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Naležnošč pocztowa.oplacona ryczaltem. 
  

Rok III. Nr. 172 (620) 

  

Wilno, Czwartek 29 lipca 1926 r. 

  

” 

Cena 15 groszy. 
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Zasadnicza zmiana kierunka ja- 
ka nastąpiła na Litwie niewątpli- 

wie wymaga możliwie wszechstron- 
nego oświetlenia i dlatego to po- 

staramy się dać je, uwzględniając 

wszystkie dziedziny politycznego i 

gospodarczego życia. 

Jak wiadomo rząd obecny, zło- 

żony z ludowców i socjal-demokra- 

tów posiada większość złożoną z gło- 

sów Ludowców (22 gł.), Socjal-De- 

mokratów (15 gł.), Partji Gospo- 

darzy (2 gł.) i Mniejszości Naro- 

dowych (18 gł.) razem 52 gł. 

Teka spraw wewnętrznych (min. 

Pożełło) i oświaty (min. Czepin- 

skis) należą do Socjaldemokratów 

inne do ludowców. Dotąd jeszcze 

teka min, spr. zagranicznych jest 

obsadzona prowizorycznie przez 

premjera. Zaproszony na to sta- 

nowisko poseł w Paryżu p. Klimas 

odmówił wcbec zapowiedzi koa- 

lieji kursu na Berlin i Moskwę 

gdyż utrudniłoby mu to powrót na 

stanowisko w Paryżu. Kandydatu- 

ra zdecydowanie germanofilska po- 

sła litewskiego w Niemczech Sidzi- 

kauskasa mimo kilkakrotnych jego 

pertraktacyj w tej sprawie i przy- 

jazdów do Kowna zdaje się być 
obecnie nieaktualną, wobec wy- 

raźnych ostrzeżeń otrzymanych z 

Paryża i Londynu. Tak więc teka 

spraw zagranicznych stanowi kwest- 

ję otwartą. 

Pierwotnie do koalicji wejść 

mieli „Tautininkowie* — (naro- 

dowcy). Koncepcja ta rozbiła się 

z powodu opornego stanowiska 

socjalistów i dla tego odrzucona 

też została przez tautininków pro- 

pozycja objęcia przez ich leadera 

Smetonę stanowiska Państwowego 

Kontroler. Tautininkowie zajęli wo= 

bec rządu stanowisko rzeczowo kry- 

tyczne. 
Sytuacja jest w rządzie taka, 

że ludowcy często muszą ulegać 

es - dekom.  Charakterystycznym 

przykładem stosunków w koalicji 

była sprawa amnestji, której pro- 

jekt bez uzgodnienia z socjalistami 
"wnieśli ludowcy, a który w dwóch 

czytaniach został tak dalece roz- 

szerzony przez poprawki socjalis- 
tów, że ludowcy w trzeciem czy- 
taniu zmuszeni zostali go obalać i 

dopiero po uzgodnieniu z całą więk- 

szością wnieść nowy. Ciekawe też 

jest że Chrześcjańska Demokracja 

chcąc, dła powaśnienia bloku rzą- 

dzącego, przejścia pierwotnej uch- 

wały sama się od głosowania 
wstrzymała, a swemu odłamowi 

Darbo-Federacje poleciła głosować 

za, co jednak nie dało przewagi, 
Czy trwała jest obecna' koalicja 

trudno przewidzieć. Dawały się 
bowiem przóz czas jakiś zauważyć 
próby flirtu ludowców z „Krikszcz- 

jonami*, a i socjaliści rozumiejąc, 

że przy niezwykle trudnem poło- 

żenie kraju rządzenie nie zwiększy 

im popularności przymierzem z 
„burżuazyjnemi* ludowcami, nie 
entuzjazmują się. 

Publiczne wysunięcie zarzutu 

nadużyć pieniężnych przez rząd po- 

przedni i uchwała sejmu domaga- 

jąca się wszczęcia kroków dla 

wyegzekwowania „nieprawnych wy- 

datków* niewątpliwie stosunki lu- 

dowców z Chrz. Demokracją jesz- 

cze bardziej pogorszyły. 

Jeżeli chodzi o współudział w 

bloku mniejszości, to z jednej stro- 

ny Chrześjańska Demokracja robi 
z tego główny zarzut zdrady naro- 

du i zaprzepaszczania interesów 
państwa, z drugiej ludowey albo 

wstydliwie ten współudział w pra- 

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: e V 
(za wiersz redakcyjny), nekrologi—25'% zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne — 50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 2 

      

za wiersz milimetrow 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

Obecna syliacja na bilwie. 
sie przemilczają, albo też usiłują 

wykazać, że prawa mniejszościom 

obiecane mieszczą się w konsty- 

tucji. 

Rząd nowy rozpoczął swą dzia- 

łalność od usuwania partyjnych u- 

rzędników. Nieszezędzono też i 

wojskowych. W ten sposób usu- 
nięto między innemi z szefostwa 

gen. Ladygę. 

Pierwsza sesja Sejmowa, która 
zakończyła się da. 22 lipca doko- 

nała następujących prac: Zniesio- 

no stan wojenny. Zamieniono usta- 

wę prasową w kierunku libótal- 

niejszym (została zniesiona cenzu- 

ra prewencyjna). Zmieniono nie- 

które pozycje budżetu zwiększając 

o 1 miljon litów pozycję na robo- 

ty publiczne; pozatem zrewidowano 

szereg ustaw i rozpatrzono kilka- 

naście mniej lub więcej demon- 

stracyjnych interpelacyj. 

Jeżeli chodzi o politykę zagra- 

niczną to ta właściwie nie uległa 

zmianie ani w swej stagnacji, ani 

też w formułowaniu „programu* 

w sprawie stosunków @& Polską 

rząd ma zawsze tę samą stereoty- 

pową formułkę „bez Wilna żadne- 

go porozumienia*, Jeżeli chodzi o 

zawieranie stosunków  gospodar- 

czych, to aczkolwiek pójście na 
nie jest niezwykle każdemu rzą- 

dowi trudne wobec ewentualności 

natychmiastowego wywleczenia 

przez kaźdą, jaką by nie było, ope- 

zycję zarzutu sprzedania litewskiej 
niepodległości. Pójście na nie było 

by rządowi utrudnione, przypusz- 

czać należy, że prędzej czy później 

takie albo inne porozhmienie na- 

stąpi gdyż prą ku temu potrzeby 

gospodarcze, 

Niedawno oto nastąpiło oficjal- 

ne przyznanie się kontrolera pań- 

stwowego, że przez kupno Górno- 

Sląskiego węgla rząd zaoszczędził 

50 tys. dolarów i argument ten 

jakoś uspokoił podnoszącą z tego 

powodu lament opozycję krikszcio- 

niów. 
Niemało alarmu narobiły wia- 

domości podawane przez prasę li- 

tewską o szykowaniu przez Mar- 

szałka Piłsudskiego planu zajęcia 

Litwy. Z treści wszystkich tych 

artykułów wnioskować można, że 

naprawdę Litwini szczerze w jakieś 

przygotowania nie wierzyli, a tyl- 

ko dla wywołania odpowiedniego 

wrażenia zagranicą ubierali, te z 

endeckich plotek powstałe, wiado- 

mości w jakieś tam zbrojenia par- 

tyzantów polskich na granicy, 

przemarsze wojsk i t. p. historje, 

Aczkolwiek już niewątpliwie о- 

bawy zbrojnego zajścia minęły, o- 

bawa przed nowym aktywnym kur- 

sem polityki polskiej w  Państ- 

wach Bałtyckich daje się wyczu- 

wać w prasie litewskiej stale. Za- 

niepokojenie to wzmogło się z 

powodu uzgodnionej z życzeniami 

Polski decyzji Państw Bałtyckich 

na konferencji w Talinie w spra- 
wie odpowiedzi SSSR., zaś miano- 

wanie Łukaszewicza posłem w 

Rydze rozumiane jest na Litwie 

jako usiłowanie Polski w kierunku 
izolacji Litwy. 

Okropnie przykre zrobiła na 

Litwie wrażenie nowa zwłoka w 
przyjeździe delegacji łotewskieji 
dla zawarcia traktatu w  spra- 
wach ułatwień celnych. Jak 

wiadomo, premjer łotewski zapo- 

wiadał swój w tym celu przyjazd 
jeszcze w r. ub., a potem wyzna- 

czono jeszcze kilka ostatecznych 
terminów. 

Jeżeli chodzi o sytuację gospo- 

darczą, to ta oczywiście się nie 

poprawiła. Min. Finansów Rimka 

oświadczył, że nie będzie mógł 

zbilansować uchwalonego budże- 

tu bez zredukowania wydatków o 

20 miljonów. litów, sam zaś 

w tej chwili wskazać na to jakie 

przeprowadzi redukcje nie mo- 

że. Skończy się więc prawdopo- 

donie na deficycie, tembardzie, że 

gros wydatków zdążył już rząd 

poprzedni wykonać. 

Co się tyczy reformy rolnej to 

ta przeprowadza się normalnie, w 

dalszym ciągu niszcząc, zarówno 

stan polskiego posiadania, jak też 

ze względu na swój chatakter i 

absolutny brak środków na budo- 

wanie nowych gospodarstw, ogólną 

gospodarkę Litwy. 

Zapowiedź chwilowego powstrzy- 

mania parcelacji majątków poniżej 

150 ha. nie jest jakiemś osłabie- 

niem tempa tej „reformy*, gdyż 

majątki te według ustawy miały 

być zabierane później. 

Jeżeli chodzi' o zmianę postę- 

powania rządu w stosunku do mniej- 

szości polskiej to trzeba stwier- 
dzić, że takowa 

nastąpiła w dziedzinie oświaty, gdyż 

w r. b. otwarte zostanie seminar- 

jum w: Poniewieżu, gdzie zwrócony 

też będzie poprzednio zabrany i 

przekazany seminarjum łotewskie- 

mu gmach polskiego „gimnazjum. 

Otworzy się też kilka poprzednio 

zamkniętych szkół T-wa „Oświaty*, 
Ostr. 

  

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

Minister spraw zagranicznych p. 
Zaleski przyjął posła angielskiego 
p. Maksa Millera, posła austryjac- 
kiego p. Posta, rumuńskiego p. 
Jacovaky, posła Stanów Zjedno- 
czonych p. Stetsona, posła finlandz- 
kiego p. Prokope orzz posła łotew- 
skięgo p. Nuksę. 

Tematem tych ostatnich narad 
była zapowiedziana na sierpień kon- 
ferencja państw bałtyckich w Ry- 
dze. 

© 

(W dniu wczorajszym min. Za- 
leski wydał Śniadanie na cześć po- 
sła węgierskiego p. Belitski. 

Podczas śniadania min. Zaleski 
wręczył posłowi węgierskiemu od- 
znaki Wielkiej Wstęgi orderu Polo- 
nia Restituta w związku z zawar- 
ciem korzystnego dla obu państw 
traktatu handlowego. 

Minister Reform Rolnych dr. 
Witold Staniewicz odbył dn, 27 b. 
m. dłuższą konferencję z ministrem 
pełnomocnym Finlanji p. Hielma- 
rem Procope. (Pat.) 

"Wiadomość, podana przez r.as 
w Nr. wczorajszym „Kurjrra Wil.* 
a zaczerpnięta z „Ruspressu* i 
dzien. „Za swobodu* o tem, jako- 
by hr. Tol miał być mianowany 
łącznikiem pomiędzy Ministerstwem 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publ. a metropolitą prawosławnym 
yz — nie odpowiada praw- 
zie. 

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. Chowtin, "!- Miekievicza 
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 
—- 

    
   

          

        

niewątpliwie * 

Zmiana Konstytucji w Senacie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Po posiedzeniu senackiej komisji konstytucyjnej, która w dniu 
wczorajszym przyjęła wtrzeciem czytaniu ustawę o zmianach Kon- 
stytucji, jako też ustawę o pełnomocnictwach, odbyło się posiedzenie 
Konwentu Senjorów Senatu pod przewodnictwem marszałka Trąmpczyń- 
skiego. 

Tematem obrad była sprawa ustalenia sposobu załatwienia przez 
plenum Senatu obu powyższych ustaw. 

Postanowiono zakończyć obrady Senatu w sobotę, z tem że na 
posiedzeniu sobotniem będą jeszcze załatwione te ustawy, które Sejm 
przyjmie na posiedzeniu piątkowem. S 

Szczegóły posiedzenia. 
Senacka komisja konstytucyjna na dzisiejszem posiedzeniu przed- 

południowem obradowała nad ustawą o upoważnieniu Prezydenta do wy- 
dawania rozporządzeń z mocą ustaw. 

Projekt ustawy referował sen. Krzyżanowski (Klub Pracy) wnosząc 
poprawkę o skreślenie wyłączeń z praw objętych artykułami 49 i 69 
Konstytucji (umowy handlowe i celne oraz rozgraniczenie źródeł docho- 
dów między Państwem a samorządem), ustaw samorządowych i szkol- 
nych oraz zmiany granic województw jako tych spraw, które rozporzą- 
dzeniami Prezydenta regulowane być nie mogą. Ponadto referent opo- 
wiedział się za poprawką son. Czerkawskiego (Kl. Ukr.) o skreślenie 
wyłączenia ustaw językowych. 

Sen. Posner (PPS) wniósł ze swej strouy poprawkę o skreślenie 
z wyłączeń zwiększenia obiegu biletów zdawkowych i bilonu ponad do- 
tychczasowe uprawnienia. ‘ 

Sen. Thullie (Ch, D.) wniósł o skreślenie wyłączeń ustaw samo- 
rządowych zaś marszałek Trąmpczyński o skreślenie z wyłączeń zbywa- 
nia nieruchomego majątku Państwa, jeżeli wartość tego majątku nie 
przekracza 100.000 złetych. 

Sen. Ringel (Koło Żyd.) w przemówieniu swem podkreślił, że ta- 
kie pełnomocnictwa jakie są zawarte w omawianej ustawie można dać 
tylko rządowi, do którego ma się zaufanie. Mówca ten zaproponował 
ograniczenia czasu trwania pełnemoenictw do chwili ustąpienia obecnego 
rządu, ` 

W głosowaniu wszystkie poprawki z wyjątkiem poprawki marsz- 
Trąmpczyńskiego i jednej poprawki referenta o skreślenie wyłącznie 
ustaw szkolnych upadły, 

__ Wymienione 2 poprawki przyjęto, a z nim przyjęto ostatecznie 
całą ustawę. 

_. Na popołudniowem posiedzeniu komisja przystąpi do 8-go czytania 
ustawy o zmianach Konstytucji, (Pat.) 

Uchwalenie ustawy w 3-m czytaniu. 
Na posiedzeniu popołudniowem senacka komisja konstytucyjna 

przyjęła w 3-em czytaniu projekt ustawy © zmianach Konstytucji. 
Projekt ostatecznie uchwalono w brzmieniu przyjętem w 2-im czytaniu. 

W czasie 3-go czytania postanowiono jeszcze wniosek o wyłącze- 
nie z zakresu pełnomocnictw spraw objętych art. 105-ym Konstytucji 
a dotyczących prasy, W rezultacie głosowania wniosek upadł. (Pat) 

  

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Wczoraj w godzinach południowych odbył się pogrzeb czcigodnego 
poety, Edwarda Słońskiego. 

W pogrzebie wzięli liczny udział literaci i dziennikarze. Wśród 
obecnych był komisarz rządu gen. Sławoj-Sładkowski, reprezentujący 
rząd i pułk. Miłoszewski, reprezentujący Marszałka Piłsudskiego. Przy- 
jęły również udział delegacje poszczególnych oddziałów wojskowych. 

Podczas nabożeństwa żałobnego pienia wykonali artyści opery. 
Kondukt poprzedzała orkiestra 21 p. p. 

p w ннн ооннлнннлананноя оааа еонло ава аволонооннтечсинкя 

Czesi o polskiej polityce zagranicznej. 
PRAGA, 28.VII, Pat. Trybuna omawiając expose ministra Spraw 

Zagranicznych Zaleskiego pisze, że jest ono bezprzecznie znacznym 
dowodem konsolidacji polskiej polityki zagranicznej, która dotychczas 
miała zamiłowanie do wielkich słów i gestów, niezawsze jednak uświa- 
damiała sobie, że te środki nie wystarczają do osiągnięcia zamierzo- 
nych celów. 

Już minister Skrzyński nieraz z powodzeniem starał się wydobyć 
politykę zagraniczną z tej atmosfery. Na przeszkodzie jednak temu 
stały wewnętrzne polityczne stosunki, 

Przewrót Marszałka Piłsudskiego trudności te usunął i nie 
będą już one hamowały pracy ministra Zaleskiego. 

Pierwszą próbą będzie Genewa. Tam się również okaże czy 
polska polityka zagraniczna potrafi sharmonizować swoje postulaty z 
możliwościami jakie daje polityka europejska. 
      

Projekt wciągnięcia Rosji do Ligi Narodów. 
LONDYN, 28-VII. (Pat.) W mowie wygłoszonej w Oksfordzie hr. 

Grep powiedział między innemi, że ogólne rozbrojenie jest w ogrom- 
nym stopniu utrudnione przez politykę Rosji sowieckiej i dlatego było- 
by wskazanem, aby jeśli Niemcy wstąpią do Ligi Narodów i Rosja po- 
szła w ich ślady. 

Idea Locarno w Niemczech. 
BERLIN, 28-VII. (Pat.) Nowozałożony Związek porozumienia mię- 

dzynarodowego publikuje odezwę nawołującą do kontynuowania polity- 
ki rozpoczętej w Locarno. 

wiązek dopatruje się możności stworzenia nowej orjentacji umy- 
słowej dopiero po ogólnem rozbrojeniu. Osiągnięcie tego stanu jest 
możliwe przez pogłębienie idei pokoju i solidarności ludów jakoteż 
przez współpracę gospodarczą. 

  

Tryumf Poincarego. 
PARYŻ, 28.VI1. Pat. Dzienniki podkreślają, że większość jaką 

uzyskał wczoraj rząd w Izbie Deputowanych, jest niebywała. 
Sądzą naogół, że program finansowy nowego rządu odpowiada 

całkowicie potrzebom chwili bieżącej. 

przed tekstem — 25 gr., w tekście — 30 gr., za tekstem — 10 gr., kronika rekl. — nadesłane — 35 gr. 
/о drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i zamiejscowe — 15% drożej. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. . 

    

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

Ostatnie obrady Sejmu i Senatu. 

Zakończenie obecnej sesji par- 
lamentarnej przedstawia się nastę- 
pująco: w piątek odbędzie się po- 
siedzenie Sejmu, na którem będzie 
omawiany szereg drobniejszych 
spraw, które muszą być załatwione 
przed ferjami i przejść jeszcze 
przez obrady Senatu. : 

W piątek i sobotę obradować 
będzie również Senat, który ma 
załatwić ustawy o zmianie Konsty- 
tucji i pełnomocnictwach, 

W przyszły wtorek, t. j, trze- 
ciego sierpnia zbiera się na o- 
statnie posiedzenie Sejm, który 
załatwi poprawki, zaproponowane 
przez Senat a dotyczące zmian 
konstytucyjnych. 

Przewiduje się, że 5 sierpnia 
obie izby ustawodawcze zakończą 
swe obrady przed ferjami, 

Uzgodnianie poprawek Senatu 
do ustawy o zmianie Kostytucji. 

Wczoraj po południu obradowa- 
ła komisja porozumiewawcza, wy- 
łoniona w Sejmie i Senacie specjal. 
nie dla porozumienia w sprawie 
poprawek w ustawie, zmieniającej 
Konstytucję. 

Uzgodniono szereg poprawek 
komisji senackiej jednak tylko na- 
tury stylistycznej. 

Komisja zbierze się jeszcze w 
nadchodzący czwartek po południu. 

Likwidacja Ministerium Robót 
Publicznych. 

W tych dniach odbyła się w 
Ministerjum Robót Publicznych 
konferencja prasowa, na której 
min. Broniewski zapoznał przed- 
stawicieli prasy z całokształtem 
dotychczasowej działalności Mini- 
sterjum i przedstawił powody, dla 
których Ministerjum będzie zlikwi- 
dowane. k 

Jak wiadomo, po zlikwidowaniu 
Ministerjum Robót Publicznych. 
powstanie Ministerjum Komunika- 
cji, które poza kolejami żelaznemi 
zogniskuje w sobie sprawy, doty- 
czące żeglugi powietrznej i rozbu- 
dowy dróg wodnych, 

Ustawa letnicza. 

Dowiadujemy się, iż projekt 
ustawy lotniczej został już całko- 
wicie opracowany i w przyszłym 
tygodniu po konsultacji prawnej 
Pasa będzie do Rady Minist- 
rów. 

Projekt, który opracowało Mi- 
nisterjum Kolei, zawiera 95 art. 
Ustawa uwzględnia obszernie 
wszystkie potrzeby lotnictwa i za- 
wiera odnośne normy i przepisy, 
których konieczność wykazała prak- 
tyka życiowa na zachodzie. ||| 

Pozatem projekt polski zawie- 
ra cały szereg przepisów i arty- 
kułów, których niema w ustawach 
lotniczych innych państw. Są to 
artykuły oryginalne, regulujące do- 
kładnie odpowiedzialność cywilnych 
towarzystw żeglugi powietrznej 
oraz przepisy, dotyczące działu 
przewozowego, 

Opracowanie tej ustawy ma po- 
ważne znaczenie dla rozwoju cy- 
wilnego lotnictwa w Polsce, 

Porządek dzienny najbliższego 
posiedzenia Sejmu. 

Porządek dzienny najbliższego 
posiedzenia Sejmu wyznaczonego 
na 30 lipca między innemi prze- 
widuje: Sprawozdanie komisji bud- 
żetowej o sprawozdaniu Najwyż- 
szej Izby Kontroli Państwa za r. 
1924 i sprawozdanie komisji skar- 
bowej w sprawie samoistnego po- 
datku wyrównawczego dla pokrycia 
deficytów budżetowych gmin wiej- 
skich b. zaboru rosyjskiego 1926 
r., wniosek klubu ukraińskiego w 
sprawie votum nieufności dla wice- 
marszałka Dąbskiego oraz sprawo- 
zdanie komisji konstytucyjnej o 
wnioskach poselskich w sprawie 
rozwiązania Sejmu. (Pat.). 

  

Kupujcie 

Kurjer Wileński



  е 

WOLNA TRYBUNA. 

laprawa Rzetzypospolilo) 4 Wiete. 
Takie zagadnienie samo się wy- 

łania z ostatniego niedzielnego 
wiecu Z. N. R. w sali miejskiej. 

Sala ta, jak zwykle, wypełniona 
po brzegi, a prezydjum jeszcze nie- 
skompletowane. Do stołu uprzej- 
mie, ale bezskutecznie zapraszają 
jednego z moich znajomych, który 
ze względu na wiek nie ma szczę- 
Ścia należeć do czynnych szeregów 
Młodzieży wiejskiej, Powstańców 
górnośląskich, Strzelca, a co waż- 
niejsza, nigdy przedtem nie był 
powiadamiany o jakiembądź zebra- 
niu programowo - organizacyjnem 
Związku Naprawy Rzeczypospoli- 
tej, do którego, jak wiemy z pism, 
należą dotychczas wyłącznie wyżej 
wspomniane organizacje. 

Rozumiem ostrożność imego zna- 
jomego, któremu w dodatku—brak 
zębów do przemawiania w tak du- 
żej sali—brak danych do roli re- 
prezentacyjno-dekoracyjnej na estra- 
dzie. 

Rozumiemy, że inicjatywa przyj- 
ścia z czynną pomocą rządowi w 
tej największej potrzebie wychodzi 
od młodych, jako najgorętszych, 
najruchliwszych. 

Powstańców, legjonistów, ochot- 
ników, strzelców, niezależnie od ich 
pochodzenia, należy uznać za no- 
wych obywateli w najlepszem zna- 
czeniu tego wyrazu, którzy krwią 
własną i znojem niepodległość 
Rz-plitej zdobywali, więc pragną ją 
uzdrowić i przygotować się do jej 

> obrony w przyszłej potrzebie. 
i Ale wobec tak olbrzymiego róż- 

nostronnego i nawskroś pokojowe- 
go zadania, nie mnie jednego chy- 
ba z sympatyków idei naprawy, 
pragnących do niej ręki przyłożyć, 
razi przypadkowa jednostronność 
tej awangardy. 

Wobec położenia gieograficzne- 
go i stosunków miejscowych jed- 
nostronność ta staje się jeszcze 
bardziej rażącą. Czy dużo znajdzie 
się u nas powstańców górnoślą- 
skich? A przed bezładnem osad- 
nictwem wojskowem my, krajowcy, 
ostrzegaliśmy zawczasu. Kozactwo 
na pustych a żyznych stepach kre- 
sowych było kiedyś ze stanowiska 
państwowości rosyjskiej instytucją 
racjonalną. # 

W posiadlošciach angielskich, 
„jeszcze bardziej obtitujących w zie- 

inga 

mie dziewicze, každy ochotnik wo- 
jenny dostaje ziemi dwa razy tyle, 
co zwykły osadnik. Ale tam to 
nie szkodziło nikomu. U nas osad- 
nictwo w wielu okolicach powiatu 
Nowogródzkiego względnie bardziej 
przeludnionych zabrało resztki ziem 
nadających się do spełnienia zna- 
czeń ojców i dziadów miejscowej 
ludności małorolnej, zaogniło z nią 
stosunki niemal nieuleczalnie. Spo- 
ro słabych i nieodpowiednich od- 
padło, reszta pracuje, bieduje, spo- 
krewnia się z otoczeniem, powoli 
w nas wrasta. Nie czas się cofać, 
niech wrasta. Ale jest jeszcze ra- 
czej bolączką, niż siłą. Jakże z te- 
go robić awangardę, czy jeden z 
trzech filarów? 

Tego rodzaju wątpliwości prze- 
bieg wiecu usprawiedliwił. 

Pierwsze przemówienie p. J. 
Ostrowskiego głośne, szczere, go- 
rące, ale trochę chaotyczne, o treś- 
ci programowej nieuchwytnej pu- 
bliczność przyjęła przychylnie, były 
nawet objawy żywiołowego entuz- 
azmu. 

Wileńskie Towarzystwo 
Filhdrmoniczne, 

Ostatni sezon muzyczny wWilnie 
(1925-26) wykazał tyle braków i 
w tak przerażającej formie, że na- 
leżało coprędzej myśleć o środ- 
kach zaradczych w tej mierze. Gro- 
ził nam upadek orkiestry symfo- 
nicznej przez projektowany ma- 
sowy eksodus muzyków, którzy 
pozbawieni—z chwilą upadku ope- 
ry— chleba, musieli pomyśleć o o- 
puszczeniu miasta, by w innych 
miejscowościach Polski zarobić na 
chleb powszedni. Koncerty symfo- 
niczne organizowane przez Zwią- 
zek Muzyków, urządzane w Tea- 

Polskim, upadły. To samo 
szerzej już pomyślane - Wieczory 
Symfoniczne na Pohulance. Powód 
był jasny: brak należytej dotacji 
finansowej, uniemożliwiający z jed- 
nej strony przetrzymanie pierw- 
szych kroków, a z drugiej nie- 
pozwalający sprowadzić ani za- 

  

miejscowych dyrygentów, ani też 
niedopuszczający do odświeżenia 
repertuaru przez sprowadzenie, 
czy zakupienie odpowiedniego ma- 
terjału nutowego. Sytuacja w koń- 
eu marca b. r. stawała się wprost 
rozpaczliwą i prawie bez wyjścia. 
O jakiejśkolwiek pomocy mater- 
jalnej (finansowej) mowy być nie 
mogło; próba zwrócenia się do 

Ale było w tem przemówieniu 
parę ustępów niebezpiecznych. Mó- 
wiąc, zupełnie siusznie, że do nap- 
rawy Rz-plitej muszą stanąć wszys- 
cy ludzie czystych rąk i dobrej 
woli, mówca jakoś niezręcznie, i 
niekonsekwentnie wspomniał o tem, 
że Związek tworzą wyż, wspom- 
niane organizacje i nikogo do za- 
pisywania się na członków nie za- 
praszają. 

Mówiąc o korupcji, p. J. O. 
zajął się szczegółowiej p. Korfan- 
tym, który przyszedł bez butów, a 
dziś ma w bankach takie to a ta- 
kie kredyty i rachunki bieżące pod 
najrozmaitszemi tytułami własnych 
instytucji, których dyrektorem był 
i jest dotychczas pomimo wykry- 
cia w nich niezliczonych nadużyć. 
Jeżeli tak jest, to p. J. O., oskar- 
żając Korfantego, oskarżał jedno- 
cześnie (niechcący) o karygodną 
słabość rząd, który w temże prze- 
mówieniu wymownie popierał. 

Ten ustęp uważam za najnie- 
szczęśliwszy. 

Nie traćmy nadziei, że sprawy 
p. K. dojrzewają. Już dziś bronią 
go bodaj tylko jego własne pisma. 
Wkrótce zapewne będzie bronił 
tylko płatny adwokat. 

Ale ten, kto zabiera się do 
naprawy Rzeczypospolitej,  musi 
wiedzieć, że na wiecach warto po- 
dawać tylko pewniki i budzić tylko 
dodatnie uczucia. Ustęp powyższy 
musiał obudzić tylko najgorsze: u 
jednych uczucie zazdrości („A to 
spryciarz — przyszedł bez butów, a 
dziś ma tyle i tyle i nawet uczci- 
wy rząd nic mu nie zrobi”). U 
drugich — gotowość sądzenia innych 
na podstawie lada jakich domys- 
łów, danych z drugiej ręki. 

Następnie liberalny przewodni- 
czący dał głos oponentowi, nieja- 
kiemu p. Masłowskiemu. Ten za- 
czął bardzo ostrożnie—pochwalił i 
Piłsudskiego i strzelca, ale Osad- 
nictwu zarzucił to, o czem mówię 
wyżej, tylko w formie jaskrawszej. 
Przedmówcy zarzucił nie « bez 
racji bezprogramowość, tem salę 
o tyle opanował, że mógł nie do- 
trzymać danej na wstępie obietni- 
cy: miał mówić krótko, a mówił 
długo. Przedmówca gromił dema- 
gogię. A ten postawił delikatnie 
pytanie — co nazywa demagogją? 
Może słuszne narzekanie na to, że 
reforma rolna stoi na miejscu, a 
przy braku pieniędzy nie dokony- 
wa się bez odszkodowania, że rząd 
nie walczy z bezrobociem przez 
upaństwowienie fabryk? Dał wodze 
demagogji, ile chciał, a część pu- 
bliczności nie pozwałała odebrać 
mu głosu, ani przyjść do głosu 
inicjatorom. Zaczął się typowy 
zamęt wiecowy, Prezydjum powięk- 
szało się samorzutnie na ochotni- 
ka. Inicjatorzy porywali się darem- 
nie do głosu jeden przed drugim. 
Bardziej doświadczony w wiecowa- 
niu p. Bujko próbował pośredni- 
czyć. Daremnie! 

Trudno powiedzieć, czy mieli 
przeciw sobie jako tako zorganizo- 
waną opozycję, czy nie. W takim 
tłumie wystarczy, żeby  kilkudzie- 
sięciu ludzi powtarzało: „uspokój- 
cie się, dajcie mówić". A już nikt 
do słowa nie przyjdzie. 

Trudno powiedzieć, czy ze stro- 
ny głównego oponenta, czy ze 
strony przygodnych padły pod ad- 
resem inicjatorów różne przykre 
zarzuty. 

Zjawił się na estradzie poważny 
p. komisarz. Uśmiechał się pobłaż- 
liwie. Do wezwania posiłków i in- 
terwencji powodów nie miał, gdyż 

Magistratu z projektem zatrudnie- 
nia szeregu najbardziej potrzebu- 
jących muzyków w  kinematogra- 
fie miejskim spełzła na niczem. 

Do ostrości kryzysu przyczynił 
się jeszcze fakt, że właściciele ki- 
nematografów wileńskich, wykorzy- 
stując rzekomą tendencję magist- 
ratu w kierunku nadmiernego оЪ- 
ciążenia kin podatkiem miejskim, 
zmniejszyli bez uzasadnienia głęb- 
szego swoje orkiestry. Przedsię- 
biorca kinowy szybko przeszedł do 
porządku dziennego nad artystycz- 
ną częścią ilustracji muzycznej i 
byle załatać budżet — poprzestał 
na muzyku najtańszym—a więc si- 
łą rzeczy najgorszym. Skutek te- 
go jest taki, że obecnie wysiedzieć 
w Heljosie, Polonji lub Picadilly 
jest dla człowieka przeciętnie mu- 
zykalnego istną torturą. „Orkiest- 
rę* reprezentuje kiepski forte- 
pian, jeszcze gorszy grajek, z to- 
warzyszeniem, pożal się Boże, 
„skrzypka*, nie mającego natural- 
nie żadnych poważnych kwalifika- 
cji muzycznych, ale natomiast ta- 
niego. Wykorzystywanie tych bied- 
nych ludzi doszło do absurdu. Po- 
dobno jedno z kin wileńskich pła- 
cl „pianiście* swemu... 1 złotego 
dziennie....za 8 godzin pracy! 

Naturalnie te stosunki muszą 
w najbliższej przyszłości ulec zmia- 
nie. Recenzent muzyczny musi 
zwrócić uwagę na kinematograf, 
który może przecież spełniać rolę 
rozsadnika kultury muzycznej w 
znacznej części społeczeństwa — 
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Likwidacja spisku w Turcji. 
KONSTANTYNOPOL, 28.VI1. Pat, Policja jest na tropie Abdul- 

Kadira, który razem z Kara-Kemalem brał udział w spisku na Prezy- 
denta Republiki. 

Samobójstwo Kara-Kemali. 
KONSTANTYNOPOL, 28-VII. (Pat.) Policja wykryła wczoraj w 

Konstantynopolu miejsce pobytu Kara-Kemala, skazanego zaocznie na 
karę śmierci za udział w spisku przeciwko prezydentowi republiki. 

Kara-Kemal widząc, że nie ujdzie aresztowania, popełnił samo- 

bójstwo. * 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
Rozłam w partji komunistycznej. 
LWÓW, 28 VII PAT. Gazeta Poranna zamieszcza dziś następującą 

depeszę: W uzupełnieniu wiadomości o wykryciu wśród działaczy Opo- 
zycji komunistycznej antyrządowego spisku donoszą z Moskwy, że fakt 
istnienia tego spisku nie ulega żadnej wątpliwości, choć, nazwiska uję- 
tych prowodyrów nie są jeszcze ustalone. 

Cała sprawa Otoczona jest jaknajściślejszą tajemnicą. Stwierdzono, 
że na początku ub. miesiąca nastąpiło połączenie wszystkich odłamów 
opozycji obu skrzydeł — prawicy i lewicy, przyczem wszystkich opo- 
zycyjonistów łączyła głównie nienawiść do Stalina. 

Celem spiskowców było nie obalenie rządu moskiewskiego, jak 
donoszono, lecz usunięcie przemocą obecnych kierowników  Politbiura , 
oraz zmiana dotychczasowego kierownika politycznego tej instytucji. 

W jednem z zgromadzeń urządzonem przez spiskowców wzięło u- 
dział przeszło 100 wybitnych dygnitarzy wojskowych i cywilnych. Wśród 
nich też kilku szpiegów oraz prowokatorów nadesłanych z Politbiura. 
Oczywiście, że ci natychmiast poinformowali Politbiuro 0 przebiegu 

zgromadzenia oraz przedstawili szczegółowy wykaz uczestników spisku, 
Stało się to jeszcze na 3 dni przed Śmiercią Dzierżyńskiego. 

Po ogłoszeniu sprawozdania agentów na tajnem posiedzeniu Czeki 
zabrał głos Dzierżyński, który wedle późniejszego oświadczenia Ry- 
kowa, nigdy w życiu jeszcze nie wygłosił takiej gwałtownej mowy. Mię- 
dzy innemi miał On powiedzieć, że obecna wewnętrzna sytuacja sowietów 
doprowadzi cały ustrój sowiecki 
usunięcia wszystkich zdrajców. 

Większość uczestników posiedzenia przyłączyła 

do zagłady i żądał natychmiastowego 

się do zdania 
Dzierżyńskiego. Usuwanie takie już się rozpoczęło. 

W Kremlu panuje niezwykle trwożny nastrój. Kamieniew  powro- 
ciwszy z urlopu nie objął stanowiska komisarza handlu i w imieniu 
całej opozycji zażądał zwołania nadzwyczajnej konferencji przedstawi- 

cieli komunistycznych organizacyj całego związku sowieckiego. 
Politbiuro odmówiło oświadczając, że sytuacja kraju wymaga spo- 

koju i twórczej pracy, a nie pozwala na rozpoczęcie kampanji wyborczej. 

    

Kłopoty Anglji. 
LONDYN, 28-VII. (Pat) Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Lordów 

lord Olivier zwrócił się do przedstawiciela rządu z prośbą o udzielenie 
informacyj co do sytuacji w Indjach. 

Odpowiadając na powyższe pytanie sekretarz stanu do spraw Indji 
lord Birkenhead zaznaczył, że pod kontrolą władz policyjnych w Indjach 
znajduje się obecnie 
i akcję przeciwpaństwową. 

    

    

na szczęście do bójki nie doszło. 
I trudno stwierdzić, czy оп wiec 
rozwiązał, czy sam się rozszedł 
wobec znużenia upałem i oczywi- 
stej bezcelowości dałszego trwania 

Nie wpadajmy z tej racji w pe- 
symizm. Niezależnie od marnego 
wyniku wiecu naprawa Rzeczypo- 
spolitej już się rozpoczęła i pój- 
dzie dalej. Wniosek doraźny, który 
zapewne inicjatorzy podzielają, że 
nie tędy do niej droga, że byłoby 
lepiejj gdyby takiego wiecu nie 
było: 

Nasuwa się parę wniosków co 
do drogi właściwszej i dla szersze- 
go ogółu nie rnniej przystępnej, a 
mniej ryzykownej Parę wniosków 
ogólniejszej natury, co do racji 
wieców wogóle. Wypowiem je w 
numerze następnym, o ile Redakcja 
znajdzie na to miejsce. 

N. Czarnocki. 

która np. na koncerty zupełnie 
nie uczęszcza, 

Jak wspomniałem stan kryzy- 
su w końcu marca b. r. wszedł 
w stadjum zapalne. Należało ra- 
dykalnie zastosować jakąś tera- 
rję, by pacjent nie umarł. Pozba- 
wienie bowiem Wilna orkiestry 
symfonicznej należałoby uważać 
jako stratę b. dotkliwą i trudną 
do powetowania—bez porównania 
trudniejszą i cięższą do przebole- 
nia od utraty teatru śpiewnego. 

W tych bardzo ciężkich chwi- 
łach Wileński. Związek Muzyków, 
oraz grono osób z poza niego, 
zwróciło uwagę na możliwość za- 
łożenia towarzystwa filharmonicz- 
nego, opartego na pewnej i moe- 
nej podstawie finansowej, a któ- 
rego celem głównym miałoby być 
popieranie muzyki symfonicznej i 
troska o los wileńskiej orkiestry 
symfonicznej. Wyrazem tych wspól- 
nych narad był artykuł niżej pod- 
pisanego, ogłoszony w Nr. 71 „Kur- 
jera Wileńskiego",  oświetlający 
zagadnienie organizacji. towarzy- 
stwa. 

Zresztą myśl założenia pewnej 
organizacji muzycznej na terenie 
naszego miasta nie jest już nową. 
Warto w tem miejscu przytoczyć 
uwagi nauczyciela muzyki w Uni- 
wersytecie Wileńskim (w czasie 
od 1808—1826 r.) Jana Dawida 
Hollanda. W  rękopisie*)—dotąd 

*) Rękopis znajduje się w Bibljo- 
tece im, Wróblewskich w Wilnie Nr. 1859. 
Wskazała mi go łaskawie p. H. Drege. 

  

Traktat arbitrażowy z Austrią. 
WIEDEN, 28.VIl. Pat. Austrjacka Radą Narodowa przyjęła wczo- 

a bez dyskusji projekt traktatu arbitrażowego między Austrją a Pol- 
ską. : 

125 osób podejrzanych 0 zakłócenia spokoju 

Z ZAGRANICY. 
Walka z kościorem w Meksyku. 

MEKSYK, 28-VII. (Pat.) Pisma 
donoszą, że w mieście Nothstlan 
prowincji Zacatecas, tłum zlinczo- 
wał burmistrza za to, iż napadł on 
na księdza. 

Według innych wersji, prócz 
burmistrza zabici zostali wszyscy 
członkowie jego rodziny. 

"Wybuch w fabryce chemicznej. 

MADRYT, 28-VII. (Pat.) Skut- 
kiem wybuchu w fabryce chemicz- 
nej 1 osoba została ząbita a 12 
odniosło ciężkie rany. 

Odwołanie Targów. 

WROCŁAW, 28-VII. (Pat.) Tar- 
gi, które miały się odbyć 5—7-go 
września r. b. zostały odwołane. 

prawdopodobnie nigdzie nie opu- 
blikowanym)—z r. 1816 zastanawia 
się Holland nad przyczynami „nie- 
zgrabności exekucyi muzycznych 
w Wilnie* i dochodzi do przeko- 
nania, że lekarstwem na owe nie- 
domagania może być właśnie zało- 
żenie towarzystwa muzyków. Oto 
co pisze Holland: 

1-o „chcąc poprawić exekucje 
muzyczne należałoby oraz pamię- 
tać i o poprawieniu bytu muzy- 
ków. Chcąc to oboie uskutecznić 
trzeba koniecznie ze wszystkich 
muzyków w Wilnie mieszkaiących 
iedno zgromadzenie utworzyć, wpro- 
wadzić w toż zgromadzenie porzą- 
dek, przyzwoitą ludziom tego po- 
wołania karność i każdemu według 
zdatności i pracy wymierzać spra- 
wiedliwość. Mniemam więc że przez 
porządek i nichańbiącą ich wolney 
sztuki karność, będą poprawione 
Exok. muzyczue, a przez wymiar 
sprawiedliwości będzie poprawiony 
i byt ich“, 

2-do „Dozwolić i dopomóc im na- 
leży, aby poprawnie i wolnymi gło- 
sy z pomiędzy grona swego wy- 
brali dla siebie Naczelników: opi- 
sali ich obowiązki i granice wła- 
dzy, a Całe zgromadzenie muzy- 
ków niech będzie winne uległość i 
posłuszeństwo wybranej przez 
siebie zwierzchności”. 

8-tio „Młodzież muzyczna niech 
będzie uczona podług danych na 
to przepisów, i niech zdanie Exa- 
mina z swoiego postępu i to nie 
przed swoiemi (iako dotąd bywało) 

. 

Gluszne uwagi. niemców 0 So 
mk Gdańska do Polki 
GDAŃSK. 28.VII. (Pat). W 

związku z ogłoszonym przed kilku 
dniami wyrokiem trybunału roz- 
jemczego _ niemiecko-polsko-gdań- 
skiego w sprawie katastrofy pod 
Starogardem, która wydarzyła się 
w maju roku ubiegłego, Baltische 
Presse zamieszcza dziś obszerny 
artykuł w którym szczegółowo 0- 
mawia wyrok trybunału rozjemcze- 
go oraz jego znaczenie zarówno 
merytoryczne jak i polityczne. 

O ile chodzi o stronę politycz- 
ną wyroku Baltische Presse stwier- 
dza, że akcja podjęta przeciwko 
Polsce przez Niemcy w związku 
z katastrofą starogardzką po- 
dyktowana byta względami po- 
litycznemi i miała na oku cele 
wyłącznie polityczne. Akcja rządu 
niemieckiego biegła równolegle do 
bardzo silnej agitacji domagającej 
się rewizji niemieckiej granicy 
wschodniej. Rząd niemiecki prag- 
nął wykazać, że Polska nie jest 
w możności wypełnić postano- 
wień traktatu dotyczących tran- 
zytu, ani też podołać przyjętym 
na siebie obowiązkam i dlatego 
konieczne byłoby przeprowadzenie 
rewizji stanu prawnego istniejące- 
go w korytarzu. 

Akcja rządu niemieckiego pod- 
jęta na podstawach bardzo słabych 
zakończyła sią zupełnem niepowo- 
dzeniem i udowodniła wobec całe- 
gofówiata jaką wartość mają twier- 
dzenia niemieckie dotyczące kory- 
tarza. 

Wyrok trybunału rozjemczego 
jest bowiem jednoczesnem ©0d- 
parciem wszystkich nieuzasad- 
nionych oskarżeń Polski. 

Rząd niemiecki w swej akcji 
przeciwko Polsce otrzymał ener- 
gczną „pomoc“ ze strony wol- 
nego miasta Gdańska albowiem 
gdańskie władze policyjne, któ- 
re uczestniczyły w _ początko- 
wych  dechodzeniach przeprowa- 
dzonych па miejscu katastrofy 
i które zebrały obfity materjał 
świadczący na niekorzyść Polski, 
ofiarowały później rządowi nie- 
mieckiemu swą pomoc w jego dą- 
żeniu do udowodnienia, że stan 
materjału kolejowego na torze był 
zły. Jednakże starania władz gdań- 
skich spotkały się również z nie- 
powodzeniem. 

Tego rodzaju objawy — kończy 
dziennik—mogłyby przyczynić się 
do zakłócenia stosunków pomiędzy 
Polską a Gdańskiem. 

Dlatego też dziennik radzi 
wolnemu miastu, aby przy wszel- 
kich sporach między Niemcami 
a Polską zachowywało się neut- 
ralnie, zajęcie bowiem stanowis- 
ka po stronie Niemiec jest nie- 
lojalnością wobec Polski. 

Czytelnia czasopism w gmachu 
Bikljoteki Uniwersyteckiej i Pub- 

licznej. 
W gmachu Bibljoteki Publicz- 

nej i Uniwersyteckiej znajdują 
się trzy czytelnie: Czytelnia cza- 
sopism, czytelnia profesorska i 
czytelnia publiczna. W rokv 1926 
staraniem Dyrekcji Bibljoteki Uni- 
wersyteckiej i Publicznej została 
otwarta właśnie trzecia czytelnia, 

t. z. czytelnia czasopism, 
Sala czytelni czasopism jest to 

dawna kuchnia jezuicka, a pocho- 

nauczycielami: ale przed osobami 
na to od całego zgromadzenia wy- 
znaczonemi*. 

„Takowe urządzenia ich trzeba 
się starać, aby; wyższa zwierzch- 
ność swoią powagą stwierdziła, a 
wtenczas Kxekucje muzyczne i byt 
muzyków niezawodnie poprawio- 
nymi będą". 

Punkt 1 i 2 projektu Hollanda 
zgadza się w zupełności z postu- 
latami jakie wysunęło życie mu- 
zyczne Wilna w stosunku do or- 
kiestry symfonicznej, która korzy- 
stając z poparcia społeczeństwa, 
ponosić musi konsekwencje w po- 
staci przedewszystkiem  intensyw- 
nošci pracy. 

Gdy więc jasno sformułowano 
w naszych zebraniach całokształt 
projektu „sanacyjnego* — zabrano 
się do pracy. W ciągu krótkiego 
czasu opracowano statut, którego 
najważniejszą podstawą jest ścisłe 
zespolenie władz Towarzystwa z 
orkiestrą symfoniczną, gdyż jeden 
z członków tej instytucji musi na- 
leżeć z urzędu do Zarządu Towa- 
rzystwa. W ten sposób nietylko 

podkreślono ścisłą łączność obu 
instytucji, ale również zagwaran- 
towano współpracę, jakoteż pewną 
egzekutywą. 

Drugim fundamentem jest punkt 
statntu, przewidujący możność pro- 
wadzenia przez Towarzystwo przed- 
siębiorstwa, przyczem Towarzystwo 
ma charakter osoby prawnej 2e 
wszelkiemi konsekwencjami z tego 
pojęcia płynącemi. Postanowienie 
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Film Wileński. 

Przechodząc dzisiaj (28 lipca) — nad 
brzegiem Wilenki koło skweru obok ko- 
ścioła Bernardynów, ujrzałem niezwykły 
nawet na nasze warunki widok; oto na 
przeciwnym brzegu w sze rozkoszne- 
go wianka rozbawionych dzieciaków, oraz 
poważnych kóz, rozłożyła się banda lu- 
dzi o przestępczych typach kobiet i męż- 
czyzn. Nieludzkie wrzaski, ohydne wy- 
zwiska i przekleństwa, oraz bijatyki wy- 
buchały co chwila wśród tych „byłych 
ludzi*, przy tej sposobności popychano 
się wzajemnie i spychano do wody; wie- 
lu rycząc zataczając się schodziło po 
stromym brzegu, aby napić się wody — 
zachodziła obawa aby się nie utopili, je- 
żdżono konno jedni na drugich, 2 męż- 
czyzn w ten sposób dusiło kobietę z 
włosami a la chłopczyca szarpiąc jej 
suknię, a na to wszystko patrzało grono 
dziatwy, tańcząc wokoło i słysząc ohyd- 
ne słowa i widząc jeszcze ohydniejsze 

gesty i rękoczyny. A nasi cherubini (po- 
licjanci) przechodzili, gapili się i ani mru 
mru; jeszcze raz przekonałem się o bier- 
ności tych błękitnych stróżów bezpie- 
czeństwa; na Antokolu niema ich w no- 
cy, gdy błją, na Zarzeczu niema ich w 
dzień, za to szykanować umieją i to je- 
szcze jak! — 

Tamże na Zarzeczu stoi murek koło 
rzeki wspiera osypujący się brzeg, panowie 
policjanci widzą, jak codziennie dzieci ruj- 
nują ten mur, aby matki sobie tam go- 
towały strawę. | nic, a magistrat rów- 
nież! — Już to nikomu tak dobrze się nie 
dzieje u nas jak magistratowi i policji — 
pieniądze biorą, a nic nie A: 

dzenie jej datuje się jeszcze z 16 
w. Pod względem  architektonicz- 
nym należy ona do najpiękniej- 
szych w całym gmachu uniwersy- 
teckim, Prawdziwą jej ozdobą jest 
sklepienie, które dzieli się na trzy 
części,  majwięcej uwagę widza 
przykuwa pierwsze t. z. sklepienie 
gwiażdziste. 

Za czasów rosyjskich sala ta 
podzielona była na trzy części i 
przeznaczona na mieszkanie dla 
wožnych. Staraniem i wielką zasłu- 
gą dzisiejszej Dyrekcji Bibljoteki 
jest odrestaurowanie sali i przywró- 
cenie jej do pierwotnego stanu. Do 
upiększenia sali przyczynił się p. 
Kwiatkowski artysta - malarz poda- 
runkiem trzech portretów malowa- 
nych własnoręcznie. 

Portrety te przedstawiają trzech 
profesorów Uniwersytetu Wileń- 
skiego z przed 100 laty Jana Śnia- 
deckiego, Daniłowskiego i Joachima 
Lelewela. . 

W Bibljotece tej są trzy dłu- 
gie stoły, dwa z nich przeznaczo- 
ne dla użytku akademików i pu- 
blieznošci, a trzeci stół jest sto- 
łem profesorskim. Bibljoteka ot- 
wartą jest codziennie od godziny 
9—18, z wyjątkiem jednego mie- 
siąca letniego, kiedy otwartą jest 
tylko do 16 godziny. Bibljoteka 
prenumeruje około 1.400 czas0- 
pism bieżących, a w tem 200 cza- 
sopism naukowych w kilku euro- 
pejskich językach. 

Oprócz tego przechowuje się 
tu katalog czasopism lat ubiegłych. 
Zaznaczyć trzeba, że w składzie 
czasopism mieści się również po- 
dwójny egzemplarz wszystkich 
pism Wileńskich. . 

Z czytelni korzysta dziennie 
około 40 osób. Niewiele miast w 
Polsce posiada tak doskonale zorga- 
nizowaną i prosperującą bibljotekę, 
jak Bibljoteka Czasopism w Wil- 
nie. Zasługa to w znacznej mierze 
energicznej Dyrekcji  Bibljoteki 
Publicznej i Uniwersyteckiej. 

Wow. 

Dr. Wacław Makarewicz eg5; 
Choroby skórne i weneryczne. 

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

  

takie wydało się szczególnie waż- 
nem, ze względu na konieczność 
oparcia Towarzystwa na konkret- 
nych podstawach finansowych; ja8- 
nem się bowiem staje, że ani 
składki członkowskie ani ewentu- 
alne  „darowizny* nie potrafią 
stworzyć gruntu dostatecznie sil- 
nego dla finansowego rozwoju To- 
warzystwa. Widzę w tym objawie 
— podobnie zresztą jak to jest z 
filharmonją warszawską — przejaw 
nowych form towarzystw kultu- 
ralnych, zmuszonych byt swój_ 
opierać na realnej podstawie, czę- 
stokroć mało mającej wspólnego z 
właściwym celem instytucji. Trud- 
по — jeśli tak ma być lepiej, to 
niechże będzie; raczej to odstęp- 
stwo, aniżeli pustka i martwota. 

Zatwierdzenie statutu  wsku- 
tek wypadków majowych  przecią- 
gnęło sią do czerwca, a wreszcie 
uzyskało aprobatę województwa 
przyczem stwierdzić zdołałem, że 
jednakowoż idea ta potrafiła zain- 
teresować szereg osób naszego 
miasta — naturalnie narazie tylko 
platonicznie, ale może się to zain- 
teresowanie przedzierzgnie w stal- 
szą przyjaźń. 

Cele, jakie przyświecają w 
myśl postanowień statutu, są skrom- 
ne: uprawianie oraz popieranie 
muzyki symfonicznej, przyczem 
nacisk położonym jest w pierwszej 
linji na zaznajamianie Wilna z ro- 
dzimą polską twórczością. Przewi- 
dzianem jest popieranie wydaw- 
nictw muzycznych.   
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Życie gospodarcze. 
Zagadnienia gospodarcze w prasie. 

Organizacja eksportu. — Polityka cen.— Nasz aparat kredytowy, a po- 
życzka zagraniczna.— Bank Polski, a zanik kredytu.— Najbliższe zada- 

nia gospodarcze. 

W chwili obecnej nader aktual- 
ną jest sprawa organizacji naszego 
eksportu. Sprawie tej poświęca 
szereg ciekawych uwag poznańskie 
czasopismo „Kupiec”. 

Między innemi czytamy tam: 

„Polska, dzięki szczególniej- 
szeimu położeniu gospodarczemu 
i finansowemu, zdaną jest prze 
dewszystkiem na eksport, jako 
chwilowo jedyne źródło auto- 
matycznego przypływu waluty 
obcej. Że złoty polski, mimo 
tak silnych wstrząsów, jakie od 
roku chronicznie przeżywa, nie 
spadł niżej jeszcze, zawdzięcza- 
my naszemu aktywnemu bilan- 
sowi handlowemu, który nie 
tylko zdołał pokrywać co mie- 
siąc koszty importu, ale nawet 
jeszcze umarzać powoli niedo- 
bory bilansu z r. 1924 i pierw- 
szych ośmiu miesięcy roku 1925. 
Aby jednak handel nasz eks- 
portowy mógł pełnić nadal swo- 
je zadanie, musi ulec prawdzi- 
wej organizacji i od samego 
początku stanąć na tych pod- 
stawach, na których stoi eksport 
innych państw. 

Obecna chwila jest do tego 
bardzo odpowiednią, gdyż teraz 
właśnie odbywa się reorganiza- 
cja przemysłu i handlu, tak w 
obrocie wewnętrznym poszcze- 
gólnych państw, jak i w obro- 
cie międzynarodowym. Konjun- 
ktura jest o tyle jeszcze do- 
godniejsza, że przedwojenne 
tradycje handlowe zostały zer- 
wane, a teraz wszyscy regulują 
nanowo swoje stosunki handlo- 
we z zagranicą. Przyczem de- 
cydującą rolę odgrywa najko- 
rzystniejsza pod względem ja- 
kości towaru, jego taniości oraz 
warunków dostawy i zapłaty, 
oferta. 

Jednak stają nam na prze- 
szkodzie dzisiejsze warunki eko- 
nomiczne naszego państwa, u- 
trudniające udzielanie odbior- 
com zagranicznym i zamorskim 
dogodnych warunków kredyto- 
wych. Dlatego też potrzebna 
jest tem intensywniejsza praca 
organizacyjna naszego handlu 
eksportowego. 

Ekspansja eksportu naszego 
przemysłu fabrycznego i rolni- 
czego zawisła od uregulowania 
pomyślnego rozwiązania tych 
trzech postulatów: 

a) finansowania handlu wy- 
wozowego, 

b) utworzenia jednolitej or- 
ganizacji wywozowo - ku- 
pieckiej, 

c) pomocy rządowej dla han- 
dlu wywozowego*. 

Inaczej ustosonkowuje się do 
kwestji eksportu p. Henryk Teneu- 
baum, redaktor „Przeglądu Gospo- 
darczego”. 

Stwierdziwszy, iż obecnie na- 
sze zagadnienia gospodarcze są 
rozważane pod. kątem widzenia 
kooperacji europejskiej, oraz że 
tylko właściwy stosunek cen  pol- 
skich do cen Światowych daje rę- 
kojmię aktywności naszego bilansu 

handlowego i bilansu płatniczego 
pisze on: 

„Dopiero zdobyte na rynku 
wewnętrznym doświadczenia i 
nałogi koordynacyjne mogą do- 
prowadzić do usunięcia anomalij 
płynących z konkurencji przed- 
siębiorstw polskich na rynkach 
zagranicznych. Historja  doš- 
wiadczeń w innych krajach 
wskazuje wyraźnie na to, że 
dopiero po koordynacji wew- 
nętrznej następowała koordy- 
nacja przy ekspansji zagra- 
nicznej. 

Wywóz zorganizowanych ga- 
łęzi przemysłu jest i będzie 
niewątpliwym dowodem, że po- 
lityka cen organizacyj przemy- 
słowych układa się w ramach 
rządowego * programu polityki 
cen*, 

P Tenenbaum m. in. podkreś- 
la, iż niedomaganiem naszego ży- 
cia jest zbyt luźny związek nasze- 
go aparatu kredytowego z apara- 
tem kredytowym Świata, poczem 
zeznacza: 

„Im więcej kapitału zagra- 
nieznego przypłynie do nas ło- 
żyskami prywatnemi, tem wa- 
żniejsze staje się dla nas unie- 
zależnienie centralnej instytucji 
kredytu długoterminowego dla 
rolnictwa i dla instytucyj mu- 
nicypalnych. Na tę ostatnią dro- 
gę już wkroczono przez pożycz- 
kę Ulena. Pan Minister Skarbu 
zdaje sobie sprawą z tego, że 
pożyczka zagraniczna musi być 
użyta na cele inwestycyjne i że 
na taką Polska może tylko li- 
czyć. Otóż uzyskanie kapitału 
dla powiększenia kapitału ak- 
cyjnego Banku Polskiego słu- 
żyłoby dla powiększenia kapi- 
tału obiegowego, czego celowość 
nie jest kwestją bezsporną. Są 
ekcnomiści zarówno zagranicz- 
nl jak i polscy, którzy twierdzą, 
że obieg w Polsce jest w tej 
chwili wystarczający i że jego 
powiększenie drogą uzyskania 
pieniędzy zagranicznych mogło- 
by tylko pokrzyżować tę poli- 
tykę cen, jaką Pan Minister 
Skarbu umieścił w swym pro- 
gramie*, 
W tej samej materji zamieszcza 

krakowski „Nowy Dziennik“ nastę- 
pujące uwagi: 

„Przyczyną dysproporcji mię- 
dzy stosunkowo pokaźnym ka- 
pitałem zakładowym Banku Pol- 
skiego, a bardzo skromnemi je- 
go obrotami jest brak rezerw 
kruszcowo-walutowych. Podczas 
gdy w innych bankach emisyj- 
nych rezerwy te kilkakrotnie, 
lub nawet  kilkanastokrotnie 
przewyższają kapitał zakłado- 
wy, to u nas rezerwy te do 
niedawna zupełnie prawie nie 
istniały a obecnie są bardzo 
skromne, tak iż jedynem po= 
kryciem obiegu banknotów jest 
sam tylko kapitał zakładowy. 
Miarą ujemnych skutków tego 
stanu jest fakt, że gdy przed 
wojną obieg pieniężny na zie- 
miach polskich przedstawiał 
wartość 850 miljonów dolarów, 

Do Towarzystwa mogą należeć 
wszyscj miłośnicy myzyki, bez o- 
graniczenia liczby. 

Szerszą publiczność interesuje 
kwestja członkowska. Sprawę tą 
reguluje $ 8 statutu, który brzmi 
jak następuje: 

„Członkowie dzielą się na a) ho- 
norowych, b) rzeczywistych, e) zwy- 
czajnych. Członków honorowych 
zaprasza i mianuje dożywotnio Za- 
rząd Towarzystwa. Członkowie ho- 
norowi zwolnieni są od wszelkich 
opłat. 

Członek rzeczywisty wpłaca ge 
norazowo 500 złotych oraz opłaca 
zwyczajną składkę członkowską; 
członkowie rzeczywiści otrzymują 
tytuł członka założyciela. 

Członek zwyczajny opłaca skład- 
kę roczną w wysokości 20 zł, —a 
nadto uiszcza wpisowe w wysoko- 
goi 8 zł, Składka roczna może być 
wpłacaną w ratach kwartalnych. 

Istnieją dalej pewne ulgi i wy- 
je Takie uczyniono dla muzy- 
ów zawodowych oraz dla najbliż- 

szej rodziny członka zwyczajnego. 
W tych wypadkach następuje zniź- 
ka opłat o 50 proc, normalnych 
składek. 

Członkom honorowym i rzeczy- 
wistym przysługuje stały bezpłatny 
bilet na wszelkie produkcje urzą- 
dzane przez Towarzystwo; człon- 
kowie zwyczajni otrzymują 50 pr. 
zniżki. 

Oto bodaj że najważniejsze po- 
stanowienia statutu. W ciągu wrześ- 
nia, t. j. już po ukończeniu wy- 

  

wczasów letnich, tymczasowy za- 
rząd zwoła Walne Zgromadzenie, 
by oddać losy tego nowonarodzo- 
nego dziecięcia w ręce godne, któ- 
re poprowadzą instytucję na wy= 
żyny. Ciężka to będzie praca i 
žmudna, ale największa -rozkosz 
leży zawsze w poczuciu spełnienia 
przyjętego na siebie obowiązku, 

Wypełniając właśnie ten obo- 
wiązek, tymczasowy Zarząd podaje 
do ogólnej wiadomości rezultat 
dotychczasowych prac, Zrobiliśmy 
zapewne najłatwiejszą część przy- 
padłej nam w udziale pracy. Cze- 
ka nas teraz o wiele trudniejsza; 
ufamy, że społeczeństwo wileńskie 
poda nam swoje ręce. A jeśli to 
nas zawiedzie — nie upadniemy na 
duchu — lecz raczej każda prze- 
szkoda zostanie przez nas prędzej 
czy później zdobytą. Posiadamy 
jeden środek niezawodny: zapał do 
pracy w naszem dziele. 

A zapał „tworzy cudy“. 
My w ten cud wierzymy! 

Dr. Tadeusz Szeligowski, 

P. S. Podaje się niniejszem do 
wiadomości, że zapisy na członków 
Towarzystwa przyjmuje od dnia 
1-go sierpnia 1926 roku, p. Bo- 
jobowiez w firmie Blok i Brun, ul. 
Mickiewicza 31, w godzinach od 
3—5 pop. Zgłaszać się można te- 
lefonicznie (N 375) oraz pisemnie. 

Tymczasowy Zarząd T-wa. 

  

to obecnie wynosi on tylko 
455 miljonów złotych, czyli 50 
miljonów dolarów, a więc 7 ra- 
zy mniej niż przed wojną. 

Emisja banknotów jest zaś 
najważniejszą funkcją Banku 
i ona to umożliwia mu upra- 
wianie czynności kredytowych 
Następstwem malego obiegu 
pieniężnego jest więc zanik 
kredytów, udzielanych życiu 
gospodarczemu*. 
A oto konkluzja, do której do- 

chodzi autor powyższych uwag: 
„Wynika stąd, że z końcem 

1925 r. rozporządzało życie go- 
spodarcze zaledwie piątą częścią 
kredytów, jakie miało przed 
wojną. Nic więc dziwnego, że 
w tej ciasnocie kredytu życie 
gospodarcze się dusi a stopa 
procentowa musi osiągnąć tak 
olbrzymią wysokość. 

Punktem wyjścia dla sanacji 
tego fatalnego stanu rzeczy 
musi być przyciągnięcie do kra- 
ju kapitału zagranicznego i 
zwiększenie rezerw walutowych 
B. Polskich, co pozwoli mu na 
zwiększoną emisję banknotów i 
na znacznie liberalniejsze udzie- 
lanie kredytu zdrowym i za- 
sługującym na kredyt przedsię- 
biorstwom*. 
Kwestji sanacji naszych stosun- 

ków gospodarczych poświęca rów- 
nież artykuł „Nowy Kurjer Polski” 

Omawiając wysiłki rządu w za- 
kresie stabilizacji złotego i równo- 
wagi budżetu, autor artykułu d-r 
R. stwierdza: 

„Zapowiedź opracowania pro- 
gramu budżetowo - gospodarcze- 
go na okres trzyletni da moż- 
ność podzielenia zadania na 
serje prac, dokonywanych ko- 
lejno, Równorzędność troskli- 
wości o poduiesienie wytwór- 
czości rolniczej, przemysłowej, 
wreszcie o rozwój komunikacji, 
ułatwiającej wymianę — zape- 
wni równowagę, harmonję roz- 
woju. Zapewne, „nie odrazu 
Kraków zbudowany” — zni- 
szezenia wojną, inflancją i lek- 
komyślną gospodarką, nie od- 
budujemy z dnia na dzień — 
ale brak frazeologji i szumnych 
zapowiedzi w oświadczeniu rzą- 
du, budzi zaufanie, że kładzie- 
my fundameuty pod budowę 
trwałą. „Rząd pracy*, pracy 
twardej, uczciwej, a stanowią- 
cej podstawę życia i dobrobytu 
każdej jednostki i każdego spo- 
łeczeństwa” — może liczyć na 
poparcie całego społeczeństwa, 
zmęczonego i znudzonego de- 
magogją. Apel do narodowego 
sumienia i dumy, aby stać się 
przykładem „nowego rozwiązy- 
wania trudności i przekreślania 
błędów*—spotka się z pełnem 
zrozumieniem i uznaniem*. 
Istotnie, sytuacja ekonomiczna, 

a zwłaszcza finansowa Polski, któ- 
ra ostatnio uległa znacznej popra- 
wie, świadczy, iż wchodzimy wresz- 
cie na drogę trwałej sanacji nasze- 
go życia gospodarczego. a 

Kronika krajowa. 

Projekt zmiany statutu Banku 
Polskiego. 

(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

W przyszłym tygodniu ma się 
odbyć zebranie Rady Nadzorczej 
Banku Polskiego, które zajmie się 
zmianą statutu Banku | 

Zmiana ta ma pójść w kierun- 
ku powiększenia kapitału akcyjne- 
go banku oraz w kierunku zasad 

Wd bob a SOKAL 

pokrycia złotowego i dewizowego 
banknotów, 

Powyższe zmiany mają wprowa- 
dzić pewną elastyczność w statu- 
cie banku i przystosować go bar- 
dziej do wymagań naszego życia 
gospodarczego, A 

Zmiany, uchwalone przez Radę 
Nadzorczą banku, będą następnie 
rozpatrzone przez nadzwyczajne 
walne zgromadzenie akcjonarjuszy, 
które się zbierze po terminie 8 
tygodniowym. 

Po zaaprobowaniu tych zmian 
przez nadzwyczajne walne zgro- 
madzenie będą one zatwierdzone 
dekretem Prezydenta Rzeczypos- 
politej i w ten sposób wprowadzo- 
ne w życie. 

Kronika miejscowa. 

Zaliczki na podatek obrotowy. 

Mivisterjum skarbu przypomi- 
na, że odroczony termin płatności 
(bez pobrania kar za zwłokę i od- 
setek za odroczenie) zaliczki na 
podatek od obrotu za pierwszy 
kwartał 1926 r. upływa z dniem 
81 lipca r. b, 

Przy płatności tej zaliczki nie- 
ma zastosowania 14-dniowy ulgo- 
wy termin. 

Niedotrzymanie terminu pociąg 
nie za sobą utratę prawa do ko- 
rzystania z ulg przy spłacie dal- 
szych zaliczek. 

Leży więc w interesie platni- 
ków uiścić zaliczkę na pierwszy 
kwartał roku bieżącego, ściśle w 
oznaczonym terminie, gdyż z dn 
1 sierpnia rb. władze skarbowe 
przystąpią do bezwzględnej egze- 
kucji tak zaliczki za pierwszy 
kwartał, jak również i za drugi 
% pobraniem kosztów egzekucyj- 
nych oraz kar za zwłokę, licząc 
od ustawowych terminów płatnoś- 
ci, t. j. od dnia 15-g0 maja i 15-g0 
lipca r. b, 

Deficyt w budżecie miejskim. 

Przy sporządzaniu budżetu na 
lipiec, stwierdzono, że deficyt ma- 
gistratu dosięga 121.000 zł. i pow- 
stał wskutek nieprzewidzianego 
zmniejszenia się wpływów podat- 
kowych. 

Stan zaległości najlepiej ilustru- 
ją cyfry następujące. Na 3.190.000 
zł. wyznaczonych podatków do dn. 
1 bm. wpłynęło 2.547.864 zł. za- 
ledwie. Deficyt ten magistrat za- 
mierza pokryć przez odpowiednie 
zmiejszenie pozycji rozchodowych. 
  

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

1. Waluty 
й sprzedaž kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,05 9,04 9,02 
Funty szterlingi 44,34 4430 4441 
Franki franc. 2230 2235 22,25 

„  szwajc. 176,55 177, 176,10 
Marka niem. — — — 
Korony czeskie 27, 27,07 26,93 
Łaty łotewskie — — — 
Liry włoskie 28,80 2887 28,73 
Leje rumuńskie — — —- 

Il. Monety 
Ruble złote 4.85 
Ruble srebrne 3.25 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
28.VII ptacono za dolar 9,10 

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

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

jubilerska i grawerska. 
Ceny umiarkowane. 

KUPNO: złota, srebra i rogichd 
kamieni. Ceny najwyższe.   

Życie zawodowe. 
— Zmniejszenie się bezrobo- 

cia w Wilnie. W stosunku do u- 
biegłego tygodnia stan bezrobot- 
nych na terenie Wileńskiego Pań- 
stwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy w bieżącym tygodniu zmniej- 
szył się o 236 osób. Fakt ten na- 
należy wytłomaczyć znacznem za- 
potrzebowaniem robotników ze 
strony firm leśnych, (k) 

— Z Obwodowego Funduszu 
Bezrobocia. W myśl ustawy z dn. 
18 lipca r. b. wszyscy pracodawcy, 
zatrudniający ponad 5-ciu robotni- 
ków winni składać co miesiąc 0- 
kreśloną kwotę na rzecz obwodo- 
wego biura funduszu bezrobocia. 

Termin wpłacania składek za 
miesiąc ubiegły już minął, a jed- 
nak jeszcze duża ilość pracodaw- 
ców nie spełniła swego obowiązku. 
Zarząd obwodowego biura fundu- 
szu bezrobocia wzywa wszystkich 
opieszałych do wpłacenia zaleg- 
łości. W przeciwnym bowiem wy- 
padku sprawa będzie przekazana 
do Komisarza Rządu na miasto 
Wilno, celem pociągnięcia winnych 
do odpowiedzialności w drodze 
administracyjno-karnej (areszt do 
8-ch miesięcy lub 1000 zł. kary). 

— Zatarg na fabryce tkaniny 
drzewnej. Onegdaj robotnicy fab- 
ryki tkaniny drzewnej p. Sobec- 
kiego (ul. Szeptyckiego) zwrócili 

się do Komisji Okręgowej Związ- 
ków Zawodowych z prośbą 0 in- 
terwencję przy załatwieniu trwają- 
cego zatargu. 

W tym że dniu sprawa zatar- 
gu miała być rozpatrywaną w In- 
spektoracie Pracy, lecz p. Sobecki 
sam się nie zjawił, a przysłał peł- 
nomocnika, niedokładnie. obeznane- 
go z biegiem sprawy, wobec cze- 
go: ponowne. posiedzenie dla zała- 
godzenia tego zatargu zostało wy- 
znaczone na poniedziałek dnia 2 
sierpnia r, b. (k 

— Strajk w szlifiarni szkla. 
W  szlifiarni szkła Riezenberga 
przy ul. Wielkiej 39 wybuchł 
strajk. 

Z powodu dotychczas otrzy- 
mywanych bardzo ciężkich prac, 
robotnicy zażądali podwyżki o 100 
proc. 

W dniu 30 b. m. sprawa ta bę- 
dzie rozpatrywana przez p. inspek- 
tora pracy. 

. — Pomoc doraźna dla bez- 
robotnych pracowników fizycz- 
nych. W piątek dnia 80 bm. biuro 
Obwodowego Funduszu Bezrobocia 
przystąpi do wypłacania zasiłków 
w drodze pomocy doraźnej bezro- 
botnym pracownikom fizycznym. 

Ogółem uprawnionych jest do 
pobierania zasików 962 osoby, 
którym wypłaconych będzie 10300 zł, 

   
    

    

     

Święciony. 

Społeczeństwo tutejsze niecier- 
pliwi się, że po wypadkach majo- 
wych, będących podłożem do oba- 
lenia zgnilizny i korupcji, jaką 
wprowadzały rządy poprzednie — 
sanacja nie dotarła do Šwiecian, 
jakkolwiek gdzieniegdzie zajrzała. 

Za dobrych świętej pamięci cza- 
sów los  opatrzności obdarzył 
Święciany starostą p. Żórawskim. 
Dużo nie potrzebuję rozwodzić się 
na temat, ;co znaczy Starosta na 
kresach. Ten, kto zna stosunki tu- 
tejsze, doskonale pojmuje, jak to 
wygląda, ten zaś, kto nie zna, niech 
wie, że pan Starosta jest to pan 
życia i Śmierci. Jakkolwiek wyda- 
wałoby się, że dziś nale'y to do 
przeszłości, jednak tak nie jest. 

W połowie maja, kiedy pro- 
wincja nie wiedziała po czyjej stro” 
nie zwycięstwo, p. Żórawski, na 
zmianę to w Starostwie, to u sie- 
bie w mieszkaniu urządzcł poufne 
narady przy współudziale wyłącz- 
nie endecji, sam bowiem jest wyz- 
naniowcem tej partji, między inny- 
mi znanego faszysty na. bruku 
Święciańskim p. Czapkiewicza, Dy- 
rektora Gimnazjum Państwowego 
im. Józefa Piłsudskiego, który naz- 
wę tego Gimnazjum, a było to w 
kwietniu, koniecznie chciał zmie- 
nić, ażeby tych murów Imię Jó- 
zefa Piłsudskiego „nie plamiło"!l. 
Łatwo się domyśleć nad-czem to" 
czyły się debaty... (przedstawiciela 
Związku Strzeleckiego tam nie by- 
ło). Dalei — Związkowi Strzelec- 
kiemu nie udziela się zezwoleń na 
przedstawienia i organizacyjne ze- 
brania—reguluje to dopiero nakaz 
Województwa. Na wnoszonych po- 
daniach do Starostwa przez ten że 
Związek, p. Starosta Żórawski na- 
kłada rezolucję „w jakim języku 
będzie odegrane przedstawienie". 
Mało tych szykan. P. Starosta po- 
równywa Związek Strzelecki z 
„Rytasem* i innemi żydowskiemi 
stowarzyszeniami. Z. Prezesem 
Związku i Komendantem Obwodu 
p. Starosta „kiedy nastąpi odpo- 
wiednia pora“ ma załatwić się 
„poufnie"'.  Niewygodnych sobie 
ludzi jakoś się usuwa. P. Żóraw- 
ski organizacji „Strzelca“ jest nie- 
chętny i stara się w tym-że duchu 
wpływać na otoczenie, dlatego też 
pewna część inteligencji biernie od- 
nosi się do organizacji strzeleckiej. 

Dziwne doprawdy stanowisko 
p. Starosty jako takiego i jako 
Przewodniczącego Rady Powiato- 
wej Przysposobienia Wojskowego i 
Wychowania Fizycznego w stosun- 
ku do organizacji Strzeleckiej, je* 
dynej organizacji przysposobienia 
wojskowego na terenie powiatu, 
jak i wogóle do prac w p.w. mi- 
mo, że wysiłek całego spoleczef- 
stwa i Rządu podąża aby stworzyć 
silną Obronę Krajową; szczególnie, 
powiedziałbym, tu, gdzie sąsiaduje- 
my z niechętnym sąsiadem, wysi- 
łek Starosty powinien być jaknaj- 
dalej idący. Niestety tak nie jest. 
Organizacje same muszą się starać 
0 boisko i urządzenie tegoż, o 
  

    

Wczoraj we środę dn. 28 b. m. 

Syndykat Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie otrzymał od posła nadzwy- 

czajnego i ministra pełnomocnego 

królestwa Węgier w Warszawie, 
p. Belitski, podziękowanie za opie- 

kowanie się wycieczką klubu dzien- 

nikarzy, literatów i publicystów 
węgierskich „Patria* podczas jej 

pobytu w Wilnie w dn. 9 bm. 

pa 

— Zapotrzebowanie na ro- 
botników. Do Państwowego Urzę- 
du Pośrednictwa Pracy wpłynęło 
zapotrzebowanie na 100 robotni- 
ków na wyjazd do st. Bohdanowo 
(puszcza Wiszniewska) do obrabia- 
nia drzewa. (k) 

— Zakwalifikowanie robotni- 
ków rolnych na wyjazd do Fran- 
cji. Podczas ostatniej rekrutacji 
robotników rolnych na wyjazd do 
Francji, która odbyła się w Wil- 
nie dnia 27 bm. zakwalifikowano 
na wyjazd z powiatu wileńsko- 
trockiego i m. Wilna 85 robotni- 
ków rolnych. (k) 

— Wiec w sprawie bezrobo- 
cia. W niedzielę dnia 1 sierpnia r. 
b. o godz. 12 m. 80 w Sali Miej- 
skiej komisja okręgowa związków 
zawodowych urządza wiec w spra- 
wie walki z bezrobociem. (k)   

sprzęty sportowe i tp. Powołaną 
do tego właściwie celu Radę nicnie 
obchodzi, a odwrotnie ciągnie z 
organizacyj tych korzyści w postaci 
40 proc. zysku od dochodu z im- 
prez sportowych i  lekkoatletycz- 
nych. i 

W tych naszych „zapadłych ką: 
tach* to, czego nie zainicjuje i nie 
rozpocznie Starosta, z góry musi 
być przygotowane na fjasko i nie- 
powodzenie. Naprzykład. Pewne 
grono ludzi, które wczuło się w 
miejscowe bolączki, przyszło do 
przeświadczenia, że w Święcianach 
należy budować dom ludowy, brak 
którego dotkliwie się odczuwa. 
Sprawa ta poruszona była w miej- 
scowej prasie. Otwarta została lis- 
ta składek. Zaproszono Starostę, 
Wydział Powiatowy Magistrat. Ale 
sprawa stanęła na martwym pun- 
kcie. A dlaczego? Bo inicjatorem 
nie był p. Starosta, a p. Odyniec- 
ki, czy też p. Ożdżyński. Inaczej 
natomiast ma się sprawa z Towa- 
rzystwem Dobroczynności. P. Sta-- 
rosta uległ kilku miejscowym de- 
wotkom—którym właściwie nie le- 
žy na sercu doniosłość i cel To- 
warzystwa, a intratne posady w 
Towarzystwie — zwołał „z urzędu* 
organizacyjne zebranie wszystkich 
kierowników urzędów i obywateli 
zemskich, wyłonił Zarząd pod ho- 
norowym przewodnictwem i pro- 
tektoratem swojej małżonki pani 
Starościny i już działalność / roz- 
poczęta. 31 Vil urządza Towarzys- 
two wielką zabawę w strojach ba- 
lowych, w majątku Cyrkliszki, To- 
warzystwo zorganizowane. Honoro- 
we stanowiska obsadzone. Składki 
i ofiary wpływają, tylko niestety - 
praca realna — niesienie pomocy 
ubogim i biednym— niewidoczna. 

Istniejąca od wojny i prospe- 
rująca z wielkim powodzeniem— 
dzięki niestrudzonej pracy p. Kra- 
sowskiej i p. Radziszewskich—jedy- 
na polska biblioteka na Święciany, 
krzewiąca oświatę na niedawno о- 
dzyskanych rubieżach, korzystająca 
z bezpłatnego lokalu Wydziału Po- 
wiatowego i będąca  popieraną 
przeż wszystkich . dotychczasowych 
Starostów — szczególnie przez p. 
Zabierzowskiego—obecnie przez p. 
Żórawskiego została wyrzucona ze 
skromnego pokoju, nikomu napew=* 
no niepotrzebnego, co jest zupeł- 
nie zrozumiałem, skoro tyle lat 
pokój ten był oddany pod bibijo- 
tekę i czytelnię. Kilka tysięcy to- 
mów książek przeniesiono gdzieś 
do skromnego mieszkania bibljo- 
tekarki. Czy p. Starosta zastanowił 
się, jaką krzywdę wyrządził społe- 
czeństwu przez to? Chyba nie. | 

Niemniej charakterystyczny fakt 
a mianowicie: w jaki sposób p. 
Starosta Żórawski przeprowadził u 
siebie redukcję nie po myśli za- 
rządzenia Min. Spraw Wewn., czem 
bezwzględnie powinno się zająć 
Województwo. Przedstawił do zwol- 
nienia urzędnika p. 'Dobrowolskie- 
go, człowieka zasłużonego dla Pol- 
ski, jak w latach niewoli, tak i w 
czasie rewindykacji ziem Północ 
nych, człowieka pozostającego bez 
środków do życia. Zwalnia p. Jo- 
zefowiczównę, osobę  pracowitą, 
skromną i cichą, niemającą rów* 
nież środków do życia. Zatrzymuje 
się natomiast ludzi mogących żyć 
bez posad, ludzi mających poza 
biurem środki do życia, jak pp. 
Piekutowskiego, Hulewicza,  Gaje- 
wskiego, Przezdomskiego, Aulicha, 
Žetubowską. 

A gospodarka powiatowa  nie- 
domaga, administracja, ten ważny 
organ dla życia społecznego, kule- 
je, ale to p. Starostę Żśrawskiego 
mało obchodzi. й 

O, sanacjo, najrychlej zawitai 
do nas! i (Bis)““ 

Sklep materjałów piśmiennych 
J. ARKINA, wiLNO 

Wileńska 32 i Św.- Jańska 6. 

Przyrządy do łowienia ryb, 
Latarnie papierowe i fajerwerki. 

Scyzoryki i nożyczki. A 
"Latarki elektryczne i baterje. Ę 

@ 2 
  

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



K URI RR wrLEXSKI Nr. 172 (620) 
  

KRONIKA. 
Dziś: Feliksa Pap. 

Czautek| jątro: Donatylii M. 
Wschód słońca---g. 3 m. lipca 21 
Zachód „| g 7m.21 

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

Dzis ukaże się po raz 5-ty głośna 
komedja Verneuilla „Orzeł czy reszka”, 
w przekładzie Z. Kleszczyńskiego, która 
niebawem zejdzię z repertuaru, ustępując 
miejsca wybornej sztuce Niccodemi'ego 
„Gałganek*. Ceny miejsc: od 50 gr. do 
4 zł. 50 gr. 

-- Koncerty Orkiestry Synifonicz- 
nej. Dziś odbędzie się w ogrodzie po- 
Bernardyńskim XIII-ty koncert popularny 
Wil. Orkiestry Symfonicznej pod dyr. 
Mikołaja Salnickiego. W programie: Gła- 
zunow, Grieg, GGounod, Mendelsohn, Mo- 
niuszko, Moszkowski, Wieniawski, Wag- 
ner i Rubinsztejn. || = 

Ceny biletów: wejście — 50 gr., miej- 
sca rezerwowane — 1 zł., ulgowe — 30 gr. 

Początek o g. 8-ej wiecz. 
— Występ I. Dygasa. Atrakcje se- 

zonu kale będzie stanowił występ 
znakomitego artysty opery warszawskiej 
nacego Dygasa, który czarować będzie 

haczy wykonaniem najulubieńszych 
arji i pieśni na koncercie Wil. Orkiestry 
Symfonicznej w niedzielę najbliższą 1-g0 
sierpnia. Dyryguje R. Rubinsztejn. 

OSOBISTE. 

— Zastępca starosty na pow. 
Mołodeczański. Władze wojewódz- 
kie mianowały zastępcą starosty na 
powiat Mołodeczański 'p. Antonie- 
go Salmonowicza, byłego naczelni- 
ka kancelarji ogólnej przy urzędzie 
wojewódzkim. (k) 

— Urlop Naczelnika Wydziału 
Budżetowo-Gospodarczego. Na- 
czelnik Wydziału Budżetowo-Gos- 
podarczego wyjechał na urlop. Za- 
stępuje go Naczelnik Rachuby p. 
Leon Gumowski. (n) 

— Wyjazd Konserwatora przy 
Urzędzie Wojewódzkim do Trok. 
Konserwator przy Urzędzie Woje- 
wódzkim prot, Jerzy Remer wy- 
jeżdża dzisiaj do Trok w sprawie 
ruin tamtejszego zamku, jak też w 
sprawie kościoła parafjalnego w 
Nowych Trokach, w celu udziele- 
nia na miejscu wskazówek, co do 
restauracji kościoła i konserwacji 
grobów rodziny Bonerów w tym 
kościele. (n) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Czyn godny naśladowania. 
Dyrektor szkoły rolniczej w Bu- 
kiszkach p. Jeleniewski wprowa- 

dził letnie, praktyczne wykłady dla 
swoich uczniów z dziedziny wete- 
rynarji praktycznej i teoretycznej, 
wysyłając uczniów do lecznicy we- 
terynaryjnej w Wilnie na wykła- 
dy, prowadzone pod bezpośrednim 
kierownictwem lekarza  wetery- 
narji p. Stankiewicza. (x) 

WOJSKOWA 

— Ewidencja oficerów. W tych 
dniach wchodzą w życie przepisy 
regulujące sprawę ewidencji ofice- 
rów. 

Przepisy te, regulując kwestję 
tak zasadniczej dla korpusu oficer- 
skiego wagi, ułatwiają z jednej 
strony władzom i dowództwom ści- 
šie zobrazowanie sobie całości 
spraw personalnych każdego po- 
szczególnego oficera, jego prze- 
biegu służby, odbytych studjów, 
kwalifikacji, awansów, odznaczeń, 
stanu rodzinnego i t. d. — z dru- 
giej zaś strony ułatwiają każdemu 
oficerowi orjentowanie się w jego 
własnych sprawach personalnych.(x) 

— Z przeglądu poborowych 
w pow. Wil.-Trockim. Do prze- 
glądu poborowych rocznika 1905 
w pow. Wileńsko-Trockim stawiło 
się 1940 osób, z których otrzymało 
kategorję A (zdolnych do służby 
wojskowej) — 1142, kategorję B 
(czasowo niezdolnych do służby 
wojskowej)—388, kategorję C (zd01- 
nych do pospolitego ruszenia z 
bronią) — 260, kategorję D (zdol- 
nych do pospolitego ruszenia bez 
broni)— 112, kat. E (zupełnie nie- 
zdolnych do służby wojskowej)—81. 

Z całego powiatu Wileńsko-Troc- 
kiego nie stawiło się przed komis- 
ją poborową 89 osób. 

Poszczególne gminy dały rekru- 
tów: Landwarowska 110, Nowo-Wi- 
lejka (miasto)—62, Podbrzeska—87, 
Mejszagolska — 145, Turgielska — 
149, Olkienicka—96, Bystrzycka— 
68, Rudziszska—86, Szumska—83, 
Rudomińska—121, Mickuńska— 108, 
Trocka — 98, Troki (miasto) — 29, 
Rukojńska—86, Rzeszańska — 128, 
Solecznicka — 152, Niemenczyn — 
112 i Worniańska 122. (k) 

— Dodatkowe komisje dla po- 
borowych. Jednocześnie z prze- 
gląde n poborowych rocznika 1905 
odbywała się komisja przeglądu 
tych poborowych, którzy z jakich 
bądź przyczyn nie stawili się na 
czas przed komisją, a urodzonych 
w latach 1904—1899. 

Z 205 osób, które stanęły przed 
tą dodatkową komisją uznano za 

zdolne 
osób. 

Komisje dodatkowe dla poboro- 
wych, którzy nie stawili się w swo- 
im czasie odbywać się będą nadal 
co 2 tygodnie. (k) 

— Projekt odbudowy kościo- 
ła św. Ignacego. Komitet odbudo- 
wy kościoła św Ignacego w Wilnie 
przedłożył do zatwierdzenia Kon- 
serwatorowi przy Urzędzie Woje- 
wódzkim projekt odbudowy koś- 
cioła, wykonany przez architekta 
Pawła Wędziagolskiego. Jak się 
dowiadujemy Urząd Wojewódzki 
projekt zatwierdzi, poczem nastąpi 
planowa odbudowa kościoła dla 
Garnizonu Wileńskiege. (u) 

— Słuszne zarządzenie. Do- 
wództwo Obozu Warownego Wilno 
zabroniło osobom wojskowym na 
terenie m. Wilna kąpać się bez 
kostjumów kąpielowych. W tym ce- 
lu specjalne komisje kontrolne bę- 
dą obchodziły miejsca kąpielowe i 
winnych przekroczenia niniejsze- 
go zarządzenia będą pociągały do 
odpowiedzialności. (k) 

SPRAWY _ ROBOTNICZE. 

— Z Uniwersytetu Robotnicze- 
go. Przy klubie robotniczym Związ. 
Zawod. rozpoczęły się już od paru 
dni wykłady dla robotników języka 
francuskiego, niemieckiego i pol- 
skiego. (k) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Z posiedzenia komisji od- 
woławczej dla inwalidów. Oneg- 
daj w lokalu Sądu Okręgowego od- 
było się posiedzenie komisji od- 
woławczej dla inwalidów. 

W posiedzeniu wzięli udział 
przedstawiciele Sądu, przedstawi- 
ciele opieki społecznej przy Urzę- 
dzie Wojewódzkiem, przedstawicie- 
le wojskowości, oraz lekarze - ek- 
sperci. 

Z 20 rozpatrzonych spraw bar- 
dzo znikomą ilość (2—3) załatwio- 
no przychylnie dla petentów. (k) 

— Ofiarność urzędników pań- 
stwowych. Urzędnicy policji pań- 
stwowej w województwie nowo- 
gródzkiem, chcąc przyjść z pomo- 
cą bezrobotnym miasta Wilna, ze- 
brali pośród siebie z górą 8 tys. 
złotych. 

Suma ta w dniu wczorajszym 
została przekazana do Urzędu Wo- 
jewódzkiego w Wilnie i zostanie 
w tych dniach wypłacona tym bez- 
robotnym umysłowym pracownikom, 
których potrzeby nie zaspokoił 
fundusz bezrobocia podczas ostat- 
niej wypłaty. (k) 

— 0 pomoc doraźną. W ostat- 

do służby wojskowej 68 nich czasach daje się zauważyć, 
że do urzędów opiekuńczych, znacz- 
nie się zwiększyła liczba podań od 
osób, ubiegających się o pomoc 
doražną. (k) 

SPRAWY ZYDOWSKIE. 

— Przed wyborami do wyz- 
naniowej gm. żydowskiej. W tych 
dniach przyjeżdża do Wilna p. 
Adelberg, urzędujący przy Minist. 
Wyzn. Relig. i Oświec. Publicz., 
który odbywać będzie konferencję 
z p. Wojewodą w sprawie zorga- 
nizowania wyborów do wyznanio- 
wej gm. żydowskiej. Wyborów tych 
należy spodziewać się w najbliż- 
szych tygodniach. Z Wilna p. Adel- 
berg uda się do innych miast wo- 
jewódzkich i pow. w tych samych 
sprawach. (x) 

_RÓŻNE. 
— Reduta wyjeżdża do Grod- 

na. Jak się dowiadujemy Reduta 
zawarła kontrakt z miastem Grod- 
nem na sezon teatralny w 1926 r. 
Dzisiaj kierownik Administracji 
Reduty p. Jerzy Kossowski jedzie 

-do Grodna w celu ostatecznego 
omówienie kontraktu, (n) 

— Gdzie bawi Reduta Wileń- 
ska. Wileńska Reduta) bawi obec- 
nie na Sląsku Cieszyńskim w Cie- 
szynie; w pierwszych dniach sier- 
pnia wystawi dwukrotnie w Krako- 
wie na Zamku Wawelskim,„Księcia 
Niezłomnego* z Osterwą w roli 
głównej, poczem prawdopodobnie 
wyjedzie na Pomorze. (n) 

— Cechowanie drzewa litera- 
mi rosyjskiemi. Na st. Jaszuny 
żydowskie firmy leśne Baranowskie- 
go i Cocha używają cech z litera- 
mi rosyjskiemi. Oznaczone w ten 
sposób drzewo  eksportują do 
Anglji. To też nie dziwnego, że 
Anglicy często gęsto uważają Wil- 
no za miasto, należące do Sowie- 
tów. (x) 

— Nowe mapy. Oddział Sztu- 
ki w Urzędzie Wojewódzkim opra- 
cował mapy powiatowe zabytków 
architektonicznych _ Województwa 
Wileńskiego i Województwa Nowo- 
gródzkiego, które to mapy zostaną 
w najbliższym czasie rozesłane po 
poszczególnych starostwach dla 
orjentacji w zabytkach, podlegają- 
cych opiece prawa w danym po- 
wiecie. (n) 

— Nowe znaki ostrzegawcze. 
Na trakcie oszmiańskim zostały po- 
stawione nowe znaki ostrzegawcze 
dla automobilów i tablice z prze- 
pisami ruchu kołowego i piesze- 

go. (n) 
— Wędrowny cyrk w Woje- 

wództwie Wileńskiem. Wojewódz- 

two wileńskie udzieliło zezwolenia 
panu? Konstantemu; Markowskiemu 
(Połocka 52) na urządzenie na tere- 
nie Województwa Wileńskiego 
przedstawień o charakterze pro- 
dukcji  akrobatyczno - cyrkowych, 
sztuk magicznych i występów ko- 
micznych. Przedstawienia te od- 
bywać się będą pod gołym nie- 
bem. (k) 

— Nowa spółka wodna. W 
Brasławiu została zorganizowana 
nowa Spółka Wodna, mająca na celu 
regulację rzeki Drui, oraz pracę nad 
obniżeniem poziomu wód w jezio- 
rach Drywiata, Nowiato, Strusto, 
Snudy, Cna, Niespisz i innych. (n) 

Z PROWINCJI. 

— Naprawa szos. Wydział Bu- 
dowy Dróg przy Urzędzie Woje- 
wódzkim rczpoczął naprawę dróg 
na trakcie oszmiańskim i wiłkomir- 
skim. Również brukować się będzie 
trakt połocki. Wogóle przystępuje 
się do remontu całego itraktu osz- 
miańskiego. Prace postępują w mia- 
rę wpływania odpowiednich kredy- 
tów Dyrekcji Robót Publicznych. (n) 

Z POGRANICZA. 

— Bolszewicka straż granicz- 
na—niezadowolona. We wsi Lesz- 
kowo (po stronie bolszewickiej), 
położonej naprzeciw Leonpola (pow. 
Brasławski) wybuchł ogromny po- 
żar. 

Jak się dowiadujemy, miejscowi 
chłopi już od dłuższego czasu w 
rozmaity sposób wykazywali swe 
niezadowolenie z grabieży, jakich 
dokonywała graniczna straż bolsze- 
Wigka. Mszcząc się za wykazywane 
niezadowolenie, straż graniczna 
podpaliła w dniu 26 b. m. wieś, 
która doszczętnie spłonęła. (k) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Skutki częstych sprzeczek. Mię- 
dzy matką a synem Czystowemi odby- 
wała się często sprzeczka; w rezultacie 
wczorajszej sprzeczki syn Dymitr chwy- 
cił za siekierę i przeciął matce arterię 
prawej ręki. Nieszczęśliwą broczącą krwią 
odwieziono do szpitala Św. Jakóba. (x). 

— Nieszczęśliwe wypadki. Nocy 
ub. pomiędzy g. 1 a 2-gą na trzecim 
klm. od Wilna na trakcie Lidzkim, takso- 
metr prowadzony przez szofera Henryka 
Zapaśnika (Połocka 17) wpadł do rowu 
wskutek czego szofer i znajdująca się w 
taksometrze Jadwiga Naumowiczówna, 
(Beliny 14) — ulegli ogólnemu potłucze- 
niu się. Przyczyna narazie nie ustalona. 
Zapaścika i Naumowiczównę przewiezio- 
no do szpitala Św. Jakóba. 

— W dniu wczorajszym szofer Je- 
liński jadący ul. Kalwaryjska przejechał 
2-ch letnie dziecko Fając Kaca, które w 
stanie ciężkiem odwieziono do szpitala 
żydowskiego. (x). 

— Dn. 27 bm. przez pocjąg zdąża- 
jący z Lidy do Wilna o g. 7 m. 40 na 
czwartym kilometrze od Wilna został 
przejechany Justyn Salewicz, lat 45, 
(Krzywa 31). 

— Zatrzymanie. Dn. 27 bm. przez 
wyw. Ekspoz. Śledczej przy ul. Jakóba 
Jasińskiego został zatrzymany znany 
złodziej mieszkaniowy Icek Szmulewicz, 
(Lidzki zauł. 3), oraz kochanka jego Rej- 
za Perelsztajn (Trocka 8), przy której 
znaleziono 4 wytrychy.  (k). 

— Kradzieże. Dn. 27 b. m. za po- 
mocą wyjęcia szyby w oknie, dokonano 
kradzieży bielizny i ubrania u Wincenty- 
ny Borkowskiej, (Majowa 22). Wartość 
skradzionych rzeczy wynosi 600 zł. 

Na prowincji. 

— Zatonięcie. Dn. 25 bm. Paulina 
Wojcienowiczówna lat 15, zam. w Mej- 
luszkach gm. trockiej, wypadła z czółna 
i utonęła. Trupa po godzinie wydobyto. 

— Dezerter i złodziej w jednej 
osobie. W nocy z 23 na 24 b.m. w maj. 
Izabelino gm. mejszagolskiej z pastwiska 
skradziono na szkodę Henryka Wierszy- 
ły — klacz wart. 300 zł. Wstępne do. 
chodzenie ujawniło, iż kradzieży dopu- 
Ścił się zbiegły z Litwy żołnierz litew- 
ski Andrzej Bohdanowicz, który w ciągu 
ej dni przebywał w okolicy tego ma- 

jątku. 
— Na tle miłosnym. Dn. 25 b, m. 

o g. 5 w m. Dorysowie gm. niemenczyń- 
skiej wystrzałem z rewolweru pozbawiła 
się życia Janina Budrewiczówna zam. w 
tymże majątku. Wstępne dochodzenie 
policyjne ujawniło, iż samobójstwo zo- 
stało popełnione na tle miłosnym. 

‚ — Pożar. Dn. 22 bm. wskutek nie- 
wyjaśnionej narazie przyczyny, wybuchł 
pożar w lesie folw. Pyszno gm. rude- 
mińskiej na szkodę Stefana Szaskiego. 
Straty wynoszą 1800 złotych. 

Wskutek pastuszej nierozwagi. Dn. 
21 bm. wskutek rozpalenia ogniska przez 
pastuchów wybuchł pożar w krzakach, 
należących do wsi Sawickie, gm. szar- 
kowskiej. Wskutek silnego wiatru ogień 
przerzucił się na pastwiska należące do 
folw. Migoła i kolonji Iwańskie, obejmu- 
ją przeszło 100 ha pastwiska. Zorganizo- 
wana akcja ratunkowa ogień umiejsco- 
wiła. Straty wynoszą około 1,000 zł. 

— Rodzinka jakich mało. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło że Niko- 
dem Siergiejewicz o którego zaginięciu 
zameldował podsołtys wsi Kłoczkowo 
Sergjusz Wiał, został zamordowany przez 
teścia swego Dzienisa Mikołaja i jego 
syna Michała przy współudziale żony 
zamordowanego Marii Siergiejewiczowej. 
Trupa Siergiejewicza znaleziono dn, 7.1V 
w studni, znajd. się na łące we wsi*Ja- 
nówka, gm. zabrzeskiej, pow. wołoż. 
Sprawców morderstwa aresztowano. 

Na tle zemsty osobistej. Prze- 
prowadzone dochodzenie policyjne usta- 
liło, iż zabudow. Sergjusza Łaganowicza 
zam. we wsi Konczany gim. krasne, zo0- 
sfały podpalone dn. 9 bm. przez Szymo- 
na Czerniawskiego, mieszk. tejże wsi, 
na tle zemsy osobistej. Czerniawskiego 
aresztowano. 

— Podebrała się kompania. Prze- 
[z ne dochodzenie policyjne usta- 
ito, iż las Icka Rapoporta między wsia- 

mi Wielki Bór i Mały Bór zapalił się dn. 
13 bm. wskutek podpalenia, ktorego do- 
konali Teodor Jacynowicz, Grzegorz 
Byk, Mikołaj Byk, Jan Kasperowicz, An. 
toni Byk, Józef Byk, Józef Jacynowicz, 
Wincenty Jacynowicz i Józef Kaspero- 
wicz, których skierowano do Sędz. Śl. 
z aktami. (k). 

  

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

        

Księgarnia Woj- 

  

Budsław Duniłowicze Dzisna Adder, s Kultura: | Twieniec Kowel Krasne nad Uszą | Landwarów aż SE wk Mołodeczno 
Spół i « | A. Szumski, sklep. | Spółdzielnia „Kotwica” "ul. Zamkowa | Aleksander Sosnowski, | Kiosk czasopism Sawicki Antoni, Stanisław Gwiaździński » a Spółdzielni : 

“….п RE ` х ul. Zamkowa Wiodzimierow; Księgarnia Biurotdzieników: |  Bolanjać balęka cj sklep spożywczy |Koncesjow, Biuro Podań z Z wo półdzielnia wojskowa 
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Nowe-Troki Nowogródek Ka žie Spóładica Pińsk > Postawy Stołpce St. Święciany Wilejka powiat. 

łdzielnia 22 baonu | Związek Kółek Rolnicz | Nauczyc. Polsk. Szkół | Księgarnia Bańkowski Olgierd, | Marjan Ziontek, N. Tarasiejski, Dru-| Modzelewski, 
K. O. P. ul. Kowieńska. Powsz., Pilsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wileńska 7. stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny ul. Piłsudskiego 66                       

Kino kameralne 

  

Mickiewicza 22 
  

  

    

Arcydzieło wyproduko- 
Polonja wane w obecnej Rosji. Car Aleksander I 

Podziemna praca rewolucjonistów. —Rozpusta carskiego dworu.—Zabój- 
stwo Cara Aleksandra. — Czynność Sybiru, lochów i szubienic.— Znany 

wilnianom hr. Murawjow-„Wieszatiel*.— Autentyczność terenu. — Idealna podobizna głów- 
nych postaci obrazu. — Carska wystawa. | 

dram:t w 7 

akt. z r. 1863 

  

  Do wynajęcia 2 lub 3 

  

Pianina Okazyjnie 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 24 
m. 9, ESTKO. 

posiadamy do sprzedaży 
parę domów bardzo tanio 

565 Z ogromną przyszłością 
: i zarobkiem. 

Dom Handl.-Komis. 

    
  

        

  

  

        

Skorowidz firm handl. - przemysłowych w Wilnie. 

DENTYSTYKA OBUWIE 

qechnik ze. Ł, Minker Nużosa zł Gai; Wa LIWINOWIGZ męskie iiazecinne. с * a-liód 
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Bięętmietne D. Wajmana т ои : T 2 

i Trocka 2. 

Lamy [Żarówki Biuro l. frluka, a-1138 Wszystko w zakresie radjol El zę" 
GASTRONOMJA CUKIERNICT wo Najtańsze źródło Wileńska 24 w» ektrit a-1193 

Cukiemia Alperowitta ul. Wielka 25. R b-1113 RÓŻN > ь —! 
Najlepsze wyroby cukiernicze Chiromantka-Wróżka Mwowe zi PORADA A 
  

i i bi „ kolacje, „Bar Angielski“ riadania, Spiady: kor 
jerwszorzędn: « ul. Ad, Mickiewicza 4 
= a “„Lazar tel. 871. a-1105 

Codziennie śniadania, obiady, 
oe e la 20. аауа _ 51 Rubanowicz, 

5 dy, kolacj i1įA“ Wielka 15, 
ST ao = „Wilja róg Szwarc. 

  

    

  

  

tajemnice przeszłości i przepowiada przyszłość. 

FARBY, Pokost, Mastyka do podłóg, EMALJA 
  

  

II Szklanna Egzyst. od S. Fajmuszewicz, 15544 a-[151 
Maszyny do pisania, rowery, Wielka 5 
gramofony, maszyny do szycia Lack a-1165 
  

Towar najlepszy— Ceny najniższe. Skład FARB 
Jan Mazurkiewicz, Dominikańska 11. a-1196 
  

      

  

  

JUBILERSTWO i GRAWERSTWO. SPOŻYWCZOŚĆ, 

mess t"T" Filipskiego Žėkas „raita T-wo Zdrowie Šš i 
"M. Žabinski Gantąs+pe een), КИ ИИ K. Sigaliny "įsi" 

ziennie świeże mleko, oraz wyroby masarskie 
Gdańska 1. TROCKA 1. ace calowe Э, М/ ©К5 ер "ii Wileńska Sp. Handlowa a—1161 

  

KRAWIECTWO. WINA i WÓDKI. 
  

  

  

        
run 
- a-1127 

Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. Tanie źródł 1 I, Wielka 3 anie źródło H. Lewin u tak i 

  

      

  

  

  

Dogodne Szwedski “ maa 2 zakupu towarów 

MANUFAKTURA ZEGARMISTRZOSTWO. 

MEZA Zegarmistrz 5 Kac ul. Tatarska 2, róg Ad. 
Kołdry ASS SERIE Sa precyzyjny : ° Мпск.(ешсп: : a-1108 

mis Witold Jurewicz Mickiewicza 4 
MEBLARSTWO. N. Rejtbord Kolszyki od 1 zt. najwiekszy wybór. 

* » ° ° ul. iemiecka 3 je 

rankach MEBLE 8. HGeleWiGZ (ę* podwórzu) 
Zegarmistrz B. Swirski Ri ii 

Artystyczny Zakład portretów 
L. Mizerec „Vilno, Šw.- Jaūska 6, 

przyjmuje zamówien. od 5 zł. 
Wykonanie pierwszorzędne. Tamże 
potrzebni agenci dla przyjęcia zamówień 
na powiększenie portretów w miastach i na LS 

  

wincji. Zarobek 500—600 zł. miesięcznie. 

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

Jadłodajni i Kawiarni 
$ przy ul. Tatarskiej 24 

Sala, gabinety i kuchnia urządzone w nowoczesnym 
stylu amerykańskim i pod kierunkiem wybitnych sił 
fachowych. Ceny minimalne, dostępne dla wszyst- 

kich. 1041 Z poważaniem I. Gołowacz 
  

czyszczenie i 
Š ta re na nowe przerabianie 

filcowych i słomkowych damskich i męskich 

J. Łam, Wielka 52-54 
obok kościoła św. Kazimierza (wejście 

z bramy). 1036 

KAPELUSZY 

  

Wyjątkowo tanio!!! 

Skład MEBLI 
„Zaufanie '* 
LBRUK 

Wiłno, ul. Niemiecka 23. 

poleca w wielkim wyborze angielskie łóżka 

niklowe, krzesła wiedeńskie „Thonet*, 
także różne meble po cenach fabrycz- 
nych na dogodnych warunkach. 1120     

pokoje suche, widne i słoneczne 
(1 wielki salon) z balkonem. Wejście 
frontowe od ulicy (nadaje się na biuro). 

ul. Arsenalska 4, m. 4, 
naprzeciw katedry. 1144 

00000 006506 6662 

Go robi prawdziwy przyjaciel 

naszego pisma ? 
— Opłaca regularnie prenumeratę. 

— Ogłasza się tylko u nas. 
— Jeżeli mieszka na prowineji— pisuje 

korespondencje. 
— Jeżeli w Wilnie — odwiedza re- 

dakcję, gdy chce, abyśmy poru- 
szyli w piśmie zajmujący go 
temat. 

— Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- 
jalnie ostrzega. 

— Gdy ma ciekawą i ważną infor- 
mację, telefonuje pod numer 99. 

— Zjednywa czytelników. 
— Nie pominie milczeniem tego na- 

szego wezwania. 

  

    

  

Fortepjan 
sprzedam. Zarzecze 12-11 

Kupię meble: 
szafę bibljoteczną, biurko, 
stoły do biura, krzesła, 

fotele i t. d. 
Adresować do administr. 
R Wil.*Arsenalska Pierzyna 

1044 do sprzedania. Zarzecze 
17—13 

  

  

  

Panie, dbałe  „Zacheta“ 
0 piękny biust Gdańska 6, tel. = 

i jędrne ciało, niechaj 

Segdzióliwa оНУЕ : Nie otrzymacie namiejszu /М РаГО20 С162- 

  

piszcie do: Sanator, Byd- i 
goszcz 10, a otrzymacie kich warun- próbę i opis darmo. 1092 kach b. siostra Czer- 

one Krzyża 
m zwraca się do litościwej Matk SA publiczności k prośbą o 

В kk omoc w wykupieniu z zdrow ę wychować od nie- fombardu fniejskiego ma- 
cw <a 24.40 wieku szyny do szycia (jedynego 
cojrzałego--karmcie je srodka zarobku) oddanej Sanatorem. Jeżeli na miej na zastaw podczas cho- 

$си nie otrzymacie, pisz- roby, Łaskawe ofiary kie- cie „PO Próbę i opis dO: rowąć do „Kurj. Wil.< pod anator, Bydgoszes 10. Siostra Miłosierna. 1187 
  

Popierajcie Ligę Żeglugi 
Morskiej i Rzecznej! 

NA Е SIE mr 
Sp. z 0. o. 

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

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 
KOM RACHUNKOWE, 

K KI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE, DOKŁADNE I SUMIENNE. 

KOJCOJKOJESJECJESJCJECJORJEDEJCOJCEJESESTH 
        

  

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń'* sp. z ogr. odp, " Druk. „Pax“, ul, šw. Ignacego 5. Tel. 8-93. 

   


