństwa. Pracę tę w miarę 
sił naszych dawać zamierzamy, ale 
mamy również prawo i wolę żą- 
dać jej od całego narodu. Oto jest 
zarys sumy, na którą panowie 
podpisujecie weksel zwany  pełno- 
mocnictwami rządu. 

Projekt pełnomocnictw opraco- 
wany przez komisję nie czyni za- 
dość naszym pragnieniom. Rozu- 
miem, że skrępowania dla rządu, 
które z niego wynikają biorą Pa- 
nowie na swoją oppowiedzialność. 
Udzielone nam pełnomocnictwa 
weźmiemy z rąk panów w głę- 
bokiem przekonaniu, że nakreś- 
lone przez nas zasady i metody 
działania pozwolą na zrealizo- 
wanie w tych ramach przynaj- 
mniej części naszych zamierzeń. 

Polityka zagraniczna. 

Przechodząc teraz do określe- 
nia nowego stosunku zagadnień 
poszczególnych, rozpocznę od ро- 
lityki zagranicznej. 

Zasadnicza linja tej polityki 
polegać będzie nadal na naszem 
szczerem i zdecydowanem dążeniu 
do utrzymania pokoju w warunkach 
odpowiadających postulatom — Рай- 
stwa, integralności i auterytetowi 
Państwa oraz uznaniu konieczności 
jego solidarnej współpracy z inne- 
mi państwami nad odbudową gospo- 
darczą świata powojennego. 

Polityka wewnętrzna. 

Jako dalsze zadanie w dziedzi- 
nie polityki wewnętrznej stawia 
sobie rząd pogłębienie praworzą- 
dności. Wszelkie odchylenia od tej 
linji, rząd tępić będzie bezwzględ- 
nie. Przeprowadzana reforma syste- 
mu działania władz i urzędów ma 
na celu przedewszystkiem podkre- 
ślenie momentów odpowiedzialności 
i wzmocnienia kontroli. Z drugiej 
strony rozpoczęta rewizja obowią- 
zujących przepisów ł rozporządzeń 
idzie w kierunku usunięcia z nich 
wszelkich niejasności. sprzeczności 
lub dwuznaczności, które mogły 
stworzyć grunt do dowolności lub 
samowoli organów. 

Zagadnienia narodowościowe. 

Rząd jednocześnie zdecydowa- 
nie przeciwstawi się wszelkim dzia- 

-łaniom godzącym w interes pań- 
stwowy z jakiejkolwiek wychodzi- 
łyby one strony. Rząd przeprowa- 
dzi na właściwej drodze zniesienie 
pozostałości ograniczeń prawnych 
charakteru narodowościowego czy 
wyznaniowego z czasów zaborczych. 
Wychodząc z założenia, że antyse- 
mityzm gospodarczy jest szkodliwy 
dla Państwa, rząd uważa za ko= 
nieczne przestrzeganie w zakresie 
swego działania zasady beztron- 
ności i słuszności, bacząc zwłaszczą 
w zakresie podatkowym i kredyto- 
wym a także w zakresie kredytów 
produkcyjnych, by kierowano się wy- 
łącznie względami rzeczowemi nie 
zaś względami narodowościowemi 
i wyznaniowemi. Rząd stwierdzi w 
drodze właściwej, że wszystkie 
ograniczenia prawne żydów wyda- 
ne przez dawne władze zaborcze 
są zniesione i do łudności żydow- 
skiej stosowane nie będą. 

K U R J E R 

Przebieg posiedzenia Sejmu. 
WARSZAWA 19 VII. PAT. Na 

dzisiejszem przedpołudniowem po- 
siedzeniu Sejmu lzba przedewszy- 
stkiem przystąpiła do pierwszego 
czytania ustawy, a) w sprawie ra- 
tyfikacji traktatu gwaracyjnego mię- 
dzy Polską a Rumunją, b) w spra- 
wie ratyfikacji drugiego protokułu 
dodatkowego do konwencji handlo- 
wej z czechosłowacją. c) w spra* 
wie ratyfikacji konwencji konsular- 
nej z Francją i d) w sprawie raty- 
fikacji konwencji z Francją o prze- 
syłaniu pism sądowych. Ustawy ra- 
tyfikacyjne odesłano do komisji 
spraw zagranicznych. Przystapiono 
do dalszego ciągu obrad nad usta- 
wą o zmianach Konstytucji. Referent 
pos. Chaciński w końcowem prze- 
mówieniu zaznaczył, że do ustawy 
tej zgłoszono tyle poprawek, że 
gdyby połowa ich tylko przeszła 
nicby nie pozostało z projektu. 

Ż kolei przystąpiono do dru- 
giej części sprawozdania komisji 
konstytucyjnej o ustawie o peł- 
nomocnictwach. Zabrał głos p. 
Prezes Rady Ministrów prof Bar- 
tel,  wygłaszając przemówienie 
programowe. (Przemówienie to 
podaliśmy osobno). Po przemó- 
wieniu p. Prezesa Rady Ministrów 
w dalszej dyskusji zabrał głos 
imieniem klubu Ch. N. pos. 
Stroński. 

Powiedział m. in. proponowane 
przez nas pełnomocnictwa nie wy- 
kraczają po za niezbędne potrzeby 
państwa i głównym zarzutem, któ- 
ry mamy do zrobienia rządowi, 
jest ten że żąda za mało. Jest wie- 
le rzeczy pożytecznych dla kraju, 
których ten Sejm wogóle nie Za- 
łatwi i dlatego niezbędną jest zmia- 
na ordynacji wyborczej, aby otrzy- 
mać Sejm lepszy. Na tem posie- 
dzenie przerwano do godz. 3 min. 
30. Po przerwie w dalszej dyskusji 
nad pełnomocnictwami zabrał głos 
pos. Głąbiński (ZLN), który zau- 
ważył; iż premjer popełnił błąd, 
oświadczając, że nietyle idzie mu 
o zaufanie Sejmu, ile o samo spo- 

łeczeństwo. Rząd powinien się Ji- 
czyć z Konstytucją i według arty- 
kułu 56 rząd jest odpowiedzialny 
przed Sejmem i powinien mieć za- 
ufanie Sejmu. 

O ile zdaniem mówcy można 
wnosić z głosów, które dały się 

słyszeć w lzbie z wielkich projek- 

tów przebudowy Konstytucji pozo- 

staną załedwie strzępy, i z projek- 

tu rządowego utrzymać się może 
tylko wniosek o pełnomocnictwach. 
Zamach majowy—oświadczył mów- 

ca—nie był koniecznością dziejową. 
Nie sądzimy, aby ten rząd istotnie 

nie miał programu. Wszak dziś p. 

premjer rozwinął szeroki program 
polityczny i gospodarczy. Skoro 
jest to wynikiem zamachu majo- 

wego to musiała mieć program ta 
przedewszystkiem osobistość, która 
była twórcą zamachu. Nie można 

przypuścić, ażeby dzisiejszy mini- 
ster spraw wojsk., a były Naczelnik 
Państwa p. Józef Piłsudski nie 
miał programu. Niewątpliwie pro- 
gram miał i ma i tym programem 
stara się natchnąć także rząd. To 
co premjer mówił o stosunkach 
gospodarczych naogół można zaa- 
probować. Zatrzymując się następ- 
nie na projekcie ustawy o pełno- 
mocnictwach mówca dowodzi, iż 
względy natury politycznej nie po- 
zwolą stronnictwu mówcy głoso- 
wać za przedłożoną ustawą. 

Po tem przemówieniu Izba przy- 
stąpiła do głosowania nad projek- 
tem ustawy o zmianach Konstytu- 
cji Art. 1 o ustaleniu budżetu na 
następny rok budżetowy, przyjęto 
przeciwko głosom mniejszości sło- 
wiańskich, komunistów i Niezależ- 
nej Partji Chłopskiej. Art. 2 o znie- 
sieniu postanowienia do stosunko- 
wości wyborów odrzucono w gło- 
sowaniu imiennem 179 głosami 
przeciwko 171. Za artykułem tym 
głosowały większości klubów ZLN , 
Ch. N. Ch. D. Piast i Kat.-Lud. 
Art. 30 podniesieniu wieku czyn- 
nego prawa wyborczego uzyskał 
185 głosów przeciwko 180, a więc 
brakło kwalifikowanej większości. 
Artykuł zatem został skreślony. 
Art. 4 o wieku biernego prawa 
wyborczego uzyskał '185 przeciwko 
167 i również upadł dla braku 
kwalifikowanej większości. Art. 5 
o odpowiedzialności poselskiej uzy- 
skał 183 głosy przeciwko 158 i z0- 
stał skreślony. 

Na tem posiedzenie przerwano. 

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

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

jubiłerska i grawerska. 
KUPNO: złota, srebra i regichd 

kamieni. Ceny najwyższe. 

© Ad. Mickiewicza 22. 
Ch. F In wielki wybór zegarków 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 
magazynie pracownia zegarków, 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTERJĘ. 
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Mowa Pos. L. Ghomifskiego 
Przy debacie Konstytucyjnej. 

Stanowisko Klubu Pracy. 
Poseł Chomiński (Klub Pracy). 

Stoimy wobec zjawiska, charakte- 
rystycznego dla wszystkich kra- 
jów i we wszystkich wypadkach, 
tam, gdzie coś w ustalonym biegu 
machiny państwowej popsuło się, 
poszło inaczej, naprawiło się, gdzie 
w każdym razie stało się coś, co 
nie było dotychczas w zwyczaju, 
co nie poszło według normalnej 
kolei. Po wypadkach majowych po- 
dzieliło się myślące społeczeństwo 
w Polsce na trzy grupy, które się 
wzajemnie tak nazywają: Rząd, 
Sejm i pleno titulo społeczeństwo. 
(Głos: A odrodzenie moralne?). 

Czy wszystkiemu Sejm winien? 

Okazuje się, że to pierwsze i 
ostatnie, to znaczy Rząd i społe- 
czeństwo są to instytucje, które 
się wzajemuie odczuwają i rozu- 
mieją, a źródłem wszelkiego zła 
dotychczasowego, obecnego i przy- 
szłego do 14 pokolenia w Polsce 
jest Sejm. (Głos: Co?) Takie dzi- 
siaj opinje są w kraju; jaknajbar- 
dziej rozpowszechniane, na wiecach 
powtarzane, w prasie rozpisywane 
it. d. Okazuje się z tego, że 
wszystkiemu temu, co w Polsce 
się stało, zarówno kryzysowi gos- 
podarczemu, jak i politycznemu, 
jek i temu co w ciągu szeregu lat 
zostało nie zrobione lub zle zro- 
bione przy budowie państwowej, 
cała biurokracja, wszystkie przepi- 
sy wykonawcze, wszystkie „rekur-. 
sy* czy jak się tam to wszystko 
nazywa co gnębi obywatela, wszy- 
stkiemu temu winien jest Sejm. 
Siiem twierdzić, że w tym jest 
conajmniez trochę przesady (Głos: 
Co ten biedny Sejm jest winien?), 
ale jedno jest prawdą w tych 
wszystkich dotychczasowych narze- 
kaniach, to jest to, że dotychcza- 
sowy nasz ustrój nie był oparty 
na pewnej logicznej równowadze 
władz naczelnych, państwowych, 
bo według Konstytucji z 17 marca, 
a jeszcze bardziej według prakty- 
cznego wykonywania tej Konsty- 
tucji przy rozbitym na stronnictwa 
Sejmie, zarówno Ustawodawczym, 
jak i obecnym, doszło się do tego, 
že żadna władza wykonawcza, ża- 
den Rząd, który dochodził do wła- 
dzy nie mógł być dostatecznie sil- 
ny, aby przeciwstawić się tej „hy- 
drze*, przedstawianej jako stugło- 
wa, czy 444 glowa hydra, t. j. Sej- 
mowi (Głos: Uciąć!) 

I okazało się, że wobec tego, 
iż dotychczasowe rządy nie potra- 
fiły sobie dawać rady z Sejmem, 
nie potrafiły przytem sobie dawać 
rady z rządzeniem, to doszło do 
tego, że w opinji publicznej całą 
winę przekazano na Sejm jako ta- 
ki. W rzeczywistości w tem twier- 
dzeniu znowu jest to ziarno praw- 
dy, że niektóre stronnictwa, nie- 

„które jednostki i t. p, w Sejmie 
rzeczywiście  nadużywały swojej 
władzy, wpływając na rząd, a rzą- 
dy nie umiały się same przeciw- 
stawić. 

Niewczesne pomysły. 

Pomijając przyczyny, dlaczego 
się w ten sposób dzieje, postano- 
wiono radykalnie raz na zawsze 
złemu zaradzić i powiedziano sobie 
tak: dotychczas Sejm rządził, więc 
teraz Rząd będzie się zajmował 
Ustawodawstwem. (Głos: na tej 
samej płaszczyźnie). 

Ci którzy w ten sposób sprawę 
stawiają, popełniają mojem  zda- 
niem nie mniejszy błąd niź ci, 
którzy dawniej stwierdzili, że 
wszelka władza zarówno wykonaw- 
cza jak i ustawodawcza dla Sejmu. 
Bo jeżeli zamiast Sejmu, który 
zajmuje się ustawodawstwem, a 
także i rządzeniem, mają powstać 
rządy, które mają się zająć, za- 
równo rządzeniem, jak i ustawo- 
dawstwem przez zupełne usunięcie 
Sejmu, to wpadniemy z deszczu 
pod rynnę i to nie będzie droga, 
którą byśmy mogli dojść do sa- 
nacji życia połitycznego w Polsce, 
(Głos: Panie prezesie Bartel proszę 
słuchać). 

Twierdzę, że w ten sposób naj- 
gorszą przysługę rządowi profesora 
Bartla oddawali ci, którzy w ten 
sposób sprawę traktowali, w ten 
sposób przedstawiali, w ten spo- 
sób starali się wpoić w opinję 
publiczną, że to właśnie, a nie co 
innego jest zadaniem tego Rządu. 
Twiordzę, że to było oddanie naj- 
gorszej przysługi Rządowi. 

Nieoczekiwana pomoc. 

Jednak okazało się, że znalazły 
się nietylko pewne poszczególne 
ugrupowania Sejmowe, ale nawet 
poszczególne większości w pewnych 
wypadkach, które poszły tą drogą, 
aby „biednemu* Rządowi, który 
zwrócił wię do Sejmu o pewne 

zmiany zasadnicze, przyjść z po- 
mocą i tak usłużnie pomagały, że 
teraz projekt Rządowy, który mo- 
jem zdaniem obok paru rzeczy za- 
sadniczych posiadał może i nie- 
które zbęene, które zupełnie można 
było opuścić, został tak całkowicie 
zmieniony, tak że dziś niewiadomo 
czy to jest projekt p. posła Cho- 
cińskiego, projek Rządowy czy 
Sejmowy. Mnie się zdaje, że tak 
jak wilka można poznać po skórze, 
tak tę prawą stronę lzby można 
najlepiej wyczuć z tego projektu, 
który nam jest przedstawiony. 

Rozwiązywalność Sejmu. 

Proszę zauważyć, że Są rzeczy 

przy zmianie Konstysucji ząsadni- 
cze i drugorzędne. Do rzeczy za- 
sadniczych, należy zdaje my się, że 
nie będzie pod tym względem sprze- 
ciwu, sprawa rozwiązywania Sej- 
mu. Wprawdzie odzywały się tu 
poszczególne głosy, ż6 jeżeli Sejm 
będzie dobrym przedstawicielstwem 
społeczeństwa, ale przeciwny rzą- 
dowi to Prezydent może zacząć 
rozwiązywać go w nieskończoność. 
Smiem twierdzić, że tak nie będzie. 
Jeżeli Sejm będzie rzeczewistem 
przedstawicielstwem społeczęństwa 
to nowowybrany Sejm da znowu 
taką większość, jak poprzedni i nie 
może tu być żadnych obaw. Smiem 
dalej twierdzić, że również sprawa 
wydania dekretów przez Prrzyden- 
ta Rzeczypospolitej na podstawie 
uchwały Rządu w ezasie nieistnie- 
nia Sejmu oraz w pewnych wypad- 
kach, jako pełnomoenietwa, to jest 
rzecz, która nieumniejsza władzy 
Sejmu, ale nsprawnia machinę pań- 
stwową, Chodzi 
ażeby stwierdzić czarno na białem, 
ażeby raz na zawtze zastrzeć co 
może być tą drogą robione, a co 
nie. 'Twierdzę, że można drogą 
pełnomocnictw i dekretów  Prezy- 
denta robić rzeczy bardzo pożytecz- 
ne, ale można robić rzeczy ogrom- 
nie zgubne dla Państwa jeżeli wez- 
mą do tege niepowołane ręce. 

Jeżeli twierdzę, że mojem zda- 
niem, przedstawiony projekt jest 
projektem, który wszedł z prawej 
strony Izby, to mówię na tej pod- 
stawie iż widzę tego rodzaju po- 
stanowienia że do projektów rzą- 
dowych dodano cały szereg rzeczy 
również zbędnych, jako te kwestje 
kalendarzowe, o których poprzed- 
nio była mowa, że są nieistotne. 
Obok sprawy zmiany wieku wybor- 
ców, dodano sprawę usunięcia pro- 
porcjonalności, nie wiem zresztą 
dlaczego tylko przy wyborach do 
Sejmu, a nie Senatu. Albowiem Ko- 
misja tak dowcipnie to zrobiła, że 
usunęła proporcjonalność do Sejmu, 
a niezmieniła jej do Senatu. (Głos: 
nikt na serjo nie bierze tego) Tu- 
taj słuszny głes się odzywa że nikt 
nie bierze tego na serjo. Ja też 
tej zmiany na serjo nie biorę i nie 
e się nad niej dłużej zastana- 

wiał. 

Zmiana ordynacji. 

Natomiast muszę zaznaczyć, że 
jest dlamnie charakterustyczną rze- 
czą w tych 2 ustawach, które tu- 
taj rozważamy, s,ormułowanie pun- 
ktu zasadniczego: sprawy dekreto- 
wania przez prezydenta podczas 
rozwiązania Sejmu, Rozporządzenia 
te nie mogą dotyczyć zmiany Kon- 
stytucji i spraw przewidzianych w 
artykułach takich a takich. Nie ma 
tutaj nie o ordynacji wyborczej. 
Pozatem ustawa może upoważniać 
Prezydenta Rzeczypospolitej do 
wydawania rozporządzeń z mocą 
ustaw w czasie i zakresie przez 
te ustawy wskazanych, jednakże z 
wyjątkiem zmiany Konstytucji. Zno- 
wóż nic o ordynacji. 

Ale zato w ustawie, która jest 
upoważnieniem, pełnomocnictwem 
dla rządu prof. Bartla widzimy już 
ograniczenia, że ten rząd specjal- 
nie nie ma prawa zmieniać ordy- 
nacji wyborczej do Sejmu i Sena- 
tu (Głos: Tak jestl), Czyli że wy- 
nikają z tego pewne konsekwencje 
Wiemy to dobrze, tak w  społe- 
czeństwie i Sejmie naszym, gdzie 
wszyscy dobrze oddawna się zna- 
my kiedy kto komu coś łaskaw 
dać i kemu zaufać lub nie, z tych 
czy innych słów wiemy, że zarów- 
no rząd sam, jak i ci, którzy te- 
mu rządowi sprzyjają napewno 
więcej, niż np. rządowi p. Wi- 
tosa, że ci (wskazuje na lewicę) 
chętniejby się zgodzili, ażeby Pan 
Witos nie miał prawa zmieniać or- 
dynacji wyborczej do Sejmu w ra- 
zie gdyby doszedł do rządów, ale 
profesorowi Bartlowi, gdyby cza- 
sem zechciał daliby prędzej prawo 
trochę tę ordynację zmienić. A 
tymczasem w ustawach niby to 
dla tego rządu robionych widzimy 
podarunek z prawej strony Izby 
dany, który powiada, że jeżeli wo- 

natomiast o to, . 
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góle kiedykolwiek, po najdłuższym 
żywocie obecnego rządu do władzy 
dojdzie ktoś z tych który był przy 
rządach uprzednich z prawej stro- 
ny Izby pochodzących, to dla nie- 
go nie jest rzeczą zakazaną zmie- 
nić ordynację wyborczą. Natomiast 
temu rządowi obecnemu jest to 
zakazane. 

Wiele innych podarunków dała 
ta prawa strona Izby w prezencie 
obecnemu rządowi. Smiało twier- 
dzę i chciałbym nieobecnemu tu 
niestety rządowi przypomnieć zaw- . 
sze jeszcze aktualne zdanie: timeo 
Danaos et dona ferentes. Obawiam 
się tych Danajczyków, którzy chęt- 
nie i z wielką usłużnością starają 
się rządowi w ciężkiej pracy rzą- 
dzenia pomagać dawaniem swoich 
rad i podarunków. Bardziej wie- 
rzę w tych z tej lewej strony, 
którzy powiadają, że rzecz raz na 
zawsze wprowadzona do Konstytu- 
cji musi być wprowadzona z tą 
myślą aby w każdym wypadku by- 
ła słuszna bez względu na to, kto 
będzie zasiadał w Sejmie czy Rzą- 
dzie, ażeby zawsze Rzeczypospoli- 
ta mogła wyjść obronną ręką. 

Parlamentaryzm — kiapą bezpie- 
czeństwa. 

Bo cóż to jest Sejm? Jaką gra 
tu rolę? Parlament, tak — ро- 

jety, jak my go pojmujemy, jest 
tem miejscem, gdzie w myśl umo- 
wy społecznej tego contra et so- 
ciał czy jak go nazwiemy, wszel- 
kie sprawy załatwia się nie z pię- 
ścią, nie z karabinem i armatą w 
ręku, ale drogą głosowania. Jeżeli 
sprawa jest tak postawiona, że w 
Sejmie, zafiksowano mandaty na- 
zbyt długi okres czasu, nie roz- 
wiązalnie niemożliwie do porusze- 
nia, a nie odpowiada taki Sejm 
nastrojowi w kraju, to wtedy mo- 
że dojść do walki orężnej dla roz- 
wiązania przeciwieństw, których 
załatwienia nie może już nieporu- 
szalny Sejm rozwiązać, musimy 
dojść do przewrotu, rewolucji, za- 
machu, czy jak to zechcemy scha- 
rakteryzować czy nazwać, Tu już 
logika życia wskazuje, że do ta- 
kich wypadków taka sztywność 
ustrojowa doprowadzić musi i do- 
prowadziła zresztą. Dlatego spra- 
wa rozwiązalności Sejmu jest to 
kardynalna sprawa, która musi być 
natychmiast przeprowadzona, 

Ale z drugiej strony twierdzę, 
że jeżeli w sposób projekto- 
wany zmienimy Konstytucję ale 
zato damy każdemu rządowi pra- 
wo zmiany ordynacji wyborczej, za 
wyjątkiem obecnego bo dla tegow 
rządu, który jest powółany do SA- 
nacji państwa sprawa ta jest z gó- 
ry wyłączona i zakazana przez 
wniesiony projekt komisyjny, jeże- 
li tedy każdemu przyszłemu rzą- 
dowi damy prawo zmiany ordyna- 
cji wyborczej drogą dekretu, to 
wtedy każdy taki rząd, który doj- 
dzie drogą legalną czy nie legal- 
ną do władzy, będzie mógł na tej 
podstawie sobie wykroić tak wy- 
godną ordynację wyborczą i tak 
mocno zasiądzie, że już nie będzie 
innego sposobu, jak drogą fizycz- 
nego gwałtu go stamtąd usunąć, 
jeśli będzie rządził ku szkodzie 
Państwa. 

A śmiem twierdzić, iż nie jest 
rzeczą dlą Państwa pożądaną, że- 
by stale tego rodzaju rzeczy się 
powtarzały. Dlatego twierdzę, że 
do wyłączeń tych dla wszystkich 
rządów raz na zawsza ustalonych, 
szczególniej dla tych przyszłych 
rządów, sprawa zmiany Konstytu- 
cji musi być uzupełniona niemoż- 
nością zmiany ordynacji wybor- 
czej. 

Dary Danajów. 

Odwrotnie ci niby to przyjacie- 
le obęcnego rządu z prawej stro- 
ny Izby, którzy tak pięknie prze- 
robili obecny projekt, możeby ze- 
chcieli ustąpić nieco z tych swo- 
ich danajskich darów. Twierdzę, 
że dla dobra Państwa wielką by 
przysługę Sejm zrobił, gdyby nie- 
co tych wyłączeń na czas  przej- 
ściowy rządowi pousuwał i umożli- 
wił poniesienie pełnej za losy Pań- 
stwa odpowiedzialności. 

Bo eóż widzimy? Jest w pro- 
jekcie komisyjnym szereg spraw 
mniej łub więcej ważnych, szereg 
wyłączeń, których nie będę z bra- 
ku czasu wymieniał, jak naprzy- 
kład sprawa nakładania podatków 
i inne ale między innemi, ni stąd 
ni zowąd zjawia się dodatek taki: 
„Nie mogą być zmieniane granice 
województw*. To już widać jakiś 
poseł bał się o granicę swojego 
województwa a może okręgu wy- 
borczego i taką rzecz wstawił. A 
ja twierdzę, że, co jak co, ale 
zmiana granic województw jest 
rzeczą najbardziej u nas palącą. 
Jeżeli w tej chwili mamy takie 
stosunki, że, jak wiemy, na wscho- 
dzie Państwa trwa niestety skan- 
dalicznie traktowanie spraw, zwłasz- 
cza w stosunku do tak zwanych 
mniejszości narodowych, że w ta- 
kim naprzykład pięknym Nowo- 
gródku istnieje województwo i tą- 

>
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ki dziwoląg, że obywatele do 6-ciu 
miejsce muszą jeździć, żeby drob- 
ną nieraz sprawę załatwić, więc 
zarówno do Nowogródka jak i do 
Białegostoku i do Brześcia i do 
Wilna i Grodna i  Baronowicz 
to jest to bezsens—sprawa. którą 
należałoby natychmiast usunąć. a 
zamiast tego wstawia taki bez- 
myślny przepis. 

Ale jest rzecz ciekawsza, gdzie 
szydło z worka wylazło. Nie wol- 
no rządowi zmieniać ustaw języ- 
kowych. Wiemy dobrze, że ustawy 
językowe, tak jak zostały uchwa- 
lone były błędem, ale tak jak z0- 
stały przeprowadzone stały się jed- 
nym szalonym skandalem. 1 teraz, 
wobec tego, że ten skandal wcześ- 
niej czy póżniej musi być zniesio- 

- ny i zmieniony, zjawili się danaj- 
czycy, którzy wstawiają tego ro- 
dzaju punkt: nie wolno tych ustaw 
zmienić. Mówią oni tak: na całym 
obszarze Rzeczypospolitej, róbcie 
sobie co chcecie, poprawiajcie, sta- 
nówcie, bo to będzie wewnątrz 
Polski, ale nie wolno wam nic ro- 
bić na Ziemiach Wschodnich, nie 
wolmo nic robić dla Ukraińców i 
Białorusinów. Oto jest tenor tego 
miejsca ustawy. 

To jest nacjonalistyczna dema- 
gogja, taka sama demagogja, jak 
demagogją jest wstawianie tutaj 
zakazu zmiany prawa małżeńskie- 
go, a wiemy dobrze że nikt prze- 
cie projektów  antireligijnych nie 
wprowadza, tylko chodzi o regu- 
lację tam, gdzie trzeba ujednostaj- 
nienia w prawodawstwie ogólnem. 
Ale ci panowie powiadają sobie: 
atut wyborczy nam wypadnie z rę- 
ki, jeżeli Rząd spokojnie takie 
sprawy załatwi. Przecież to jest 
dobry sposób na dewotki aby je 
przyciągać na swoją stronę twier- 
dzeniem, że śluby będą dawane na 
trzy miesiące. Już słyszałem od 
jednej dewotki w Wilnie, że ksiądz 
mówił, iż Sejm uchwalił, że śluby 
mają być na trzy miesiące zawie- 
rane. Rzecz naturalna, że w Wa- 
szem rozumieniu nie wolno, aby 
tego rodzaju atut demagogiczny 
wypadł panom z ręki, więc stawia- 
cie tutaj demagogiczne wstawki. 
A ja wam powiem: wstyd panowie, 
to są smieszne rzeczy, to są ma- 
łostki, które z wielkiemi sprawami, 
ze sprawami, dotyczącemi zasadni- 
czych podstaw ustroju państwowe- 
go nie licują. 

Usprawnienie machiny  państ- 
wowej. 

Dlatego, odkładając do dyskusji 
szczegółowej sprawę poszczegól- 
nych artykułów bardziej czy mniej 
potrzebnych, a jak uważam—w re- 
dakcji komisyjnej przeważnie nie- 
potrzebnie dodanych — śmiem 
twierdzić że po ich usunięciu (a 
mam nadzieję że wymagana więk- 
szość ?/3 głosów pozwoli na to u- 
sunięcie)—pozostaną istotne zmia- 
ny, które da się wprowadzić do 
Konstytucji, co łącznie z pełno- 
mocnietwami będzie ułatwieniem 
funkcjonowania machiny państwo- 
wej na przyszłość i uniemożliwie- 
niem tego rodzaju tarć, któreby 
tę machinę wstrzymywaly w jej“: 
rozwoju ku lepszej dla Polski 
przyszłości, 

* * 

Brak miejsca nie pozwola nam 

w tych wyjątkowych chwilach ująć 

w artykule stanowisko nasze wobec 

biegu spraw w Sejmie, Rzut oka 

na sytuację polityczną zmuszeni 

jesteśmy zamknąć w dwuch prze- 

mėwieniach: premjera. prof. Bartla, 

który ujął w programowym zary- 

sie ogrom prac, stojących przed 
Rządem Naprawy Rzeczypospolitej, 

i posła Chomińskiego. który w po- 

przedzającej mowę premjera dys- 

kusji przedstawił stanowisko Klubu 

Pracy. 
Jednocześnie wypadki, rozgry- 

wające się we Francji nasuwają 

analogje, które wskazują, że nasze 

wewnętrzne sprawy odbijają jak 

w zwierciadle, historycznej donio- 

słosci przemiany ogólnoświatowe. 

Zagadnieniom tym damy wyraz w 
następnym numerze naszego pisma. 

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

Na wczorajszym _ posiedzeniu 
Klubu Pracy przyjęto posła ziemi 
grodzieńskiej Łaszkiewicza w cha- 
rakterze hospitanta klubu. 

© 
20 bm. rozpocznie się przed są- 

dem rozjemczym w Gdańsku rozpra- 
wa, mająca orzec ostatecznie o przy- 
czynach głośnej katastrofy kolejo- 
wej pod Starogardem w nocy # 30 
kwietnia na pierwszego maja 1925 r. 

Sąd powołał między innymi do 
rozprawy, jako rzeczoznawców ze 

strony polskiej prof. Politechniki 

Warszawskiej dr. Wasiutyńskiego 
i inż. Zipsera, dwóch inżynierów 

ze strony niemieckiej i jednego z 

dyrektorów kolei holenderskich, 
jako rzeczoznawcę z państw neut- 
ralnych. 

© 

Wczoraj 0 godz. 8 wiecz. w 

drodze z Paryża do Teheranu za- 

trzymał się w Warszawie b. prem- 

jer perski i obecny minister wojny 
p. Foruphi. 

Przybywającego ministra powi- 
tali na dworcu przedstawiciele Min. 
Spr. Zagr. 

P. Foruphi osobiście negocjo- 

wał traktat przyjaźni i konwencję 

handlową między Polską i Persją 
w Teheranie. 

W nadchodzącą środę przyjeż- 

dża do Warszawy egipski charge 

d'affaires, celem wręczenia listów 

uwierzytelniających go przy pol- 

skim rządzie oraz nawiązania sto- 

gunków między obu państwami. 

I bituy Kowieńskej 
Polskie seminarjum nauczyciel- 

skie w Poniewiežu. 
Z początkiem nadchodzącego 

roku szkolnego T-wo „Pochodnia* 

otwiera w Poniewieżu seminarjum 

nauczycielskie, którego ukończenie 

będzie dawało prawo do wykłada- 

nia w szkołach początkowych (Wilbi) 

Skarga Kłajpedzian do Ligi Na- 

rodów i zamierzona odpowiedź 
rządu litewskiego. 

W kołach prawicowych Sejmu 

kowieńskiego wywołały zaniepoko- 

jenie enuncjacje prasy zagranicz- 

nej w sprawie skargi sejmiku 

Kłajpedzkiego do Ligi Narodów na 

rząd litewski z powodu naruszenia 

obowiązujących ustaw. W związku 

z tem przedstawiciel nacjonalistów 

prof, Woldemaras wniósł do Sejmu 

interpelację, domagającą się bro- 

nienia honoru Litwy w Lidze Na- 

rodów. 
W odpowiedzi na tę interpela- 

cję prezydent ministrów Sleżewi- 

cezius, złożył oświadczenie, że rząd 

w najbliższym czasie wyśle do 

Genewy specjalną delegację w celu 

dania wyczerpujących odpowiedzi 

na skargę sejmiku kłajpedzkiego. 

W tych dniach jeszcze rząd Za- 

mierza opublikować treść skargi 

Kłajpedzian, wniesionej na Litwę 

do Ligi narodów. (Wilbi) 

Zmiana na stanowisku guberna- 
tora Kłajpedy. 

„Memeler Dampfboot" donosi, 

że gubernator Zilius został odwo- 

łany. Stanowisko zaś gubernatora 

objął b. minister spraw wewnę- 

trznych ludowiec Zułkauskas (Wilbi) 

a 

Z ZAGRANICY. 
Rozruchy w Indjach. 

KALKUTTA, 19-VIIL. PAT. 
Już drugi raz w ciągu ostatniego 

tygodnia wybuchły tu poważne 

rozruchy i krwawe starcia pomię- 

dzy Hindusami a Mahometanami. 

Gdy pochód znajdował się w pew- 

nej odległości od meczetu, został 

on zaatakowany przez hindusów. 

Wobec groźnej sytuacji interwen- 
jowała policja. W wyniku starcia 

7 osób zostało ranionych i prze- 

wiezionych do szpitala. Rozruchy 
trwają w dalszym ciągu. 

Herriot tworzy rząd. 
PARYŻ, 19-VII. (Pat). Według „Journala* Herriot zaproponuje 

udział w rządzie Bokanowskiemu, Jourdainowi i Pomnier. „Ere Nouvelle* 

w wiadomościach z ostatniej chwili utrzymuje, że brane są w rachubę 

kandydatury Painlevego i Cherona. Pierwszy miałby zostać ministrem 

sprawiedliwości, drugi finansów, sam lub wraz de Monzie. „Petit Pa- 

risien* podaje, że spotkanie Painlevego z Herriotem nastąpi prawdo- 

podobnie przed południem. Według „Petit Journal* głównemi wy- 

tycznemi programu Herriota będą ułatwienie rządowi sprawowania wła- 

dzy bez naruszania jednakże praw parlamentu oraz ofiara narodowa 

zamiast kredytów zagranicznych. 2 

PARYŻ. 19. VII. (Pat). O godz. 8-ej wiecz, Herriot przybyl do 
pałacu Elizejskiego i zakomunikował Prezydentowi Republiki o stanie 

rokowań ze stronnictwami, przyczem oświadczył, że jeszcze dziś póź- 

nym wieczorem uda mu się prawdopodobnie utworzyć gabinet. Herriot 

== przybędzie do pałacu Elizejskiego o g. ll-ej wiecz. poczem 
ędzie wydany komunikat dla użytku prasy. 

PARYŻ. 19-VII. (Pat.) O godz. 9-tej rano Herriot przyjął współ- 
pracowników swego pierwszego gabinetu de Monzie'ego, Paul-Boncour'a 

į Bluma, 

KURJER 

(zy Mnastacja Czajtowsta jes 
ое córką Mikołaja I 
Rosyjska prasa zagraniczna 

znów poświęca wiele miejsce co 
sprawie rzekomej córki Mikołaja 
IL, Anastazji Czajkowskiej. Cały 
szereg „ekspertów'* badał szczegó- 
łowo całą tę sprawę, a większość 
„rzeczoznawców orzekła, iż cho- 
dzi tu o  najzwyczajniejsze o0- 
szustwo. Nie bacząc na to, zwo- 
lennicy Czajkowskiej w dalszym 
ciągu twierdzą, iż Anastazja jest 
faktycznie córką zamordowanego 
ostatniego cara imporjum rosyj- 
skiego. Dla monarchistów rosyj- 
skich sprawa ta nie jest bynaj- 
mniej obojętną; jak wiadomo  ist- 
nieje w Kuropie cały szereg ro- 
syjskich grup monarchistycznych, 
nawzajem się zwalczających. O ile 
by przeciwnikom wielkiego księ- 
cia Cyryła Władimirowicza udało 
się dowieść, iż Czajkowska — аК- 
tycznie jest córką Mikołaja IL. 
wówczas znalazłby się książe Cy- 
ryl, który, jak wiadomo, rości pre- 
tensje do tronu rosyjskiego, w 

dość przykrej sytuacji. Ale i z 

innych jeszeze względów posiadają 

spory o Anastazję Czajkowską do- 

niosłe bardzo znaczenie. Chodzi 0 
to, iż cesarz Mikołaj posiadał w 

Stanach Zjednoczonych i w An- 

glji wielkie posiadłości ziemskie. 
Sprawa własności tych majątków 

nie mogła być dotychczas  załat- 

wiona, bowiem  nierozstrzygnięta 

jest jeszcze kwestja następcy 0- 

statniego cara rosyjskiego. Książe 

Cyryl twierdzi, iż jest on jedy- 

nym spadkobiercą cesarza Mikoła- 

ja, czemu jeduak sprzeciwiają się 

pewne grupy  monarchistyczne, 
wrogo wobec Cyryla usposobione. 
Przeciwnicy księcia Cyryla twier- 

dzą, iż majątki ziemskie cara Mi- 

„ kołaja w Anglji i w Stanach Zje- 

dnoczonych są własnością „córki* 

cesarza, Anastazji Czajkowskiej. 

Jeden z przyjaciół i zwolenni- 

ków księcia Cyryla K. I. Sawicz, 

postanowił z własnej inicjatywy 

zbadać całą sprawę, i przyszedł 

ostatecznie do wniosku, iż pani 

Czajkowska jest jedynie sprytną 

oszustką. Przeciwko  Sawiezowi 

wystąpił jednak z całą energją 

były naczelnik świty cesarskiej 

generał Spirydowicz, który na 

publicznym odczycie, wygłoszonym 

w tych dniach w Berlinie, starał 

się dowieść, iż twierdzenie Sawi- 

cza nie odpowiada rzeczywistości. 

Spirydowicz zarzucał przedew- 

szystkiem Sawiczowi, iż podczas 

swego badania nie polecił przej- 

rzeć jamy ustnej pani Czajkow- 

skiej, która twierdzi, iż podczas 

zamordowania rodziny cesarskiej 

wybito jej kolbą karabinową kilka 

zębów. Najkompetentniejszym w 

tej sprawie mógłby być, zdaniem 

Spirydowicza, były dentysta nad- 

worny, dr. Kostricki, mieszkający 

obecnie w Paryżu. Dlatego też o- 
bowiązkiem Sawicza było porozu- 

mieć sięz d-rem Kostrickim, cze- 

go ten jednak nie uczynił. W dal- 

szym ciągu zarzuca Spirydowicz 

Sawiczowi, iż nie zaciągnął on 0- 

pinji osób bezstronnych, lecz in- 

formował się jedynie u członków 

byłej rodziny cesarskiej, którzy 

ze zrozumiałych powodów wypo- 

wiadali na niekorzyść Czajkow- 
skiej. 

Ostatnio wmieszała się do spo- 

ru o Anastazję Czajkowską rów- 

nież grupa monarchistów rosyj- 

skich, skupionych wokół wielkiego 

księcia Mikołaja Mikołajewicza. 

Na czele tej grupy stoi znany po- 

lityk rosyjski Markow 11. Czaj- 

kowska znajdowała się z polecenia 

Markowa przez dłuższy czas pod 

stałym dozorem oficerów Szwabe- 

go i Andrejewskago, 0raz byłej 

towarzystki rodziny cesarskiej 

podczas jej podróży do Jekaterin- 

burga, Buksgewdenowej. Osoby te 

ošwiadezyly zgodnie, iż Czajkow- 

ska w samcj rzeczy jest córką ce- 

sarza. Jednakże wkrótce potem 

stwierdzono, iż Czajkowska czesze 

się często przed lustrem, trzyma- 

jąc przed sobą fotografję Anasta- 

zji. W kołach monarchistów ro- 

syjskich powstały wobec tego no- 

we wątpliwości. 
Jest rzeczą pewną, iż sprawa 

Anastazji  Czajkowskiej będzie 

jeszcze długo przedmiotem ostrych 

sporów a trudno narazie przewi- 

dzieć, która strona z „walki* tej 

wyjdzie zwycięsko. 

„Kiereński i Ska*. 

Pod koniec miesiąca lipca o- 

degrana zostanie w moskiewskim 

teatrze „Akwarium“ premjera 

sztuki Narimanowa p. t. „Kiereń- 

ski i Ska*. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
19-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 czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
19-VII płacono za dolar 9,30 

МР NK i 

Kuenka dla inteligenėj. 
Wileńska kuchnia dla inteligencji 

mieści się w murach  pofrancisz- 

kańskich obok t. z. kuchni ludo- 

wej. Pierwotnym jej celem było 

żywienie bezrobotnych pracowni- 

ków umysłowych. Czy odpowiada 

jednak swojemu zadaniu? Odpo- 
wiemy faktami. 

A więc: Magistrat  asygnuje 

dziennie 600 obiadów po 30 gr. 

dla pracowników umysłowych, ró- 

wnocześnie jednak przysyła tutaj 

bezrobotnych robotników  fizycz- 

nych. Na sześćset głodomorów, 

żywiących się słynną magistracką 

zupką, jest tylko czterysta osób 
właściwej inteligencji a reszta to 

robotnicy co zresztą jest usprawie- 

dliwione, bo i to ludzie potrzebu- 

jący chleba razowego powszednie- 

go, jaki Magistrat do zupki doda- 

je. Jednocześnie zjawiły się jednak 

niestety różnego rodzaju szumo- 

winy i męty społeczne nie wyłą- 

czając prostytutek i różnych rzezi- 

mieszków, złodziejaszków,  zaba- 
wiających się robieniem awantur 

i kontrolą pustych zazwyczaj kie- 

szeni tutejszej klijenteli. Nieraz 

zachodzi potrzeba wzywania policji, 

lecz jak zwykle poszukiwania wi- 

nowajców nie Odnoszą skutku. 

Co do hygjeny to tutaj nawet 

mowy być nie może. Brud tutaj 

skandaliczny. Posadzka nigdy nie- 

myta, a stoły i ławki ciągnące się 

wzdłuż refektarza przedstawiają о- 
braz nędzy i rozpaczy. 

Wilno, o Wilno, w XXw. w 
twym sercu, nastąpił powrot do 

archaicznych czasów i zabytków w 

postaci łyżek drewnianych. To coś 
w rodzaju więzienia, a łyżki czar- 

ne i brudne to przybytek bakcyli 

i ludzie niemi jeść muszą. Czyż 

niestać już Magistrat Wileński na 

kupno blaszanych, więc cóż w ta- 

kim razie po wszystkich urzędach 
Hygjeny i tp. 

Magistrat Wileński posiada też 
swoich pupilów w osobach  szczę- 

śliwców, jadających obiady w Ja- 

dłodajni Hygjenicznej przy ul. Wi- 
leńskiej—jadłodajnia to mimo, że 

utrzymywana jest przez jakieś to- 

warzystwo _ filantropijne, pobiera 

jednak grosz z magistratu, które- 

go tymczasem potrzeba dla praw- 

dziwych nędzarzy. W skład perso- 

nalu w kuchni dla inteligencji 

wchodzi kierowniczka i pięć po- 

mocnic, równocześnie pracują tu 

bezinteresownie delegaci ze Związku 

Pracowników Handlowych i Biuro- 
wych. Związek też opracował me- 
morjał do Prezydenta m. Wilna i 

do Ministra Pracy i Opieki Spo- 
łecznej w Warszawie z prośbą O 

pomoc i o poprawę stosunków w 

tej kuchni; dla  odseparowania 

kuchni tej od Kuchni ludowej i 

przeniesienia do innego gmachu. 

Związek ten zaznaczył, że gotów 

jest ulżyć tego ciężaru Magistrato- 

wi, wziąć na swoją odpowiedzial- 

ność prowadzenie kuchni, natural- 

nie w innym gmachu i specjalnie 

dla inteligencji. Zaznaczono, że za 

te same 30 gr. potrafią podać о- 
biad z dwóch dań, no i inne łyżki 
i naczynia. Warto jeszcze zaznaczyć, 
że delegacja wysłana z ramienia 
tego związku w liczbie czterech 

osób z p. prezesem J. Winiarzem 
na czele do p. prez. Bańkowskiego 

o jakąkolwiek pomoc w sprawie 

tejże instytucji, spotkać się miał z 

ironicznym niezmiernie dynstyngo- 

wanym uśmieszkiem w kącikach 
warg i ze słowami: 

„Trzeba wszystko przecierpieć 

nawet na ewentualną śmierć z gło- 
du niema rady*. 

A faktem jest że już dwoje 
osób, korzystających z zupki ma- 
gistrackiej umarło na tyfus brzuszny. 

Spodziewamy się, że władze 
administracyjne wejrzą w dziwne 
kwiatki działalności Magistratu. 

  

Wieści z kraju. 
Napad. 

Mickuny. 

posterunek Policji w Mickunach zo- 
stał zaalarmowany przez chłopca, 
który oznajmił że na jegoojca na 
trakcie płockim został dokonany na- 
pad. Policja sprawdziła, że napad- 
nięty Józef Busz mający duże bli- 
zny na głowie symulował napad, 
celem przywłaszczenia soble 500 
zł., które polecił mu pewien kupiec 
wileński do oddania w Święcianach. 
Busz oświadczył, że te pieniądze po- 
trzebne mu są na wyjazd do code 

n 

Pożar. 

Rudziszki w lipcu. 

Dnia 14 b. m. o g. 9 wieczór 
we wsi Markowszczyzna gminy 
Rudziskiej od niewiadomej przy- 
czyny wybuchł pożar i spłonęła 
obora, stajnia i skład w którym 
było kilka wozów koniczyny in- 
wentarz uratowano, Dzięki rychłemu 

przybyciu z Rudziszek ochotniczej 
straży ogniowej i jej energicznej 
pracy dało się pożar umiejscowić 
i reszta budynków jak dom miesz- 
kalny stodoła i swiron znajdujące 
się o kilka metrów od płonącego 
budynku uratowano. Jak właściciel 
F. Urbanowicz oblicza ma straty 
na 2500 zł. 

Agitacja komunistyczna na 
prowincji. 

W rejonu miasteczka lza pow. 
Wilejskiego w nocy z dnia 17-go 
na 18-go b. m. przez nieznanych 
agitatorow porozrzucane zostały 
odezwy komunistyczne. 

Odezwy te były w języku pol- 
skim, rosyjskim i żydowskim, a 
drukowane przez Centralny Ko- 
mitet Komunistyczny w Mińsku.(k) 

  

KRONIKA. 
  

  

5 Dziś: Czesława W. 
t 
20 Jutro: Wiktora M. 

lipca Wschód słońca---g. 3 m. 10 

Zachód | g. 7 m. 40     

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski „Lutnia“. Dziś 

graną będzie w dalszym ciągu tryskająca 
humorem i werwą doskonała krotochwi- 
1а $. Guitry „Pokojówka szuka miejsca". 
W rolach głównych wystąpią: H. Ho- 
chendligerówna, Z. Kuszlówna, St. Chrza- 
nowska, L. Wołłejko, A. Suchcicki, 
J', Łubiakowski i inni. Reżyser L. Woł- 
łejko, grający jedną z ról główniejszych, 
jest przedmiotem owacji ze strony pu- 
bliczności. 

W przygotowaniu ostatnia nowość: 
Orzeł czy reszka". — świetna komedja 

Verneuilla. 
— Koncert symfoniczny w ogrodzie 

po-Bernardyńskim. Dziś odbędzie się 
w ogrodzie po-Bernardyńskim Koncert 
Symfoniczny poświęcony utworom L. V. 
Beethovena. W programie: Symfonja 
K-dur Nr. 7 op. 92. Septett op. 

i Uwertura „Leonora“ Nr. 3 C-dur op. 72. 
Orkiestrą prowadzi Bogumił Roszke. 
Początek o g. 8-ej w. Ceny biletów: wej- 
ście — 50 gr. miejsca rezerwowane — 
1 zł, ulgowe 30 gr. 

SPRAWY POLITYCZNE. 

— Odezwy komunistyczne. 
Zeszłej nocy zostały rozrzucone 
w rejonie 4 komisarjatu odezwy 
komunistyczne nawołujące do wy- 
puszczenia więźniów politycznych. 
Tejže samej nocy zostały zawie- 
szone na drzewach przy ul. Por- 

towej i w Cielętniku transparenty 
komunistyczne z napisem żydow- 
skim „żądamy wypuszczenia więź- 

niów politycznych*, (3) 
— Rozwiązany wiec „Bundu“. 

Wieczorem w dn. 18 b. m. odbył 
się wiec Bundu w sałi „Makkabi* 

na temat „Sytuacja Polski, gospo- 

darka kraju a Bund”, Na wiecu 
przemawiał cały szereg mówców 
między innemi i przeciwników 

Bundu. Kiedy ostatni mówca za- 

czął wygłaszać hasła komunistycz- 
ne, obecne na sali władze bezpie- 

czeństwa wiec rozwiązały wzywa- 
jąc zebranych do rozejścia się. (x) 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ.. 

— Wśród kolejarzy. W kołach 

zorganizowanych kolejarzy, bez 

względu na ich przynależność zwią- 

zkową, przykre wrażenie wywarł 

fakt opublikowania w Nr. 17 „Ko- 

lejowca Polskiego“ organu Pol- 

skiego Związku Kolejowców, naz- 

wisk domniemanych autorów ko- 

respondencji, zamieszczonej w in- 

nem piśmie kolejowem, a podda- 
jącej krytyce pewne zalządzenie 
prezesa dyrekcji wileńskiej, inż. 
Staszewskiego. 

Mimo gorące walki między róż- 
nemi ugrupowaniami kolejarskie- 
mi fakt jawnej denuncjacji spotyka 

" się poraz pierwszy. 
Kolejarze oczekują obecnie, czy 

i jak członkowie wileńscy P. Z. K. 
zareagują na karygodne wystąpie- 

nie swego organu. 
— Kursy prowizorskie dla 

pomocników w Wilnie. Oddział Wi- 
leński Związku Zawodowego Far- 
maceutów Pracowników przystępu- 
jąc do organizowania kursów pro- 
wizorskich dla pomocników w Wil- 
nie, komunikują zainteresowanym, 
iż Zarząd w sprawie powyższej u- 
dziela informacji chcącym się zapi- 
sać na kursa, we wtorki, czwartki 
i soboty od godz. 6 — 7 wieczo- 
rem, w lokalu Akad. Tow. Farma- 
ceutycznego, ul. Bakszta 8 — 4. 

Zapisy przyjmowane będą od 
15 sierpnia b. r. 

SPRAWY PRĄSOWE. 

— Już nie będziemy czytali 
„Vilniaus“ i „Sadara“. Komisarz 
Rządu na m. Wilno odebrał debit 
pocztowy następującem pismem 
wychodzącem w Kownie „Vilniavus* 
„Sadara* w języku litewskim oraz 
„Nasz kalendarz* w języku pol- 
skim, przesyłanych specjalne dla 
celów agitacyjnych na teren Wileń- 
szczyzay. (x) 

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

—) Ceny fabryczne (— 
Przy sklepie PRACOWNIA ZE- 

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

P. Chowtin, *!- Miekieviea 
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 

  

  

  

Kupujcie 
Kurjer Wileński 

  

SPRAWY AKADEMCKIE. 

— Przyjazd do Wilna Studen- 
tów Amerykańskich. We środę 
dnia 24 b. m. przybywa do Wilna 
grupa studentów amerykańskich w 
liczbie około 15 osób, którą po- 
dejmować bęszie Naczelny Komitet 
Akademicki, (x) 

KOŚCIELNA. 

— Wyjazd do Warszawy J. E. 
ks. arcybiskupa Roppa. W dniu 
wczorajszym wyjechał do Warsza- 
wy J. E. ks. arcybiskup Ropp. Pod- 
czas swej bytności w Wilnie arcy- 
biskup Ropp odprawił uroczyste 
nabożeństwo w augustjańskim koś- 
ciele greko-katolickim. (k) 

— Poświęcenie cerkwi. W dniu 
25 b. m. odbędzie się poświęcenie 
cerkwi na šnipiszkach, która nie- 
funkcjonowała od początku wojny 
europejskiej. (x) 

Z KASY CHORYCH. 

— Wybory do Kasy Chorych. 
3 października odbędą się wybory 
radnych Kasy Chorych m. Wilna. 
Wybranych będzie 40 z pośród u- 
bezpieczonych i 20 z pośród pra- 
codawców. Obecnie rada liczy 32— 
16 (48). Wybory odbywać się będą 
na mocy proporcji. Listy na kan- 
dydatów można składać do lokalu 
„Kasy Chorych Dominikańska 15. 
Głosowanie pracodawców odbędzie - 
się w pięciu biurach wyborczych 
a ubezpieczonych (w 15 biurach. 
Listy wyborcze kontrolować można 
w głównym lokalu wyborczym, o- 
raz we wszystkich oddziałach (am- 
bulatorjach) Kasy Chorych. Rada 
Okręgowa Klasowych Związków 
Zawodowych omawia kwestję wy- 
stawienia jednej listy robotniczej 
wszystkich kierunków socjalistycz- 
nych. (n) 

— Akcja wyborcza do Kasy 
Chorych rozpoczęta. W dniu 18 
b. m. odbyl się wiec metalowców. 
Po przemówieniu całego szeregu 
mówców na mównicę dostał się 
poseł Miotła, który zaczął nawoły- 
wać zebranych do głosowania za 
wejściem komunistów do Kasy Cho- 
rych. Przemówienie posła Miotły 
wywołało wśród metalowców nie- 
zadowolenie, skutkiem czego pow- 
stał zamęt. Wiec rozwiązała poli- 
cja. ( : 

SPRAWY SANITARNE. 

Szczepienie ocpronne prze- 
ciw ospie. W ostatnich 3-ch mie- 
siącach w Wilnie dokonano 5680 
szczepień ochronnych przeciw 05- 
pie. (k) 

— Praca sanitarjuszy dezyn- 
fekcyjnych. Sanitarjusze dezynfek- 
cyjni przy Magistracie Wilna za u- 
biegły kwartał odkazili mieszkań 
119, przedmiotów (ubranie meble 
ist. p.) — 2839 klg., wyprali bieli- 
zny 7622 klg. oraz przewieźli do 
szpitala zakaźnego 66 chorych. (k) 

— Z łazni miejskiej. W ubie- | 
głym kwartale w łaźni miejskiej 
wykąpano i odwszono 13872 Oso- 
by. (k) 

— Pomoc dzieciom. Przez sta- 
cję pomocy dzieciom, przy Magi- 
stracie miasta Wilna, w czasie ubie- 
głego kwartału zbadano stan zdro- 
wotny u 1264 dzieci, odwiedzono | 
w domach przez higjenistki miej- 
skie 344 dzieci. 

WYCIECZKI. 

— Wycieczka finlandczyków 
w Wilnie. W dniu wczorajszym do 
Wilna przyjechała wycieczka rol- 
nieza finlandczyków. Są oni gość-- 
mi i rewizytatorami Związku Kó- 
łek Rolniczych. (x) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Dalsza rata pożyczki dla | 
bezrobotnych. Ministerstwo Robót 
Publicznych zawiadomiło Urząd 
Wojewódzki 0  wyasygnowaniu 
60.000 zł. tytułem lipcowej raty — 
pożyczki dla gm. m. Wilna na za- 
trudnienie bezrobotnych. (x) : 
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— Zatarg w zakladach tkani- 
ny drzewnej. W dniu 17-go bm. 
wybuchł zatarg na tle ekonomicz- 
nem pomiędzy robotnikami, a właś- 
cicielami zakładu tkaniny drzewnej 
w Wilnie przy ul. Szeptyckiego. (k) 

— Zatarg w tartaku p. Szej- 
niuka. W dniu wczorajszym pow- 
stał zatarg w tartaku p. Szejniuka 
na tlefekonomicznem. (k) 

— Zlikwidowanie strejku. W 
sobotę dnia 17-go b. m. został 
ostatecznie zlikwidowany strejk ro- 
botników zatrudnionych przy, bu- 
dowie szkoły w Postawach. Żąda- 
ną podwyżkę robotnicy otrzymali. (k) 

— Bezrobocie w pow. Bra- 
sławskim. Dnia 19 b. m. powrócił 
z inspekcji pow. Brasławskiego Na- 
czelnik Wydziału Pracy i Opieki 
Społecznej p. Jocz, który dokonał 
inspekcji sejmikowego schroniska 
dla dzieci w Opsie i badał sprawy 
opieki społecznej i bezrobocia w 
Brasławiu, Drui i gm. Miorskiej. 
Inspekcja wyjaśniła, iż bezrobocie 
przybrało znaczniejsze rozmiary 
wśród bezrolnych i małorolnych 
włościan pow. Brasławskiego, a 
sprawę komplikuje wyraźnie zapo- 
wiadający się nieurodzaj. Aby za- 
trudnić bezrobotnych _ wskazane 
jest prowadzenie na miejscu robót 
w szerszym zakresie, ułatwienie 
sezonowej emigracji do Łotwy 
oraz rekrutacja na roboty rolne 
do Francji. Sprawa rekrutacji by- 
ła poruszana poprzednio, wskutek 
czego w najbliższym czasie, 29 b. 
m. zjedzie na miejsce do Brasławia 
Komisja Rekrutacyjna i dokona re- 
krutacji wśród bezrobotnych tam- 
tejszego powiatu. (x) 

RÓŻNE. 

— Sprostowanie. Do wiado- 
mości zamieszczonej w sobotnim 
numerze naszego pisma o ślubie 
referenta prasowego Komisarjatu 
Rządu p. Bohdana Aleksandrowi- 
cza wkradł się błąd, mianowicie 
zamiast p. Marja Kukowiczówna 
mylnie wydrukowano p. Jadwiga 
Kukoszkinówna, 

— Wymiana biletów zdawko- 
wych banku polskiego z roku 
1919 w odcinkach po 1, 2 i 5 zło- 
tych kończy się 31 sierpnia 1926 
roku. 

Posiadacze, 

restauracji wykupionych bydynków 
pokościelnych św. Agnieszki w 
Krakowie ul. Bożego ciała 26. W 
budynkach tych zostanie umiesz- 
czony zakład poprawczy dla za- 
niedbanej młodzieży. 

— „Kropla mleka* przy Magi- 
stracie m. Wilna. W ostatnich 3-ch 
miesiącach „Kropla mleka* przy 
magistracie m. Wilna okazała po- 
moc 352 dzieciom, którym za ten 
czas wydano 5185 litrów mleka о- 
raz 127 klg. cukru. 

Czyja  papierośnica? W 
wojskowej Komendzie Miasta jest 
do odebrania znaleziona papiero- 
śnica ze znakami szkoły oficerskiej, 

Właściciel niniejszej papiero- 
śnicy winien zgłosić się po odbiór 
do komendy miasta pokój NM 40, 

— Wścieklizna i jej skutki W 
drugim kwartale r. b. zastrzelono 
w całem Województwie Wileńskiem 
1268 psów przeważnie wsciekłych. 
W tym samym czasie wściekłe 
psy pokąsały 58 osoby -i 2 szt. 
bydła rogatego. (x) 

WOJSKOWA 

— W sprawie urlopów wypo- 
czynkowych dla oiicerów le- 
karzy. Celem ułożenia kolejności 
urlopów wypoczynkowych dla ofi- 
cerów garnizonu Wileńskiego i puł- 
ków oraz uregulowania zastępstwa 
na czas nieobecności* urlopowa- 
nych —wszyscy lekarze oficerowie 
winni w najbliższych dniach złożyć 
karty służbowe do lekarza naczel- 
nego z prośbą o urlop, wskazując 
pożądany termin urlopu. (k) 

— Kto nie posiada broni bocz- 
nej, winien mieć zapisane o tem 
w legitymacji. Dowództwo Obsza- 
ru Warownego Wilno zarządziło, 
aby oddziały nie posiadające broni 
bocznej dla wszystkich szerego- 
wych wskazali im to na legityma- 
cjach. 

Zarządzenie to nie tyczy się 
podoficerów zawodowych, którzy 
obowiązani są mieć broń boczną.(k) 

— Zebranie Związku podoii- 
eerów rezerwy. W niedzielę w sa- 
li klubu inteligencji pracującej (św. 
Anny 2) odbyło się zebranie walne 
zw. podoficerów rezerwy z udzia- 
łem kilkuset osób. Wysłuchano 
sprawozdania delegata p. Zawadz- 

spolitej. premjerowi prof. Bartlowi 
i Marsz. Piłsudskiemu. Uchwalono 
domagać się utworzenia Komisji 
dla zbadania stanu materjalnego 
podoficerów i oficerów rezerwy, 
pracujących w urzędach. Celem 
komisji byłoby współdziałanie z wła- 
dzami w celu uniknięcia usuwania 
z posad jednostek, znajdujących 
się w trudnych warunkach mater- 
jalnych w szczególności ze względu 
na rodzinę. 

W skład komisji wchodziliby 
przedstawiciele związku oficerów, 
podoficerów i inwalidów wojen- 
nych. Narazie uchwałono utwo- 
rzyć komisję analogiczną, której 
kompetencje byłyby ograniczone 
do przyjmowania zażaleń na tryb 
redukcjj w poszczególnych urzę- 
dach i do przekazywania Odnoś- 
nych danych kompetentnym wła- 
dzom. Uchwalono również doma- 
gać się szybszego nadziału ziemi 
ochotnikom z pośród ludności 
miejscowej w myśl postulatów min. 
Staniewicza, uważając, że w ten 
sposób nastąpi odpływ bezrobot- 
nych z miasta. 

Wysłano depesze hołdownicze 
do Marsz. Piłsudskiego i Prezy- 
denta Mościckiego oraz do prem- 
jera Bartla z podziękowaniem za 
życzliwe stanowisko wobec postu- 
latów Związku. Depesza wyraża 
nadzieję, że premjer Bartel wypełni 
w stosunku do b. wojskowych to, 
czego nie zdołały wypełnić rządy 
poprzednie. Depeszę podpisali ja- 
ko prezydjum zebrania p.p. Kan- 
giewicz, Ławrynowicz, Zawadzki, 
Gintowt, Westerski. (b) 

— Likwidacja warsztatów O. 
K. Wilno. W związku z likwida- 
cją uzbrojenia warsztatów O. K. 
III w Wilnie, a tem samem i skład- 
nicy materjału uzbrojeniowego w 
filjj 3 okręgu, skład. art. Wilno 
wszystkie sprawy związane z wy- 
mienioną bronia i częściami zapa- 
sowemi do tejże będzie załatwiała 
składnica artyleryjska w Grodnie, 
dokąd też oddziały wojskowe w 
Wilnie, odtąd winne się zgłaszać. 

Filja 3. P. S. A. w Wilnie bę- 
dzie odtąd załatwiała w stosunku 
do oddziałów wojskowych tylko 
obrót amunicji i smarów. (k) 

— Kto z pp. oficerów włada 
językami? Dowództwo 
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oddziałów wojskowych zarządziło , 
aby te w najbliższym cząsie poda- 
ły do komendy miasta imienny 
wykaz oficerów, władających obcy- 
mi językami za wyjątkiem języka 
niemieckiego i rosyjskiego. (k) 

— Przysposobienie wojsko- 
we. W celu ujednostajnienia i lep- 
szego przystosowania odzieży osób 
należących do Organizacji Przy- 
sposobienia Wojskowego do ćwi- 
czeń, wprowadzone zostało spe- 
cjalne umundurowanie. Mundury 
są kroju wojskowcgo typu mundu- 
rów szeregowców W,P., a dla pod- 
komendantów i szarż wyższych — 
typu mundurów oficerskich. Nara- 
mienniki mają pośrodku wzdłuż 
pasek bialo-amarantowy, na kt6- 
rym zapomocą naszycia pasków 
poprzecznych kolorów zielonego 
i żółtego, odróżniają się stopnie 
starszeństwa. Takte same odznaki 
są na czapkach. Szarże utworzono 
w nastęyującym porządku: szere- 
gowy, instruktor, podkomendant 
oddziału, komendant i nadkomen- 
dant oddziału. Wreszcie są podko- 
mendanci i komendanci okręgów 
przysposobienia wojskowego. (x) 

— Zabawa wojskowa. W dniu 
25 b. m. o godz. 4 popoł. w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim władze woj- 
skowe urządzają wielką zabawę 
ogrodową, w której wezmą udział 
artyści teatrów wileńskich. 

Początek zabawy będzie poświę- 
cony specjalnie dla dzieci, którym 
władze wojskowe szykują moc nie- 
spodzianek. 

Całkowity dochód z tej zaba- 
wy będzie przeznaczony na remont 
kościoła garnizonowego oraz na 
oświatę w wojsku. (k) 

Z_ POLICJI. 

— Skutki nadmiernego użycia 
alkoholu. W dnin 18 b. m. policja 
m. Wilna sporządziła 18 protoku- 
łów za zakłócenie spokoju publicz- 
nego z powodu nadmiernego użycia 
alkoholu, winni będą pociągnięci 
do odpowiedzialnoćci i ukarani 
grzywną w wysokoćci od 12 do 
100 zł. wzęlędnie administracyj- 
nym aresztem. (x) { 

— 17 protokuiėw zaopilstwo 
w ciągu jednej niedzieli. Ogółem 
podczas ubiegłej niedzieli policja 

« WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Samobójstwa. W dniu 18 b. m. o 
g. 14-ej na szlaku kolejowym Wilno — 
Porubanek pod pociąg towarowy idący 
do Wilna w celu samobójczym rzuciła 
się Marja Girulska, lat 27, (Mostowa 21), 
która po przywiezieniu do szpitala kole- 
jowego—zmarła. Przyczyna samobójstwa 
nie ustalona 

— Piotr Nowaszyński, (Popławska 
27), usiłował odebrać sobie życie przez 
wypicie spirytusu skarzonego w Cielęt- 
niku. Nowaszyńskiego pogotowie ratun- 
kowe odwiozło do szpitala św. Jakóba 
w stanie ciężkim. 

— W dniu [8 bm. w nocy Piotr Su- 
gin, (Karlzbadzka), zameldował, że żona 
jego Aniela, lat 40 w dniu 17 bm. nagle 
zachorowała i jest podejrzenie, iż w celu 
pozbawienia się życia przyjęła ona tru- 
ciznę. Zawezwane pogotowie ratunkowe 
zastało już zimne zwłoki. Przyczyna 
śmierci narazie nie ustalona. 

— Pożar. W dniu 17 bm. przy ulicy 
Witoldowej 32, wybuchł pożar. który 
strawił dom mieszkalny, należący do 
Jana Bogdana. Zniszczeniu uległy rzeczy 
lokatorów, zamieszkałych tamże. Przy- 
czyny i straty narazie nie ustalone. Wy- 
padków z ludźmi nie było. 

— Zatrzymanie. W dniu 17 b, m. w 
nocy przez Ekspozyturę sledczą został 
zatrzymany Marys Frydman, przybyły 
na „gościnne występy* z Warszawy, Jest 
to znany złodziej, kilkakrotnie karany 
za kradzieże mieszkaniowe w Warszawie. 

— W dniu 18 b. m. zatrzymano Jew- 
sieja Fowiczowa, za nielegalne przekro- 
czenie granicy z Rosji do Polski i za- 
mieszkanie pod przybranym nazwiskiem 
Isaja Radjorowa przy ulicy wąwozy w 
domu Kolby. (k) 

— Kradzieże. W dniu 17 bm. z mie- 
szkania Mojżesza Alperna, (Piwna 6), 
nieznani sprawcy dokonali kradzieży 
różnej garderoby, na ogólną sumę tysiąc 
złotych. 

— W organizacji „Mizrachi* (Trocka 
32), nieznani sprawcy skradli wałek od 
maszyny do pisania i inne rzeczy, ogól- 
nej wartości 300 złotych. 

  

Sport. 
Lekka atletyka. 

Drugi dzień zawodów przyniósł wy- 
nik też naogół słabe, jedynie w skoku 
o tyczce Wieczorek osiągnął doskonały 
wynik*3,41 m. Zawodnik ten wykazuje 
ciągłą poprawę formy i nie jest rzeczą 
wykluczoną że rekord Polski 3.60 m. 
nie będzie dla niego nieprzekraczalnym. 
Wyniki były następujące: Bieg 100 m. 
1. Wieczorek (3 p. sap.) 12 sek. 2. Du- 
necki (20) 3. Bielkiewicz (13) Bieg 200 m. 
1. Halicki (P.) 25, 3 sek. 2. Romiszew- 
ski (20) o pierś 3. Gawlicki (20) Bieg 
400 m. 1. Dunecki (2') 57, 2 sek. 2. Ży- 
romski (P.) 3. Borysowski (P.) Bieg 

2. Stachowski (P.) 3. Łysionek (P.) Rzut 
dyskiem 1. Wieczorek (3 p. 8 35,04 
m. 2. Nowojczyk (3 p. sap.) 32,67 m. 
3 Kucharski (P.) Rzut oszczepem: 1, Hry- 
horowicz w 42,27 m. 2. Wieczorek (3 p. 
sap.) 3. Borysowski (P.) Pchnięcie kulą 
1. Nowojczyk (3 p. sap.) 11,30 m. 2. Ku- 
charski (P.) 10:40 m. 3. Wieczorek (3 p. 
sap.) skok w zwyż 1. Wieczorek (3 p. 
sap.) 1,60 m. 2. Hryhorowicz (20) 1,54 m. 
3. Bielkiewicz (P.) Skok o tyczcze I. 
Wieczorek (3 p. sap.) 3 m. 31 cen. (no- 
wy rekord okręgu Bieg 4x100 m. 1. Po- 
goń 49 sek. (rek. okr.) 2. Wilja. Bieg 
dwukrotnie unieważniony. Bieg 4400 m. 
1. Wilja 3 m. 58 sek. (czas lepszy o 13 
sek. od rek. okr). (k). 

Makkabi — 1 p. p. leg. 2:0 (0:0). 

Makkabi z kilku rezerwowemi gra- 
czami, w spotkaniu rewanżowym z I p. 
p. leg. odniosła zasłużone zwycięstwo. 
1 p. p. leg. miał swój słaby dzień, a gra- 
cze przemęczeni zawodami w sobotę gra- 
li bardzo słabo. Atak Makkabi złożony 
z 4 graczy rezerwowych, wykazał wielką 
ruchliwość i często zagrażał bramce 
przeciwnika. Obie bramki zdobywa Mak- 
kabi w drugiej połowie gry jedną z rzu- 
tu Karnego, drugą pięknym strzałem 
pod poprzeczką. Atak 1 p. p. leg. odczu- 
wał znacznie brak pr. łącz. przyczem 
Wróbel wykazuje znaczny spadek formy, 
co przyczyniło się w znacznej mierze 
do klęski. Sędziował p. Kac. (k). 

Zawody konae w Armii. 

W dniu 18 b. m. jako w siódmym 
dniu zawodów konnych w Warszawie 
o mistrzowstwo armji, rozegrano szereg 
decydujących konkursów. W rezultacie 
nagrody honorowe otrzymali: 

Z nagród grupowych 

I nagrodę im Ministra Spraw Wojsk. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego wielki 
(puhar srebrny) 5 puł ułanów z Ostro- 
łęki 1607 (pkt. har.) * 

Drugą nagrodę — szefa sztabu ge- 
neralnego zdobył 16 pułk ułanów z Byd- 
goszczy 3244 (pkt. kar.) 

„Trzecią nagrodę — szefa dep. kawa- 
lerji M. S. Wojsk zdobył 13 pułk uła- 
nów wileńskich (3514 p. k.). Pozatem 
zostały rozegrane nagrody indywidualne 
(dowódcy K. O.P. pierwsza aaa 
por. Ertmanowi 5 p. uł; druga (M.Š.W.) 
por. Rozmunerowi z 5 p. uł., trzecia 
(M. S. Wojsk.) por. Preczyńskiemu z 16 
pułku ułanów. Mecz polo o puhar wę- 
drowny rozegrany między drużynami 
Warszawy i Poznania przyniósł zwy- 
cięstwo drużynie warszawskiej w skła- 
dzie płk. Bohusza, mjr. Strzeleckiego, 
p. Potockiego i porucznika Tretera w 
stosunku 2:0, 1:0, 0:0 i 1:0. 

W konkursie im. Prezydenta Rzecz- 
pospolitej (18 przeszkód do 1.30 mtr. 
wysokości i 4 mtr. szerokości dwóch 
tylko przejechało cały „par cours* bez 
punktów karnych to znaczy zachowawszy 
należyty czas (tempo 350 mtr. na minu- 

  

  

którym  nieopłaci kiego, który jeździł do Warszawy 
w celu przedłożenia postulatów 
Związku Prezydentowi Rzeczypo- 

obcymi m. Wilna sporządziła 17 pretoku- 
łów za opilstwo i zakłucenie spo- 
koju publicznego. (k) 

tę) i nie straciwszy żadnej przeszkody. . į 
Szczęśliwemi zwycięzcami byli płk. 

Zahorski i rotmistrz Królikiewicz. (k). 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* | 
Agentury „Kurjera Wileńskiego”: „R UCH* Księgarnie kolejowe. 

800 m. 1. Żyromski (P.) 2 m. 19, 2 sek. 
2. Wróblewski (P.) 3. Sokoliński: (20). 
Bieg 5000 m. 1. Zylewicz 19 m. 5 sek, 

się staranie o taką wymianę ze- 
chcą ofiarować je Komitetowi 

Obszaru Warownego Wilno okól- 
nikiem swym do poszczególnych 
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