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EXPOSE PREMJERA PROF. BARTLA 
(Posiedzenie Senatu 30. VII-26 r.). 

(Telef. od wł. kor. z Warszawy.) 

Exposė p. premjera,  wypowie- 

dziane na wczorajszem posiedzeniu 

Senatu, zostało wysłuchane bardzo 

uważnie przez całą lzbę i wywarło 

doskonałe wrażenie. 

P. premier słusznie podkreślił 

jeszcze raz pokojowość naszej po- 

lityki zagranicznej. Zaakcentowanie 

w dobitnych słowach naszych ten- 

dencyj pokojowych było tembar- 

dziej wskazane dzisiaj, że byliśmy 

w. obecnym momencie znowu świad- 

kami rozszalałej i wrogiej nam 

propagandy niemieckiej, działają- 

cej najwidoczniej na komendę z 

góry, a rozszerzającej kłamstwa o 

naszych rzekomych zamiarach ag- 

resywnych wobec sąsiadów. 

Te z palca wyssane oszczerst- 

wa zostały jeszcze raz przygwoż- 

dżone z najbardziej autorytatyw- 
nego miejsca. 

Również te ustępy exposć, któ- 

re dotyczyły całokształtu naszego 

życia gospodarczo-finansowego, by- 

ły nader szczęśliwe. 

Pan premjer w szerokich Syn- 

tetycznych rzutach nakreślił gospo- 

darczy obraz Państwa i w sposób 

niezwykle przejrzysty, a przekony- 

wujący podał środki naprawy. 

Wreszcie na szczególne pod- 

kreślenie zasługuje piękny ustęp 

'.'. exposć, w którym Pan Premjer 

zaznacza, iż właściwe odrodzenie 

Narodu i Państwa winno się do- 
konać przez szkołę, która powinna 

wychować młode pokolenie na 

dzielnych i patrjotycznych obywa- 

teli. 
* * 

* 

Wysoki Senacie! 
Jeżeli zabieram głos w tej 

Izbie, to nie po to, aby, czy- 
niąc zadość potrzebie odświeżenia 
w pamięci Panów założeń, które 
leżą w podstawie, żądanych przez 
nas pełnomocnictw, raz jeszcze 
roztoczyć ten sam „pstry dywan* 
różnorodnych prac i zamierzeń Rzą- 
du, który przedłożyłem Sejmowi w 
dniu 19 b. m. Wychodzę z założe- 
nia, że expose, wygłoszone prze- 
zemnie w Sejmie, jest Panom do- 
kładnie znane. 

W ogromnej ilości pochlebnych 
i niepochlebnych głosów, które ro- 
zległy się w Sejmie i prasie, nie 
doszedł mnie ani jeden głos kry- 
tyki tak zasadniczej, tak twórczej, 
a zarazem tak pełnej ważkich 
wskazań, abym był zmuszony u- 
znać konieczność rewizji wypowie- 
dzianych zasad, aby obowiązek 
względem Państwa dyktował mi 
włączenie do naszego programu 
nowych uzupełnień i dodatkowych 
tez. Otóż nie potrzebuję zapewniać 
Panów, iż nie było zamiarem ani 
moim, ani Rządu uchylić się od 
najpoważniejszego traktowania kry- 
tyki, tej najcenniejszej formy współ- 
pracy dla sprawy publicznej. Mó- 
wię oczywiście 0 krytyce choćby 
surowej, ale opartej na rzeczowo- 
ści, na zrozumieniu sytuacji dzie- 
jowej i... powiedzmy otwarcie, ucz- 
ciwej, t. j. płynącej z głębi praw- 
dziwego przekonania, nie zaś z od- 
mętów partyjnej taktyki. 

Rząd a ciała ustawodawcze. 

Nie przyszedłem do ciał usta- 
wodawczych z brzmiącem słowem 
pełnego ideowego programu dlate- 
go, że w wykłady teoretyczne ta- 
kiego programu nie wierzę, dlate- 
go że społeczeństwo, aparat pań- 
stwowy i Izby mają przedewszyst- 
kiem prawo domagać się od Rządu 
konsekwentnych wskazań co do 
najbliższych prac w każdej dzie- 
dzinie, że uprawnione są do żąda- 
nia rachunku z naszych dotychcza- 
sowych poczynań. 

Jeżeli naprzykład postawiono 
nam retoryczny zarzut dążenia do 

autokratyzmu, to dla każdego jest 
jasne, że do niedawna los naszych 
zagadnień publicznych leżał na 
płaszczyźnie zmagania się partyj- 
nych ugrupowań, darząc nas, Za- 
miast ustrojem demokratycznym, 
swoistą formą oligarchji, Tam gdzie 
powinna rozstrzygać odpowiedzial- 
na wola i iniejatywa jednostki, 
czy równie odpowiedzialna  kolek- 
tywna decyzja Rządu, rozstrzygały 
konwentykle przywódców wpływo- 
wych klubów. 

Czy mam przypomnieć, że wo- 
bec takiego systemu każda decyzja 
była z konieczności wypadkową 
sprzecznych dążeń partyjnych, że 
nosiła i nosić musiała tak wybit- 
ne piętno kompromisu, że aż treść 
kompromisu właśnie, a nie celo- 
wość objektywna, określała i wy- 
pełniała treść każdego aktu wła- 
dzy? Czy mam przypomnieć, że w 
wielomiesięcznym okresie koalicyj- 
nych rządów Żadne zamierzenia 
tych rządów nie mogły być na- 
prawdę zrealizowane, bo fatalnie 
natrafić musiały na opór jednego 
ze stronnictw  skoalizowanych? 
Niech mi więc nie mówią, że w 
naszej dzisiejszej pracy gospodar- 
czej zbieramy tylko owoce pomyś- 
leń poprzednich rządów. Pomyśle- 
nia niestety dają mało owoców. 

Rządzić—w moim rozumieniu— 
znaczy to realizować i dlatego 
niech mi wolno będzie pozostać na 
już zajętem stanowisku, że pro- 
gram nasz poznają Panowie i 
całe społeczeństwo najdokiad- 
niej nie z naszych deklaracyj, ale 
z należnych poczynań. Dlatego, 
aby módz działać potrzebna jest 
nałeżyta swoboda ruchu, moż- 
ność nieskrępowanego wysiłku i 
w tej najskromniejszej formule 
tkwi najprawdziwsze określenie 
wielkiego zagadnienia wzmoc- 
nienia władzy wykonawczej. 

Nie należy więc rodowodu na- 
szych poczynań wyprowadzać aż od 
Lenina. Dążymy poprostu najskrom- 
niej, aby miejsce bezsiły zająła 
pozbawiona zbytecznych skrępo- 
wań, a zarazem jak najszezerzej 
demokratyczna władza, Nie w imię 
autokratyzmo, ale w imię nowo- 
żytnie pojętej demokracji zażąda- 
iśmy od ciał ustawodawczych о- 
kreślonych pełnomocnietw. Opo- 
nentom naszym zarówno zprawa, 
jak zlewa powiedzieć mogę, że 
żadna retoryka nie zdoła przysło- 
nić oczywistości, 

Oczywistością zaś dla każdego 
nieuprzedzonego umysłu jest to, 
co niewątpliwie jest zrozumiałe 
dla każdego obywatela, myślącego 
samodzielnie, a niepodlegającego 
psychozie rozumu zbiorowego, zdo|- 
nego najlogiczniej myslące jed- 
nostki doprowadzić do absurdu, — 
że tylko znaczne uniezależnienie 
aktów władzy wykonawczej od 
władzy ustawodawczej uczyni mo- 
żliwą sanację dotychczasowych sto- 
sunków i—przedłożone Panom usta- 
wy są krokiem wstępnym do na- 
prawy naszego ustroju. Na tej 
właśnie, a nie innej drodze mamy 
zamiar osiągnąć to, aby na miej- 
sce „wiernopoddańczej wierności 
dla martwej formułki partyjnej" 
weszły „inicjatywa, poczucie du- 
my i godności republikańskiej о- 
bywateli“. 

Aparat urzędniczy.-„Biurokracja* 

Zdajemy sobie dokładnie spra- 
wę, że władze wykonawcze to zna- 
czy — nie tylko rząd, ale także 
cały aparat urzędniczy. Zdajemy 
sobie sprawę ze słabości naszej 
biurokracji, ale wraz z Panami 
zdajemy sobie także sprawę, że 
dotychczasowe nominacje na sta- 
nowiska urzędnicze  niezawszo 
miały swoją podstawę w objektyw- 
nej celowości. Zbyt często nieste- 
ty nie tylko akty władzy, ale i 
sprawy personalne były wynikiem 
politycznego kompromisu i takie 
postawienie sprawy uniemożliwiało 
powstanie ideowego aparatu biu- 
rokratycznego. Ważą tu zresztą 
nie tylko sprawy personalne, wa- 
ży także sam system i tryb urzę- 

dowania. Pod tym względem poli- 
tyka i wpływy polityczne muszą 
być ze stałego aparatu państwo- 
wego usunięte doszczętnie. Jed- 
nocześnie odpowiedzia!ność ko- 
lektywna musi w możliwej mie- 
rze ustąpić miejsca odpowiedzia!- 
ności indywidualnej. 

Jasne określenie i rozgranicze- 
nie kompetencji musi być położo- 
ne jako fundament pracy państwo- 
wej. Wymagać to będzie długiej, 
usilnej i mozolnej pracy nie tylko 
rządu, ale i Panów i prasy i ca- 
łego społeczeństwa, aby stopniowo 
przeobraził się duch naszego apa- 
ratu państwowego, aby urzędnik 
dorósł do swego ofiarnego powo- 
łania, do poczucia zawodowego ho- 
noru i etyki, do wielkich ideałów 
ustroju istotnie demokratycznego, 
który mamy zamiar realizować. 
Biurokracja wszystkich państw bu- 
dowana i sprawniona była przez 
lat dziesiątki, Dla nas konieczną i 
pod tym względem tradycję zastą- 
pić musi zdwojony zbiorowy wysi- 
łek. Mam przekonanie, że funda- 
menty, umożliwiające powstanie w 
Polsce możliwie celowego i spraw- 
nego aparatu państwowego, zostaną 
jednak przez rząd, który reprezen- 
tuje pogłębione. 

Skoro mowa o tych, którzy w 
Polsce służą sprawie publicznej, to 
nie mogę nie podkreślić, że w kie- 
rownictwie armji ustalone zosta- 
ły, jako wytyczne, słowa p. mini- 
stra spraw wojskowych, wypowie- 
dziane w rozkazie z dn a 22 maja 
1926 roku, i że mówienie dziś o 
stosowaniu polityki w armji jest 
igraszką słów, — przekręcaniem 
właściwej treści wyrazów. Rów- 
nie dowolną grą słów jest przypi- 
sywanie mi jakiegoś bezbrzeżnego 
optymizmu,w którym tonie w moich 
oczach wszelkie zło, wszelkie nie- 
bezpieczeństwo naszej rzeczywis- 
tości.—Ja nie mam optymizmu, pro- 
szę Panów: bardziej może, niż kto- 
kolwiek inny, widzę dokładnie skut- 
ki tak szerokiej jeszcze w Polsce 
nędzy, tak znacznego jeszcze anal- 
fabetyzmu, tylu niedokładności, tylu 
niedomagań i absurdów, które się 
plenią w naszym życiu, — Nie jes- 
tem optymistą, ale mam tej trochę 

niezbędnej wiary w naszą dzialal- 
ność i jej skutki, tyle właśnie tej 
wiary, ile jej dla skuteczności dzia- 
łania mieodzownie potrzeba i tej 
wiary nie tylko się nie wstydzę, 
ale mam prawo domagać gię jej i od 
Panów iod każdego urzędnika i od 
każdego myślącego obywatela. 
Wiem, że nie dokonywuje się cudów, 
wiem, że spadkobiercom naszym 
pracy państwowej nie pozostawimy 
Polski doskonałej, ale wierzę i wy- 
magam tej wiary od każdego z na- 
szych współpracowników, %е рото- 
stawimy ją odrobinę lepszą, niż 
była dotychczas. 

Pokojowość polityki polskiej. 

Przechodząc teraz do tych uzu- 
pełnień, które rzucą dodatkowe 
światło na poczynienia i zamierze- 
nia Rządu pragnę raz jeszcze pod- 
kreślić szczerą i zdecydowaną 
pokojowość polityki polskiej. 
Pokój jest środkiem koniecznym 
do zapewnienia państwu warunków 
normalnego rozwoju politycznego, 
społecznego i gospodarczego—do 
umocnienia go nawewnątrz i na- 
zewnątrz i do umożliwienia mu 
skutecznej współpracy z innemi 
państwami na terenie międzynaro- 
dowym. Dlatego też, w mojem 
głębokiem przekonaniu, nikt, znają- 
cy bliżej nasze stosunki, nie może 
dziś w dobrej wierze przypisywać 
nam, śladem tendencyjoej, białemi 
nićmi szytej propagandy, jakich- 
kolwiek zamierzeń, zagrażających 
pokojowi, zgodnemu z zasadnicze- 
mi postulatami integralności, bez- 
pieczeństwa i autorytetu Państwa 
Polskiego. 

Światowa sytuacja gospodarcza. 
Wojna światowa zburzyła nie 

tylko dawną stabilizację polityczną, 
ale i gospodarczą świata, Z zapa- 
sów tych Kuropa wyszła osłabiona 

i pokonana. Między rokiem]1918, a 
1928 — 1925 procentowy udział 
Europy w handiu światowym spadł 
z 64 proc. na 52 proc., a udział w 
zapasach złota z 59 proc. na 82 
proc. Ekonomiczne korzyści wiel- 
kiej wojny wyciągnęły głównie dwa 
państwa, t. j. Stany Zjednoczone i 
Japonja. Wyprodukowane w nad- 
miarze w roku 1925 wytwory prze- 
mysłowe za pieniądze, pożyczone w 
z Ameryki, pozostały w wielkiej 
części na składach fabrycznych; 
natomiast rozpoczęła się pogoń za 
dolarem dla spłacenia zaciągnię- 
tych poprzednio zobowiązań; 
rozszerzające się bezrobocie—i to 
po długotrwałym okresie zniszcze- 
nia kapitałów i zamożności stanu 
średniego — skurczyło niezmiernie 
rynki zbytu; wreszcie w roku 
1925 zaciążyły fatalnie żniwa roku 
1924. Tak oto zarysowuje się naj- 
ogólniejszy kontur sytuacji ekono- 
micznej Europy na początku r. 1926. 

Kryzys światowy. Środki walki. 

W każdym razie, jako najogól- 
niejszą charakterystykę jroku 1926 
można ustalić: 1) zwiększającą się 
z miesiąca na miesiąc stagnację, 
krytyczne układanie się bilansów - 

gospodarczych, szczególnie w pań- 
stwach Europy centralnej i wscho- 
dniej, a w konsekwencji dążenie do 
czynnego bilansu handlowego na 

awie takiej, lub innej regla- 
ji importu; 2) wysunięcie 
czoło zagadnień potanienia 
ji, obok haseł uporządkowa- 
żetu państwowego, najdalej 

posuniętą oszczędność i redukcję 
w urzędach, oraz większą swobodę 
w działaniach gospcdarczych dla 
władzy wykonawczej; 3) budzenia 
się zrozumienia, iż konieczną się 
staje zorganizowana kollaboracja 
ekonomiczna państw europejskich 
w kierunki stopniowego odbudowa- 
nia konsumeji rynków wewnętrznych 
i eksportu na podstawie złagodze- 
nia powojennej zasady absolutnej 
samowystarczalności gospodarczej, 
oczywiście w granicach postulatu 
pierwszego. 

    

   
    

Ekonomika polska. Jednostron- 
ność wysiłku Grabskiego. Obec- 

na akcja rządu. 

Oto jest tło, na którem ryso- 
wać się muszą ogólne stosunki 
gospodarstwa Polski. Wysiłek w 
r. 1928 wydał nadspodziewanie 
Szybko rezultat w postaci ustabili- 
zowanej i mocnej waluty złotej, 
Niestety, kryzys walutowy jest 
zawsze nierozdzielnie związany z 
szeregiem innych  skomplikowa- 
nych zjawisk gospodarczych, przy- 
czyną zasadniczą ówczesnego za- 
łamania się było niedostateczne 0- 
cenienie konieczności walki o ob- 
niżenie cen na rynku wewnętrz- 
nym w Polsce, Żadna taryfa celna 
obronić rynku nie mogła i nie 0- 
broniła.  Ustśbilizowana waluta 
spadła wprost  bezprzykladnie 
w Europie pod ciosem pasywności 
bilansu handlowego, który dla sto- 
sunków polskich jest miarodajną 
podstawą bilansu płatniczego. Do- 
piero obecnie ujawnia się pelne 
zrozumienie, że walka o niski 
poziom cen "jest istotnym czyn- 
nikiem walki e pełną sanację 
wewnętrzną. 

To też sanacja Polski podej- 
mowana obecnie po raz drugi musi 
być wszechstronną i równomierną 
o ile ma mieć warunki stopniowe- 
go, ale zupełnie pewnego powo- 
dzenia. 

Walka nietylko o skarb! Odro- 
dzić gospodarstwo narodowe! 
Przechodząc do omówienia po- 

zycyj gospodarczych Państwa, 
pragnę wskazać, że wartość suma- 
ryczna produkcji oraz produkcji 
górniczej w Polsce nie jest mało- 
znaczna. Na podstawie dość ścisłych 
obliczeń statystycznych wartość 
produkcji społecznej w roku 1925 
można ocenić na około 16 — 11 
miljardów złotych w złocie, 2 cze- 
go okrągłe 6Q proc. przypada na 
produkcję rolniczą w różnych for- 

mach, a 40 proc, 
przemysłową. Przy tak znacznej 
produkcji, przy tak  poważnem 
miejscu Polski pod względem cyfry 
ludności, obszaru, zapasu surowców 
i źródeł energji Polska na we- 
wnątrz była i jest krajem bied- 
nym, na zewnątrz zaś państwem 
„żaściankowem* zajmującem w 
handlu europejskim 13 miejsce. 
Polska miała znacznie mniejszą 
ekspansję gospodarczą nie tylko w 
stosunku do 4 wielkich mocarstw 
europejskich, ale mniejszą od +sze- 
regu państw mniejszych. 

Na każdem polu, a więc i na 
polu gospodarczem winien być 
podjęty trwały wysiłek zdobycia 
dla państwa należnego mu miej- 
sca rozwoju, gdyż ta właśnie 
twórcza działalność będzie spraw- 
dzeniem zdolności narodu do 
samodzielnego bytu i prawa do 
potęgi politycznej. Tymczasem 
nie posiadamy współczesnych środ- 
ków dla bardziej celowego wyzy- 
skania i najkorzystniejszej sprze- 
daży produkcji naszego rolnictwa, 
brak nam elewatorów, chłodni, 
piekarni, rzeźni e. e.t., brak dróg 
bitych, żelaznych i wodnych, a 
równocześnie nie zatrudniamy w 
pełni naszej ludności robotniczej, 
nie wiemy co mamy począć z nad- 
miarem przyrostu ludności, gdy 
znowu w innych dziedzinach jes- 
teśmy bodaj hiperuprzemysłowieni. 

Polityka handlowa. 

Przechodzę do zobrazowania 
paszych stosunków handlu zewnę- 
trznego. Saldo czynne bilansu han- 
dlowego zwiększające się obecnie 
z miesiąca na miesiąc wynosi za 
okres od 1 stycznia 1926 roku do 
1 lipca okrągło 300 miljonów zł. 
Urodzaj tegoroczny zapowiada się 
pod względem ilościowym i han- 
dlowym dobrze. Strajk węglowy w 
Anglji ożywił wiele dziedzin w na- 
szej produkcji. 

Wreszcie niech mi wolno bę- 

na produkcją dzie stwierdzić, że działalność rzą- 
du zarówno jako synteza politycz- 
na, jak też i suma nieuchwytnych 
wprost eodziennych coraz  czę- 
stszych drobnych, ale celowych 
działań i posunięć przyczyniła się 
do ożywienia gospodarczego całe- 
go państwa. Jeżeli idzie o handel 
zewnętrzny to jest on wybitnie 
aktywny. 

Z biegiem czasu, gdy stosunki 
gospodarcze u nas ulegną realnej 
poprawie, będziemy dążyć do li- 
beralniejszego regulowania tych 
stosunków. W związku z tem zaś 
uważać należy, że państwo nasze 
stopniowo musi wychodzić z roli 
zaściankowego zacofanego obywa- 
tela, któremu wszystko załatwi ob- 
cy pośrednik, 

Z zagadnieniem tem łączy się 
bardzo rozwój naszego handlu 
morskiego i sprawa naszych por- 
tów. Stan posiadania pod tym 
wzzlędem nie przynosi zaszczytu 
przeszłości. Obecnie przystąpiono 
energicznie do rozbudowy portą w 
Gdyni. Zdolność przełądunkowa 
Tezewa wzrasta też bardzo szyb- 
ko. Zaganienie własnej floty hand- 
lowej jest _ obecnie dopiero 
rozważnym problematem. Stosunki 
polsko-gdańskie mniej więcej od 
roku znacznie się poprawiły. Spo- 
-dziewajmy się, że stosunki te 
wchodzą po woli na grunt trwałej 
rzeczowej współpiacy ekonomicz- 
nej. 

Nasz handel zewnętrzny stoi 
daleko niżej poziomu europejskie- | 
go. Ta dziedzina życia istotnie nie 
doznawała żadnego poparcia ze | 
strony państwa. 

Należy spełnić szereg zasad- 
niczych postulatów w. handlu: 
część kredytów przeznaczyć bez- 
pośrednio dla handlu, podatki 
należy skomzsować, należy ze- 
zwolić właścicielom sklepów 
mieć sklepy otwarte w okresie 
południowym, również należy u- 
łatwić uzyskiwanie pasportów 
zagranicznych handlowych. 

Walka z bezrobociem. 

W produkcji przemysłowej od czerwca zapanowało dość wyraźne 
ożywienie. Część zwiększenia się 
na rachunek zmniejszenia produkcli. 
strują stan bezrobocia w Polsce: 

całe państwo Górny Sląsk Zagłębie Dąbrowskie i Łódź 

30 stycznia 1926 roku "i 
359.119 13.192 26.881 89.311 

29 maja 1926 roku ; 
304.113 13.199 23.126 65.131 

17 lipca 1926 roku а 
274.471 67.146 21.191 60.199 

Jakkolwiek spadek ten jest w darstwa jest ogromna—wartošė ki- 
ostatnich miesiącach zjawiskiem netyczna bardzo nikła. W tem leży * 
stałem tem niemniej rozmiary bez- . 
robocia są jak na nasze stosunki 
wielkie i rząd nie przestaje czynić 
możliwych wysiłków dla ulżenia 
dotkniętym tą klęską. 

Poza akcją materjalną kładzie 
się coraz większy nacisk na od- 
ciążanie bezrobocia przez produk- 
cyjne zatrudnianie robotników, po- 
zbawionych pracy, bądź przy. bez- 
pośrednio zorganizowanych robo- 
tach publicznych, bądź przez zasi- 
lanie w miarę możności kredytem 
robót prowadzonych przez samo- 
rządy. 

Siły wytwórcze Polski. 

Eksport węgla podnosząc się 
od roku 1925, w czerwcu 1926 ro- 
ku wyniósł 1391 tysięcy ton. Eks- 
port rudy polskiej wzrasta również 
dość silnie. Najtrudniejsza sytua- 
cja jest w przemyśle cukrowniczym 
i solnym. 

Przemysł chemiczny rozwija się 
znowu nieco lepiej otrzymując za- 
mówienia zagraniczne. Przemysł 
nawozów sztucznych jest w sytua- 
cji dobrej i pracuje w całej pełni. 
Export drzewa polskiego głównie 
do Gdańska wzmógł się ostatnio 
tak znacznie, że powetował sobie 
już straty, z powodu wojny celnej 
z Niemcami. 

*Rozwój gospodaczy Polski ma 
przed sobę wielką przyszłość. Po- 
tencjonalna wartość naszego gospo- 

bezrobocia należy właśnie odnieść 
Tak więc następujące cyfry ilu- 

źródło nędzy ludności i słabość 
państwa na zewnątrz. 

Dla świadomego i celowego 
rozwiązania tych zadań rząd po- 
dejmie: 1) unormowanie i unifiko- 
wanie prawne najważniejszych zja- 
wisk gospodarczych w _ państwie 
przez dekretowanię ustaw naprz.. 
przemysłowej, górniczej, o izbach 
handlowo - przemysłowych (t. j. o 
samorządzie gospodarczym) o spół- 
kach akcyjnych ect. 2) podda zja- 
wiska życia gospodarczego zdrowej 
i celowej normalizacji i standary- 

zacji, a to przez powołanie do ży- 
cia: a) komisji badania kosztów 
własnych i warunków produkcji, b) 
instytutu dla badania konjunktur 
gospodarczych i rozwoju exportu; 
3) przeorganizuje w sposób celowy 
resorty gospodarcze i przedsiebior- 
stwa państwowe—w pierwszej linji 
koleje. 

Przedsiębiorstwa państwowe. 

Koleje zorganizowane będą 
w _ odrębne przedsiębiorstwa 
państwowe stanowiące samodziel- 
ną osobę prawną z dyrektorem 
generalnym na czele. Minister ko- 
munikacji obejmie naczelne kie- 
rownictwo kolej i poczt. Zniesie- 
nie ministerjum robót publicznych 
nie pociągnie za sobą zwężenia 
zakresu pracy. — Wręcz przeciw- 
nie — w obrębie nowej organizacji, 
zwolnionej od wpływów  politycz- 

м
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nych, roboty publiczne mają być 
prowadzone bardziej niż dotąd in- 
tensywnie. W roku przyszłym 
przewidywana jest budowa dróg 

bitych w zakresie dziesięciokrotnie 
większym od przewidywanej w 

budżecie roku bieżącego. Przed- 

sięwzięta będzie regulacja Wisły w 
obrębie byłego zaboru rosyjskiego. 
Prągnęlibyśmy, aby rozpoczęta być 
mogła budowa kanału, łączącego 
Wisłę z Wartą, posiadającego zna- 
czenie pierwszorzędną. 

Sytuacja finansowa. 

Wypowiedziana przezemnie dnia 

19 b. m. ocena sytuacji finansowej 
potwierdza się. — Obieg biletów 
Banku Polskiego wzrósł w dniu 
26/VII do 468 miljonów, zapas wa- 
lut brutto do 94,86 miljonów. — 
Wpływy kasowe dały znaczną 

nadwyżkę nad sumą prelimino- 
waną.—Mając va względzir uprosz- 

czenie administracji i wprowadze- 

nie niezbędnych oszczędności opra- 

eowało ministerstwo skarbu nowy 
statut organizacyjny ministerstwa 
skarbu, który w rezultacie zmniej 
sza ilość wydziałów w centrali min. 
skarbu z 41 na 30.—Dążąc w kie- 

runku udoskonalenia i ujednostaj- 

nienia władz skarbowych pierwszej 

i drugiej instancji min. skarbu po- 

stanowiło reorganizacje tych władz 
w kierunku uproszczenia ich czyn- 
ności. 

Podstawa dobrobytu: rolnictwo. 

Podstawą dobrobytu materjalne- 
go państwa jako całości musi być 
pomyślny rozwój wytwórczości rol- 
nej. Rząd przedsięwziął już kroki 
w kierunku najkorzystniejszego wy- 
zyskania dla rolnictwa konjunktur 
eksportowych. 
Bank Polski rozpocznie akcję kre- 
dytową, mającą na celu racjonalne 
sfinansowanie zbiorów  tegorocz- 

- nych. Fundusz na ten cel prze- 
znaczony wyniesie 20 miljonów 
złotych, 

Zakończenie: Stosunek Rządu do 
Sejmu. Praca ustawodawcza. 

Wszystkie nasze zamierzenia w 
dziedzinie życia gospodarczego 
nie dałyby wyników trwałych gdyby 
zaniedbaniu uległo wychowanie 
młodego pokolenia. Powiadam wy- 
chowanie, albowiem szkole przy- 
pisują znaczenie szersze. 

ywody moje pragną zakoń- 
czyć sprawą zasadniczą, a która 
nasuwa także szereg komentarzy 
opacznych lub wręcz fałszywych. 
Wynikający z uchwalenia zmian 
konstytucji i, pełnomocnictw sto- 
sunek ciał ustawodawczych i Rzą- 
du pozostaje najzupełniej określo- 
ny i jasny. 

Wśród licznych powodów, wy- 
wołujących dotychczasowy nienor- 
malny i szkodliwy dla państwa 
stan rzeczy, powodem przecie naj- 
ważniejszym był fakt, że tempo 
ustawodawczych prac naszych izb 
prawodawczych nie mogło sprostać 
w żadnej mierze tempu i wymaga- 
niom naszego życia. Luksus powol- 
nej pracy ustawodawczej był dla 
nas ciężarem ponad siły. 

Rozumieli to doskonale cudzo- 
ziemey i fakt udzielonych nam pel- 
nomocnietw traktuje się na ogół 
zagranicą jako znaczny krok na- 
przód w naszych poczynaniach pań- 
stwowych,—Pod tym kątem widze- 
nia pełnomocnictwa udzielone przez 
Panów rządowi są niczem innem 
jak wyrównaniem dysonansów po- 

W państwie X Mizy. 
3 Sztuka filmowa jeszcze nie ma u 

u nas uznania na jakie zasługuje. 
A jednak państwo X Muzy to prze- 
_cież nowa forma sztuki, zewnętrzny, 
uplastyczniony przejaw Piękna, bę- 
dącego dziełem ludzk em. 

U nas, w Polsce idotychczas do 
tego zrozumienia nie doszliśmy. 
Godzi się zapytać dlaczego? Czyż- 
by ten szalony wysiłek intelektu 
reżyserskiego, ta jego często cieka- 
wa koncepcja nie zasługiwała na 
nazwę sztuki? A aktor filmowy — 
na którego geście, ruchu rąk czy 
też twarzy, urzeczywistnia się ten 
głęboki stan psychiczny danej ro- 
li—czy to nie jest twórczość, jak 
w danym wypadku artystyczna. 

Amerykanie również nie posia- 
dają tego zrozumienia — gdyż film 
traktują, jako pewnego rodzaju 
przemysł, nie artystyczny, ale za- 
wodowy. Jest wprawdzie tam sytu 
acja lepsza, niż u nas — bo świat 
filmowy jest tam potęgą bezkon- 
kurencyjną — jednak filmy amery- 
kańskie mają zadużo w sobie pier- 

- Wiastku propagandowego. Amery- 
kanie robią film na to, aby światu 
pokazać, że u nich jest najlepsza 
technika w obrazie, że występuje 
najpiękniejsza kobieta, otoczona 
niebywałym, a prawdziwym  prze- 
pychem, że wogóle to, co się w 
obrazie dzieje, to jest ich potęga 
materjalna. Dlatego filmy amery- 
kańskie chociaż mogą być czasem 

  

między pracą ustawodawczą, a wy- 
mogami życia, jako niezbędną ko- 
rekturą, odzyskaniem tempa, a tem- 
samem uczynieniem zadość pod- 
stawowym warunkom prawidłowe- 
go rozwoju państwa. 

Z chwilą uchwalenia pełnomoc- 
nictw w zakresie tak określonym 
jasnem jest, że wszystkie sprawy 
pierwszorzędnej wagi które w za- 
kres ten nie weszły stanowić mu- 
szą przedmiot troski Sejmu i Senatu. 
Mam na myśli przedewszystkiem og- 
romną dziedzinę ustaw samorządo- 
wych, których uporządkowania i 
zrealizowania domaga się życie. 
Drugą sprawą nie mniejszej wagi 
jest sprawa ordynacji wyborczej, 
która została przez Sejm wykłu- 
схопа 7 zakresu naszych pełno- 
mocnictw. Wspominając tylko o 
tych dwuch sprawach zdaję sobie 
sprawę jak liczne jeszcze czekają 
Panów prace i w innych zakre- 
sach. Następuje obecnie okres 
specjalnie intensywnych prae rzą- 
du, których kontrola pozostaje w 
rękach ciał ustawodawczych. Po- 
zwajam sobie wyrazić życzenie aby 
po zasłużonym odpoczynku, na któ- 
ry udają się izby zostały również 
ich prace z jak największym suk- 
cesem podjęte. (Pat.) 

Obrady Senatu. | 

WARSZAWA. 30. VII. (Pat.). 
Na dzisiejszem posiedzeniu Senat 
przystąpił przedewszystkiem do ra- 
tyfikacji całego szeregu umów i 
konwencyj międzynarodowych. 

Następnie przystąpiono do spra- 
wozdania komisji _ konstytucyjnej 
o projekcie ustawy zmieniającej i 
uzupełniającej konstytucję i o pro- 
jekcie ustawy o upoważnieniu Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej do wy- 
dawania rozporządzeń z mocą u- 
staw. Marszałek zakomunikował, 
że nad powyższemi projektami dy- 
skusja będzie toczyła się łącznie. 

Sprawozdanie o projekcie usta- 
wy dotyczącej zmian konstytucji 
wygłosił sen. dr. Buzek (Piast.), 
który szczegółowo omówił zarów- 
no zmiany projektowane przez 
Sejm jak i zmiany projektowane 
przez komisję konstytucyjną Sena- 
tu. Referent dłużej zatrzymał się 
nad sprawą rozwiązalności Sejmu, 
prawem dekretowania, oraz kwestją 
nietykalności poselskiej. Z kolei 
zabrał głos sprawozdawca ustawy 
o pełnomocnictwach sen. Krzyża” 
nowski (Klub Pracy). Komisja kon- 
stytucyjna proponuje trzy zmiany 
projektu sejmowego, a mianowicie 
skreślenie z liczby spraw, które nie 
mogą być normowane rozporzą- 
dzeniami Prezydenta spraw obję- 
tych art. 69 konstytucji oraz spraw 
unormowanych ustawami szkolne- 
mi. Komisja proponuje też, aby 
Prezydent miał prawo zbywania, 
obciążania i zamiany nieruchomego 
majątku państwowego o ile war- 
tość poszczególnego objektu nie 
przekracza 100 tys. złot. 

Po przemówieniu sen. Krzyża- 
nowskiego zabrał głos p. prezes 
Rady Ministrów Bartel, przemów- 
nie to podajemy osobno. 

Po przemówieniu p. Premjera 
Senat przystąpił do dyskusji. Pier- 
wszy zabrał głos sen. Ringel (Ko- 
ło żyd.) wyrażając nadzieję, że 
program rządu zostanie zrealizo- 
wany. Co do kwestji pełnomocnictw 
i zmian konstytucji sen. Ringel 
oświadczył, że klub jego będzie 
głosował za pelnomocnictwami 
wnosząc równocześnie poprawkę, 

bardzo piękne—to jednak nie zo- 
stawiają śladów w umyśle widza. 
Jeśli chodzi o czerpanie z danego 
obrazu prawdziwych wartości arty- 
stycznych, to mało w tym wzglę- 
dzie korzyści. 

Piękna artystka amerykańska 
Corinne Griffith, siostra zresztą 
bardzo dobrego reżysera D. Grif- 
fitha, stwarza wprost bajeczne kre- 
acje—ale sama jedna, ją tylko się 
pamięta, a nie myśli się o tem tle, 
na którem wystąpiła, bo tło to 
zresztą niejest godne uwagi. 

Wyjątkiem w amerykańskiej 
twórczości filmowej jest Liliana 
Gish. Artystka ta posiada tyle sub- 
telnego wdzięku, ruchu i tak panu- 
je nad całą akcją w obrazie, że 
wszystko, co ją Otacza; ucieka pod 
płaszcz jej szczerego liryzmu, i 
wszystko z nią razem gra. 

Przypominają sobie Wilnianie 
obraz na tle rewolucji francuskiej 
„Dwie sieroty", gdzie ta właśnie 
Liliana z siostrą rodzoną Dorotą 
Gish (również wybitną) tak złączy- 
ła swoje zewnętrzne odczucie z 
z obserwacją widza, że to było po- 
wodem do podniesienia artystycz- 
nych „wartości obrazu. Pozatem 
Amerykanie umieją budować film, 
ale do budowy tej nie używają 
architektów, tylko zwyczajnych ro- 
botników. = 

Moje poniekąd z obserwacji 
wzięte twierdzenie, że najlepszymi 
mistrzami w rozwoju  prawdzjwej 
twórczości są Niemcy i Francuzi. 
Jaka może być różnica między ni- 
mi a Ameryką, niejeden chętnie 

KU RJ E R. t LB NA K O 

Z Rosji Sowieckiej. 
Rozłam wśród komunistów rosyjskich. 

RYGA, (Tel. wł.) Z Moskwy donoszą: Memorjały komunistów Kuj- 
byszewa i Jansona przedstawione Biuru politycznemu partji komunistycz- 
nej w sprawie działalności 
jej prac, prowadzonych ostatnio drogą ściśle konspiracyjną. 
kulminacyjnym tej akcji było zebranie opozycji, 

opozycji wskazują na olbrzymie rozmiary 
Punktem 

zorganizowane przez 
jednego z jej przywódców Bielenkiego w lesie z zachowaniem środków 
ostrożności: na sposób Ściśle wojskowy. 

Interesującym szczegółem są wiadomości o działalności jednej z 
grup opozycyjnych na czele z Miedwiediewem. Grupa ta zajmowała 

„się agitacią wśród t. zw. „spieców* D 
zorganizowač przeciwko wladzy sowieckiej, 

(specjalistów), których chciała 
korzystając ze stałego po- 

miatania specjalistami przez bolszewików. Opozycja weszła w porszu- 
mienie z grupami 
znaną grupą Suworina. 

Komisja śledcza, która z 

komunisiycznemi zagranicą, między innemi ze 

ramienia Centralnego Komitetu Parti 
Komunistycznej bada działalność cporycji, dokładnie zbadała stan spra- 
wy. Okazało się, że w szeregach opozycji są z jednej strony grupy le- 
wicowe na czele z Zinowjewem i Łaszewiczem z, drugiej prawicowe na 
czele z Sokolnikorem i Miedwiediewem. 

Trockij i Radek stanowić mieli odrębną grupę, która nie an 
gażowała się w tym stopniu, jak Zinowiew i jego towarzysze, miała 
jednak z niemi utrzymywać ścisły kontakt. 3 

Szereg dzialaczy, zaangažowanych w akcji II-eį Mięizynarodowki, 
występuje szczególniej ostro przeciwko Stalinowi, który dążył do ogra- 
niczenia wydatków na propagandę międzynarodową, 
sytuacją finansową Rosji. 

licząc się z ciężką 

Stwierdzone tworzenie się nowych strennictw włościańskich. 
Na tem polu współpracują opozycjoniści z socja!-rewolucjonistami. 
Na Ukrainie skonstatowano wzmożoną działalność petlurowców. 

  

Byli generałowie konkurentami p. No- 

  

waczyńskiego. 
(Telefonem od własnegó korespondenta z Warszawy.) 

W sferach dziennikarskich stolicy rozeszły się wczoraj wiadomości, 
iż od 15-go sierpnia zacznie wychodzić dziennik p. t. „Nowa Polska 
Zbrojna”, poświęcony sprawom wojskowym. Na czele dziennika mają 
stanąć podobno gen. Dowbór-Muśnicki, Józef i Stanisław Hallero- 
wie oraz Stanisław Szeptycki. 

Oczywiście pismo to będzie prowadziło zażartą polemikę z redak- 
cją „Polski Zbrojnej" i w ten sposób starać się będzie wprowadzić szkodliwą 
politykomanję i partyjnictwo w szeregi naszej armii. 

Przeciw tego rodzaju metodom „pracy publicznej* należy się jak 
najkategoryczniej zastrzec. 

  

(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Min. Spraw Wewnętrznych gen. 
Młodzianowski podpisał rozporzą- 
dzenie na mocy którego Naczelnik 
Wydziału Budżetowego w Departa- 
mencie Samorządowym M. $. W. 
dr. Dworski, były Naczelnik Wy- 
działu Prezydjalnego dr. Górski i 
Naczelnik Wydziału Prasowego p. 
Wańkowicz zostali przeniesieni w 
stan nieczynny. * 

W związku ze zwiększonym ek- 
sportem węgla Ministerjum Kolei 
zamierza w b. r. zwiększyć przeno- 
śność stacyj kolejowych w szeregu 
Dyrekcyj Kolejowych, a mianowicie: 
Katowickiej, Poznańskiej i Gdań- 
skiej; przyczyni się to wydatnie do 

ZE A 

że ustawa traci moc z chwilą ustą- 
pienia obecnego rządu. Co do 
kwestji zmian konstytucji mówca 
zatrzymał się dłużej nad prawem 
dekretowania zgłaszając poprawkę 
aby rozporządzenia rządu wydane 
na podstawie tego prawa wymaga- 
ły zatwierdzenia ustawodawczego 
po zebraniu się Sejmu i Senatu. 
Po przemówieniu sen. Ringla dys- 
kusję odroczono do następnego 
posiedzenia, które wyznaczone na 
jutro godz. 10 rano. 

zapyta—wszak Ameryka jest już 
dziś w posiadaniu całego szeregu 
miast filmowych. 

A jest jednak różnica—jak Ame- 
ryka kocha w filmie to co otacza 
aktora, tak Francja i Niemcy całą 
tę wielką wartość artystyczną sku- 
piają w samym aktorze. Amery- 
kański reżyser karze artyście grać 
wśród pięknych ogrodów, pałaców, 
prerji dzikich i t. p., irancuski lub 
niemiecki reżyser karze obracać 
się aktorowi bez tych rekwizytów, 
ale każe mu tak grać jakby go to 
wszystko naprawdę otaczało. Roz- 
wija jego indywidualność, daje mu 
tę wyobraźnię, i zmusza go do 
wchłaniania w siebie zamiłowania 
do własnych koncepcji. Daje mu 
potem te rekwizyta, ale aktorowi 
nie wolno o nich myśleć, on nie 
może niczego poza sobą i swoją 
rolą widzieć. 

Taką pierwszorzędną na kon- 
tynencie europejskim gwiazdą fil- 
mową jest Lili Damita, występują- 
ca w „Soischa-Film* w Wiedniu. 

Dla informacji dodać muszę, że 
na czele tej olbrzymiej firmy stoi 
hr. Aleksander Kolowrat, węgier- 
ski magnat i najlepszy na naszej 
półkuli reżyser i inscenizator Mi- 
chał Kertesz. 

Lili Damita pod opieką taką 
ma dobrą sposobność rozwinąć 
swój talent, który jest może naj- 
lepszym w Europie. Kobieta ta 
prócz piękności posiada tyle tem- 
peramentu, fotogeniczności i rysu 
mimicznego, że spodziewać się na- 
leży, iż nie prędko która z pięk- 

Wiadomości polityczne 

  

uregulowania transportów kolejo- 
wych. > 

Prof. Kemmerer w otoczeniu 
członków amerykańskiej misji fi- 
nansowej, oraz przedstawicieli Min. 
Spraw Zagr. złożył wieniec na gro 
bie Nieznanego Żołnierza. 

Delegacje do rokowań handlo- 
wych polsko-niemieckich na mocy 
zobopólnej umowy rozpoczną swój 
urlop 10 sierpnia i podejmą nano- 
wo rokowania w połowie września. 

Do chwili rozpoczęcia urlopu 
delegacje będą prowadziły rokowa- 
nia normalnie. 

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

Wielki wybór zegarków, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów. 
Przy 2 pracownia zegarkėw, 

jubilerska i grawerska, 
Ceny umiarkowane, 

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

      

    

    

  

  

  

P. Chowtin, "uzyc 
Wielki wybór zegarków, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerėw. 

z= Ceny fabryczne == 
Przy sklepie PRACOWNIA ZEGAR- 

KÓW, jubilerska i grawerska. 
Kupn%: złota, srebra i drogich 

kamieni. 1073 

nych adeptek filmowych stanie się 
jej konkurentką, 

A jeśli cofniemy się do kilku 
miesięcy, kiedy w berlińskiej Ufa- 
Film występowała jeszcze Lya de 
Putti, porwana szałem zarobku do 
Ameryki, i jeśli przypomnimy so- 
bie ją z Emilem Janningsem w 
obrazie „Variete“, to czy twierdze- 
nie moje poprzednio wypowiedzia- 
ne, że Niemcy posiadają tę właś- 
nie inwencję artystyczną, nie jest 
słuszne. Jedźmy do Francji i po- 
patrzmy na rolę króla Ludwika XI 
z „Cudu Wilków", którą gra praw- 
dziwie nieznany artysta—czy O ta- 
kiej kreacji można zapomnieć? A 
co z tego zrobiliby Amerykanie? 
Wypisaliby złotemi zgłoskami imię 
tego artysty, tysiące świetlnych re- 
klam rozsławiałoby wielką sztukę 
amerykańską, a tymczasem Fran- 
cuzi nawet nie wymienili kto to 
był ten wspaniały Louis XI. Dla 
nas wystarczyła jego indywidual- 
ność, my, jako widzowie, mieliśmy 
do czynienia tylko z królem Lud- 
wikiem XI, a nie z aktorem, gra- 
jącym tę rolę. 

Jakie potężne zastosowanie ma 
dla filmu literatura to zrozumieli 
Francuzi, realizując wielki film e” 
popeję Wiktora Hugo znaną całemu 
światu—„Nędznicy*. 

Obraz w którym wszystko ma 
być uzewnętrznione przez ludzi, 
gdzie dekoracja zupełnie z pomo- 
cą reżyserowi i aktorowi nie przy- 
chodzi, gdzie cierpienie i ból mu- 
szą malować się na każdej twarzy, 
weźmy taką ciężką rolę Jeana Val- 
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Po mowie premjera. 
Expose p. premjera Bartla w 

Senacie jest rozwinięciem i uzu- 
pełnieniem przemówienia, wygło- 
szonego poprzednio w Sejmie. 
Logicznie składa się z dwuch czę- 
Ści, wzajem ściśłe od siebie załeż- 
nych. Z jednej strony daje ono 
resume dotychczasowych prac rzą- 

du na drodze do reformy stosunków 
w Polsce, w szczególności sanacji 
gospodarczej i zakreśla dalszy pro- 
gram jego prac, z drugiej dotyka 
zagadnień politycznych, w pierw- 
Szym rzędzie, stosunku rządu do 
Sejmu. 

W dziedzinie naprawy Rzeczypo- 
spolitej trudno było zaiste przed- 
stawić pokaźniejszy dorobek pracy 
w ciągu  dziesieciotygodniowego 
okresu! Rząd prof. Bartla dał do- 
wody tak wyjątkowej sprężystości 
i energji w walce z przeciwnościa- 
mi, że trzeba mieć mózg ptasi lub 
żmiję na języku, by nie uznać 
istotnych, niezaprzeczalnych kwali- 
fikacji obecnego gabinetu do rzą- 
dzenia krajem. 

Mamy w Polsce publicystów, 
którzy poważnie uważają, że ich 
starsi przyjaciele polityczni zrobi- 
liby to samo o wiele lepiej. 

Równie bezpodstawne jak i 
niewinne to przeświadczenie pozo- 
stawmy im na osłodę bezpłodno- 
Ści ich wysiłków nad obdarzeniem 
Pałacu Namiestnikowskiego „dzia- 
łaczami państwowemi* z epoki 
Mikołajowskiej. 

W rządowym programie napra- 
wy państwa uderza jeden rys szcze- 
gólny, którego niepodobieństwem 
było doszukać się w wystąpieniach 
rządów poprzednich. To ujmowa- 
nie zagadnień państwowych, jako 
całości ściśle ze sobą związanej, 
której bez naruszenia najistotniej- 
szej ich treści dzielić na cząstki 
niepodobna. A więc naprawa skar- 
bu nie jest wszysikiem? Nareszcie! 

Ministrowie skarbu, którzy wy- 
szli z narodowo - demokratycznej 
szkoły politykujących ekonomistów 
nie dojrzą zapewne w tym syste- 
mie myślenia rządu nic nowego, 
Dla nich fiscus był sobie, gospo- 
darstwo narodowe sobie, a wszelkie 
'czynniki pozagospodarcze, a więc 
ogólno-polityczne, administracyjne 
it. d. dawały się również cudow- 
nym sposobem oddzielić. 

Straszliwie zemściło się na nich 
życie za czasów rządu ósemkowe- 
go i gorzką lekcję dało jeszcze całej 
Polsce, za jednostronnie fiskalne 
próby pp. Wł. Grabskiego i Zdzie- 
chowskiego, 

Streszczając się stwierdzić mo- 
żemmy, że mamy pierwszy rząd, któ- 
ry wystąpił z europejskim progra- 
mem ekonomicznym i przytem w 
odróżnieniu od wielu rządów na 
Zachodzie ma dane, aby program 
ten zrealizować, 

Z tem co powiedzieliśmy przed 

  

jeama, Faatiny lub Javerta — O 
którym sam autor Hugo powie- 
dział że był to „człowiek o twa- 
rzy psa policyjnego". Można dziś 
już powiedzieć reasumując te mo- 
je poglądy, že Europa (niestety 
prócz Polski) kładzie główny na- 
cisk na momenta psychiczne, Ame- 
ryka zaś na techniczne. To jest aż 
nadto widoczne. 

Ameryka jednak przoduje i 
nie ma konkurenta pod jednym 
względem, a to w budowaniu ko- 
medji filmowych. Dlaczego? Bo tu 
właśnie potrzebna jest ta techni- 
ka—czy można sobie wyobrazić 
film z Harold Lloydem—w którym 
ten nie przeskakiwałby przez 54 
piętro drapacza, lub nie jechał by 
z 1000 metrowej góry autem ku 
przepaściom. W komedji trzeba 
Szukać kontrastów, a Amerykanie 
to umieją, bo mają ku temu wa- 
runki. Kapitalnym kontrastem jest 
przecież znana para duńskich ko- 
mików Pat i Patachon. 

* 

* 

A teraz kilka uwag pod adre- 
sem naszych polskich czynników 
filmowych: Jak się u nas szanuje 
sztukę filmową. 

W Warszawie wychodzi duży 
tygodnik filmowy, jedno jedyne 
pismo możliwe w Polsce p. t. 
„Kino dla wszystkich". Jak wiemy 
obecnie Warszawa jest świadkiem 
już kilkumiesięcznego strajku ki- 
nowego. Po prowincjach kaniku- 
ła—bardzo dobre i dobre obrazy 
leżą po wypożyczalniach, przysy- 
pane kurzem czasu, a nasze pocz- 

chwilą, wiąże się strona polityczna 
exposć. Rząd świadom jest, że dla 
wykonania swego programu, musi 
mieć swobodę ruchów ji że zastą- 
pić musi ową „swoistą formę oli- 
garchji*, jaką według slusznego 
wyrażenia p. Premjera wytworzyły 
stronnictwa reprezentowane w cia- 
łach ustawodawczych. Tylko w ten 
sposób rząd może myśleć jak je- 
den mózg, działać, jak jedna mocna 
dłoń, a nie być wypadkową opinii 
stronnictw ani interesów klas j róż- 
norodnych grup społecznych To 
wszystko nie budzi wątpliwości. 

Ale czy okres „Swobody ru- 
chu* "ma trwać tylko przez ogra- 
niczony czas, w ciągu którego rząd 
czerpiący swój autorytet z pronun- 
ciamento Marsz. Piłsudskiego ma 
niezaprzeczoną przewagę nad Sej- 
mem, który zgrał się na zorgani- 
zowanej przez samego siebie gieł- 
dzie politycznej? 

Czy z chwilą nowych wyborów 
i ukonstytuowania się nowego 
Sejmu powstającego z tych sa- 
mych co dotąd czynników politycz- 
nych, stosunki polityczne wrócić 
mają do dawnego stanu, w pewnej 
mierze tylko skorygowanego przez 
zmiany Konstytucji? 

Czy wreszcie obecny jeszcze 
Sejm nie będzie mógł, oddaliwszy 
się nieco od wypadków majowych, 
skorzystać wobec rządu z praw, 
przysługujących mu na mocy Kon- 
stytucji? 

Oto pytania, które nasuwają 
się w związku z wystąpieniem p. 
Premjera. 

Szef rządu nie dal na nie wy- 
raźnej odpowiedzi, zaś ustęp jego ° 
przemówienia o kontroli nad rzą- 
dem, zdaje godzić się z „parlamentar- 
nym* charakterem obecnego gabi- 
netu. 

Oto odwrotna strona tego sta- 
nu rzeczy który utrwala się dziś za 
przyzwoleniem rządu. 

Niedomówienia prof. Bartla są 
niestety dotkliwym brakiem wczo- 
rajszego expose w którem szef 
rządu—fachowiec i europejski orga- 
nizator państwa niezaprzeczenie 
górował nad politykiem. B. W. 

   Sklep materjałów piśmiennych 

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

Przyrządy do łowienia ryb. 
Latarnie papierowe i fajerwerki. 

Scyzoryki i nożyczki. 
Latarki elektryczne i baterje, B 

J. Wajner 
„Krawiec damski 

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

kostjumy, a także wyroby 
futrzane. Robota wykon. si 

prędko i akuratnie, Tos2 
Ceny konkurencyjne. 

   
      
    
          

    

    

   

  

ciwe pismo „Kino“ _ pisr urządziło w 
czasie tej „posuszy" ankietę na te- 
mat „czy Pan lubi kino* „jako 
artystka się Panu najlepiej podoba* 
it. d. I wyobraźcie sobie, kto tam 
nie odpowiada i nie udziela wy- 
wiadów w tej dziedzinie: dyrektorzy 
policji, komisarze rządu— „prezesi 
klubów szaradzistów* same zawo- 
dy i stany, które bardzo cenią i 
szanują, ale te polskiej twórczości 
filmowej nie zbawią. 

Może lepiej „Kino“ zrobiłoby 
wywiad z prof. Kemmererem, lub 
rozpoczęło pertraktację z Dougla- 
sem Fairbanksem i jego żoną Ma- 
ry Pickford. Czy nie dobrze było- 
by ich zapytać, jakby się zapatry- 
wali na budowę wytwórni filmowej 
choćby np. pod Dęblinem czy Ot- 
wockiem. 

Ale trzeba ich poinformować, 
że Polska jest piękna nie tylko z 
okien luxusowego pociągu— trzeba 
ich zawieść do Wilna—Krakowa, 
pokazać polskie Tatry, Karpaty—i 
wreszcie polskie morze. 
„A pod wrażeniem tych pięknoś- 

ci p. Douglas może rozczuliłby 
swoje amerykańskie serce i rzeczy- 
wiście jąłby się budowy tej wytwór- 
ni. Nie straciłby na tem zapewne 
leszcze mógłby zyskać — a Polska 
mogłaby po pewnym czasie odzie- 
dziczyć wytwórnię, w _ której tyle 
talentów i bezrobotnych  znalazło- 
by egzystencję życia. 

. Lepiej to zrobi—jak ciągłe wy- 
wiady z ludźmi nietraktującemi tej 
dziedziny zawodowo lub chociażby 
z umiłowaniem, Lesz,
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Zycie gospodarcze. 
Kasa Chorych w Wilnie. 

Kasy Chorych naogół stanowią 
jedną z najważniejszych dziedzin 
w żakresie ubezpieczeń społecznych. 

Statystyka, odnosząca się do 
działalności Kas Chorych, dostar- 
cza nam zazwyczaj obfitego i pou- 
czającego materjału, dotyczącego 
zarówno stanu socjalnego i zdro- 
wotnego najszerszych warstw pra- 
cujących, jako też stanu najroz- 
maitszych gałęzi przemysłu i handlu. 

Obecnie właśnie Wydział Sta- 

całokształt czynności tej ważnej 
dziedziny ubezpieczeń społecznychę 

Korzystając % uprzejmości p. 
S. Klaczki, kierownika Wydziału 
Statycznego Wileńskiej Kasy Cho- 
rych, któremu na tem miejscu skła- 
damy serdeczne podziękowanie, je- 
steśmy w stanie podać czytelnikom 
garść ciekawych informacyj, doty- 
czących tej niewątpliwie pożytecz- 
nej instytucji. 

Przedewszystkiem zainteresuje 

  

    

tystyczny Kasy Chorych w Wilnie nas stan ubezpieczonych, który 
zajęty jest gromadzeniem danych przedstawia się w sposób nastę- 
statystycznych, odzwiercisdlajsc;ch  pujący: 

W dniu Mężczyzn | Kobiet. Razem |Członków rodzin 

31 grudnia 1024 r. 10.736 10.687 21.423 20.609 

30 czerwca 1925 r. 10.228 10.208 20.426 20.050 

31 grudnia 1925 r. 8.386 9.891 18.259 17.327     
Co zaś się tyczy pracodawców, to 

ogółem w Kasie Chorych zarejest- 
rowanych jest 10.450. Z nich 2800 
stanowią właściciele drobnych za- 
kładów przemysłowych i handlo- 
wych, zatrudniający do 5-u robot- 
ników, 650— właściciele większych 
zakładów, liczących ponad 5-u ro- 
botników, 6000—utrzymujący služ- 
bę domową i 900—właściciele do- 
mów. 

Jeśli przyjąć pod uwagę, że 
liczba, dotycząca służby domowej, 
w roku 1925 w porównaniu Z ro- 
kiem poprzednim uległa bardzo 
drobnym tylko zmianom, to jas- 
nem się staje, w jak silnym stop- 
niu przemysł i handel naszego 
miasta dotknięty został kryzysem 
gospodarczym. 

7 cyfr powyższych widać rów- 
nież, że kobiety, które w wileń- 
skiej Kasie Chorych stanowią 50 
procent zgórą,—w znacznie mniej- 
szym stopniu ucierpiały od kryzy- 
su, aniżeli mężczyźni. 

Nie zawadzi podkreślić, że pew- 
ne gałęzie przemysłu, nprz. tyto- 
miowa, zatrudniają przeważnie ko- 
biety, jakoteż, że prawie wyłącz- 
nie kobiety są zająte w drobnym 
premyśle, a wspomniane działy 
przemysłu wszak najmniej dotknię- 
te zostały kryzysem. 

Ciekawe są również następują- 
ce dane: porad ambulatoryjnych i 

    
domowych udzielono ubezpieczo- 
nym w wileńskiej Kasie Chorych 
i ich rodzinom 306.604. Na 100 
więc ubezpieczonych wypada w 
Wilnie 841 porad, podczas gdy w 
Warszawie wypada 618, a w Ło- 
dzi—589 porad. 

Cyfry te przemawiają raczej za 
tem, że chorobowość jest w Wilnie 
rozwinięta w większym stopniu, 
aniżeli w innych ośrodkach Polski: 
trudno bowiem przypuszczać, aże- 
by poziom kulturalny mas pracują- 
cych naszego grodu był wyższy, 
aniżeli w Warszawie i Łodzi. 

Ponadto z cyfr zaczerpniętych 
w Wydziale Statystyeznym wynika, 
że każdy członek wileńskiej Kasy 
Chorych był w roku ubiegłym nie- 
zdolnym do pracy w ciągu 6 dni, 

Ogółem ubezpieczeni w wileń- 
skiej Kasie Chorych nie pracowali 
w roku 1925 r. w ciągu 115.152 
dni, z czego 11,344 wynoszą dnie 
połogowe, 

Są to liczby znamienne dla 
zagadnień produkcji. Rzecz jasna, 
że dnie choroby są opłacane przez 
Kasę Chorych. 

Pouczającym też jest procent 
osób chorych, który wynosi 18,6, 
ezyli prawie każdy 6-ty członek K. 
Ch. choruje. 

Co zaś się tyczy strony finanso- 
wej, to następujące dane zasługu- 
ją na uwagę. 

Świadczenia: 

A. Zasiłki w chorobie —. Zl. 260.126 

B. „  połogowe й й 61.123 

С. „ pogrzebowe 5 36.715 

D. Zwroty gotówkowe : У 26.678 

E. Pensje personelu leczniczego » 670.126 

F. Środki lecznicze i opatrunkowe | х $ ‚ » 880.851 

G. Koszty leczenia w szpitalach i zakładach leczniczych —„ 424.678 

H Przewóz chorych i lekarzy $ 5 ZE 7.082 

I. Lokale ambulatoryjne . 3 21.006 

Reasumując, świadczenia wy- 
noszą w budżecie wileńskiej Kasy 
Chorych 89%, koszty administracji 
—12,49%, koszty ogólne — 4,04%, 
nadwyżka zaś bilansowa 9,67%, czy- 
li zł. 217.200. 

Ograniczając się narazie do po- 
wyższych danych, zaznaczamy, że 

Kronika miejscowa. 

Urodzaj owoców. 

Według wiadomości, otrzyma- 
nych przez nas ze związku posia- 
daczy sadów, urodzaj owoców w 
wojew. wileńskiem w r. b. zapowia- 
da się nieszczególnie. Najgorzej 
obrodziły jabłonie, które nie da- 
dzą nawet połowy zbioru  zeszło- 
rocznego. Urodzaj gruszek zapo- 
wiada się bardzo dobrze, zato 
zbiór śliwek będzie o połowę 
mniejszy, niż w roku ubiegłym. (x) 

Interpelacja Okręgowej Komisji 
Związków Zawodowych. 

Okręgowa Komisja Związków Za- 
wodowych skierowała do  Mini- 
sterstwa Robót Publicznych inter- 
pelację dotyczącą działalności De- 
legatury Robót Publicz. w Brześciu 
n-B., a to z powodu tego, że przed- 
siębiorcy, którzy zatrudniali robot- 
ników przy budowie strażnic, do- 
tychczas jeszcze nie wypłacili ro- 
botnikom należności. Pomimo tego, 
że inspektorat pracy w Wilnie już 
interwenjował w tej sprawie w De- 
legaturze Robót Publicznych w 
Brześciu n-B. wszystko pozostało 
bez skutku. (k) 

Kronika krajowa. 

Rokowania Polsko - Niemieckie. 

Pomimo odroczenia rokowań w 
sprawie osiedlania się Niemców w 
Polsce—komisja taryfowo-celna nie 
przerywa swoich prac, kontynuując 
ll-gie czytanie stawek celnych. 

Na podstawie nastrojów, panu- 
jących pośród delegacji niemieckiej, 

ag
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Zl. 1.837.880 

w najbliższym czasie zajmiemy się 
krytyczną oceną działalności wi- 
leńskiej Kasy Chorych w zakresie 
gospodarczym, popartą szeregiem 
cyfr i porównań, zaczerpniętych z 
działalności analogicznych insty- 
tucyj w kraju i zagranicą. 

Ogółem 

można wyrobić sobie zdanie, że 
spodziewa się Ona rozwiązania 
kwestji osiedlania się Niemców w 
Polsce w drodze najwyższego u- 
przywilejowania, bez względu na 
ustawę o pobycie cudzoziemców w 
Polsce, która ma się ukazać w 
czasie najbliższym, jako rozporzą- 
dzenie Prezydenta Rzplitej. Niemcy 
wychodzą z tego założenia, że 
rząd polski, licząc się z koniecz- 
nością załatwienia sprawy osiedla- 
nia w drodze wzajemnych ustępstw, 
prowadził pertraktacje w tym przed- 
miocie mimo tego, że projekt u- 
stawy O cudzoziemcach był od 
dłuższego czasu roztrząsany w sej* 
mie. 

Wznowienie pertraktacji w spra- 
wie osiedlania się niemców w Polsce 
ma nastąpić dnia 5 sierpnia - roku 
bieżącego. 

Tranzakcje wr. z Sowie- 
tami. 

P. J. Matrosow, przedstawiciel 
Tow. „Jurt*, wyjechał do Berlina 
celem poczynienia większych zaku- 
pów dla poludniowo-rosyjskiego 
przemysłu górniczego. P. Matro- 
sow wraca do Warszawy w  poło- 
wie przyszłego tygodnia i ma tu- 
taj ulokować pewną część zamó- 
wień. Wobec wysunięcia przez pol- 
skie czynniki rządowe i gospodar- 
cze konieczności unikania pośred- 
nictwa zagranicznego przy sprze- 
daży rudy sowieckiej Polsce — p. 
Matrosow przeprowadzi w Berlinie 
odpowiednie pertraktacje z zarządem 
firmy Rawack-Grunfeld, która po- 
siada kontrakt na sprzedaż wię- 
kszości sowieckiej produkcji rudy 
żelaznej. 

КОВЕ 

Ewentualne zakupy p. Matroso- 
wa w Polsce mają być dokonane 
za pośrednictwem przedstawiciel- 
stwa handiowego ZSRR. Co zaś 
do nabycia przez Sowiety za poś- 
rednictwem ŚSowpoltorgu większej 
partji węgla, to sprawa ta w naj- 
bliższym czasie nie będzie załatwio- 
na. Licencje na wwóz do ZSRR. 
różnych towarów na sumę 500 000 
rubli złotych otrzyma „Sowpol- 
torg" w ciągu dzisięciu dni i niez 
włocznie przekaże ją Polrosowi 
do wykonania. 

Ceny artykułów. pieruszej po- 
trzeby w handlu detalicznym 

w Wilnie. 

z dnia 30 lipca. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
26.50 — 27 zł. na 100 klg., owies 35—39, 
jęczmień browarowy 38 — 40, na kaszę 
39 — 36, otręby żytnie 23 — 2!, pszen- 
ne 21 — 22, jęczmienne 20 — 21. 

Tendencja na żyto utrzymana zwyż- 
kowa. 

Mąka pszenna amerykańska 98 (w 
hurcie), 106 — 107 (w detalu) za 1 klg. 
krajowa 50 proc. 80 -90, 60 proc. 60—70, 
10 proc. 52—57, żytnia 50 proc. 50--52, 
60 proc. 44 — 47, razowa 30 — 32, kar- 
toflana 70 — 80, gryczana 57 — 62, 
jęczmienna 56 — 61. 

Chleb pytlowy 50 proc. 45—50, 60 proc. 
42 — 45, razowy 28.— 30 za 1 kl. 

Kasza manna amerykańska 150—165 
gr. za kig., krajowa 110 — 120, gryczana 
cała 70 —80, przecierana 85 — 90, per- 
łowa 80 — 95, jęczmienna 60 — 70. 

Mięso wołowe: 150 — 180 gr. za 
1 klg. cielęce 120 — 150, baranie 120 — 
160, wieprzowe 240 — 250, schab 280 — 
300, boczek 280 — 300. 

Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 
380 — 400, Il gat. 320 — 350, szmalec 
wieprzowy 450 — 500, sadło 400 — 450. 

Nabiał: mleko 25—30 gr. litr, śmie- 
tana 180 — 200, twaróg 60 —100 za 1 SE 
ser twarogowy, masło niesolone 500—550, 
solone 450 — 500, deserowe 550 — 600. 

Jaja 150 — 160 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle młode 10—15 gr. 

za 1 klg., cebula '80 — 200, młoda 5—9 
(pęczek) marchew młoda 10—15 (pęczek), 
pietruszka 5—8, ogórki młode 5—10 gr. 
za 10 sztuk, kapusta świeża 25 — 30 fe 
za 1 klg., pomidory 200 — 250 za I kig. 

Jagody: czereśnie 120--130 za 1 klg., 
czernice — 25 za litr, porzeczki czer- 
wone 60 —70 gr. za 1 klg., wiśnie 100— 
120, maliny 200 — 220. 

Cukier: kryształ 133 — 136 gr. za 
1 kig. (w hurcie), 138 — 140 (w detalu), 
kostka 155 (w hurcie), 170 (w detalu) za 
1 kig. z 

Ryby: szczupaki śnięte 240 — 250, 
okonie śnięte 240 — 250, karasie żywe 
200 — 220, śnięte 170 — 180, sielawa 
280 — 300, wąsacze śnięte 240 — 250, 
węgorze 400 — 420, płocie 120 — 150, 
drobne 40 — 100. 

Drób: kury 250 — 450 gr. sztuka, 
kurczęta 120 — 140, kaczki 3( Aa 6.00, 

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

I. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,05 9,04 9,02 
Funty szterlingi 44,30 44,41 44,19 
Franki franc. 22,22 22,27 2217. 

„  szwajc. 176,30 176,74 175,86 
Korony czeskie 26,99 27,05 26,99 
Liry włoskie 29,52 29,89 29,75 

Il. Monety 
Ruble złote 4.85 
Rubie srebrne 3.25 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
30-VII płacono za dołar 9,10 

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

Reorganizacja Min. Spraw Wew- 
nętrznych. 

Minister Spraw Wewnętrznych 
przygotowuje obecnie szereg us- 
taw, które będą załatwione w dro- 
dze Dekretu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Do tych ustaw 
należą przedewszystkiem ustawy, 
wynikające z reorganizacji Min. 
Spraw ;Wewnętrznych, a przeno- 
szące szereg uprawnień na Woje- 
wodów. Pozatem w drodze Dekre- 
tu ma być załatwiona ustawa mel- 
dunkowa, oraz ustawa o stowa- 
rzyszeniach. 

Skandale w monopolu zapałcza- 
ńym. Związek Lud.-Narod., a pie- 

niądze. 

W związku z rewizją monopolu 
zapałczanego, przeprowadzonego 
przez specjalną Komisję Sejmową, 
należy stwierdzić, że płace perso- 
nelu w tym monopolu były nie- 
zwykle wysokie. Stwierdzono mię- 
dzy innemi, że w Zjednoczonych 
Fabrykach Zapałek jest na trzy- 
nastu urzędników jedenastu dy- 
rektorów z pensją przeciętnie 
300 dolarów miesięcznie. 

Należy przypuszczać, że ankieta 
o kosztach produkcji, zapowiedzia- 
na przez Pana Premjera, niezawod- 
nie ujawni dlaczego produkcja za- 
pałek w Polsce jest tak droga. 

Przy tej okazji należy zazna- 
czyć iż wradzie Nadzorczej Zjed- 
noczonych Fabryk Zapalek za- 
siada jeden z wybitnych posłów 
Zw. L: N. 

Posiedzenie Sejmu. 

Na  dzisiejszem posiedzeniu 
Sejm przyjął w drugim i trzecim 
czytaniu ustawę o ratyfikacji mię- 
dzynarodowej konwencji o zwal- 
czaniu obiegu i handlu publikacja- 
mi pornograficznemi i dołączonego 
do niej aktu końcowego podpisa- 
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Z okolic naddzisieńskich. 

Z opresji wojennych, ze znisz- 
czenia dokonanego przez bandy 
zdem.oralizowanego żołnierstwa ro- 
syjskiego w latach 1917 i 1918 
nio mogą dotąd wyjść gospodar- 
stwa rolne położone po obu uro- 
czych brzegach Dzisienki. A stro- 
ny te począwszy od Szarkowszczyz- 
ny aż do ujścia Dzisienki do Dzwi- 
ny pod Dzisną mają za sobą tra- 
dycję wysokiej stosunkowo  kultu- 
ry rolnej w szezególności w dzie- 
dzinie sadownictwa i mleczarstwa, 

Sady do dziś, coprawda ist- 
nieją. Jest tu spora ilość mniej- 
szych mająteczków, posiadających 
sady o powierzchni od 5 do 10 
dziesięcin. Sady te jednak  wsku- 
tek długich lat wojny niepielęgno- 
wane w wielu wypadkach zwłasz- 
cza o ostrej bezśnieżnej zimie ro- 
ku 1919—1910 dużo ucierpiały. 
Stąd nie daje tego, co powinny 
dawać. 

A zresztą nawet gdyby sady 
te dawały pełny urodzaj przedwo- 
jenny, to niewyczerpywałoby to 
kwestji całkowicie, a to wskutek 
zmian w drogach handlowych. 

Owoc  dzisieūski znajdował 
swój zbyt przed wojną drogą przez 
Dzisnę czy to wodą do Rygi, czy 
to koleją do Moskwy, do Peter- 
sburga, do Finlandji. 

Dziś stosunki zmienione nie 
dozwalają właścicielom sadów zbyć 
swój towar w stanie nieprzero- 
bionym, świeżym na rynkach kra- 
jowych, albowiem odległość od ko- 
leji wynosi przeciętnie do 40 i 50 
klm. To też idzie tylko owoc naj- 
dorodniejszy i to w małej ilości, 

_ reszta owocu marnieje. 
Tak w roku zeszłym jabłka by- 

ły u nas sprzedawane po cenie tak 
nizkiej, że nie pokrywały nawet 
najbardziej prymitywnych kosztów 
robocizny, Często właściciel sadu 
swój owoc używał na karm dla 
świń. W majątku Złotoruń właści- 
ciel majątku oddawał za darmo 
wiśnie do zimy pozostałe na drze- 
wach. Właściciele sadów świadomi 
ва, %0 wyjście z tej sytuacji leży 
tylko w należytej organizacji zby- 
tu, w eksporcie owocu w stanie 
przerobionym a więc w postaci su- 
szonej, albo przetworów owocowych. 
Na to jednak trzeba kapitałów, bo 
trzeba inwestycji urządzeń, czego 
jednak bez przypływu obcego a 
nie lichwiarskiego kapitału zdobyć 
nie można. 

Być może, że znalazłby się 
ktoś z kapitałem zzewnątrz, ktoby 
do tej rzeczy zabrał się, lecz 
wówczas wszystko utonęłoby w je- 
go kieszeni. 

Że sadownicy tutaj świadomi 
są tego, można już z tego wy- 
wnioskować, iż przed wojną nie 
obze im były formy działania ko- 
operatywnego w dziedzinie hodowli 
i mleczarstwa, 

nego w (enewie 20 września 
1923 roku oraz w drugiem czyta- 
niu nowelę zmieniającą ustawę 0 
obowiązkowem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
ogromną większością głosów 
upadł wniosek klubu ukraińskie- 
go w sprawie votum nieufności 
dla wice-marszałka Dębskiego. 

Następnie przyjęto w drugim 
czytaniu ustawę w sprawie odro- 
czenia terminu wprowadzenia w 
życie postanowienia artykułn 15 
ustawy o pracy młodocianych i 
kobiet oraz ustawę o samoistnym 
podatku wyrównawczym dla po- 
krycia niedoborów budżetowych 
gmina wiejskich. 

Z, kolei przystąpiono do spra- 
wozdania Najwyższej Izby Kontroli 
za rok 1924. Po referacie posła 
Rymara przyjęto w głosowaniu en 
bloc wszystkie zaproponowane re- 
zolucje. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

Ostatnie prace ciał ustawodaw- 
czych. 

Dalsza dyskusja nad ustawami 
© zmianie konstytucji i pełnomoc- 
nictwach dla Rządu, oraz głosowa- 
nie w tych sprawach Odbędzie się 
dziś, poczem w nadchodzący po- 
niedziałek Sejm zajmie się popra- 
wkami Senatu. 

Przewiduje się, iż w ponie- 
działek zakończona będzie osta- 
teczna batalja ciał ustawodaw- 
aa dotycząca zmiany konsty- 
tucji. 

  

    
Tu przecież przed wojną kwit- 

nęły kółka kontroli obór, stąd eks- 
portowano masło drogą i wodną i 
lądową. Z masłem jednak dziś dzie- 
je się to samo, co z owocem. Dla- 
tego dziś i kółka kontroli obór nie 
egzystują. 

'le dwa wspomniane produkty 
łącznie z trzecim, a mianowicie 
lnem, są głównymi produktami go- 
spodarstwa rolnego okolie naddzi- 
sieńskich. 

Z lasem sprawa przedstawia 
się również przykro, jakkolwiek 
mówi się o niej i pisze dużo, ale 
zato robi mało. Miejscowó czynni- 
ki pełne są zrozumienia tej spra- 
wy i rola jaką len nasz odgrywa 
w gospodarstwie narodowem, W 
naszym eksporcie, lecz to zrozu- 
mienie i dobre chęci nie wystar- 
czają i nie przeszkadzają, że pro- 
dukt nasz nie jest w takiej cenie, 
jaką powinien mieć, nie utrudnia- 
ją eksporterom łotewskim wyku- 
powanie naszego lnu w stanie su- 
rowjm za bezcen, by na Łotwie 
przerobić go dopiero i tam 2 do- 
skonałym zyskiem zbyć do Anglji. 

Też włóknem lnianem i sie- 
mieniein jeszcze gorzej, bo wprost 
smutnem, że w okolicach Polski, 
produkujących najwięcej lnu i to 
najlepszego nie mamy ani jednej 
olejarni. 

To są bolączki, które dotkliwie 
dają się we znaki rolnietwu oko- 
lic Dzisienki, a które możnaby 
usunąć tylko przy należytem zro- 
zumieniu czynników gospodarczych 
i państwowych w ustawach pań- 
stwa. Przedewszystkiem producen- 
ci tutejsi sądzą, że gdyby organi- 
zacje gospodarcze takie jak na- 
przykład Związek Kółek Rolni- 
czych oraz Związek Kooperatyw 
Spożywczych zainteresowały się 
tem i pomogłyby nam we wskaza- 
niu miejsce zbytu oraz w wyszuka- 
niu kredytów na inwestycje tak 
przeróbki owoców jak mleka, to 
wówczas okolica nasza zajęłaby 
dość wybitne miejsce w produkcji 
krajowej. 

Miejscowy. 

о 

Zwiądek Strzelecki. 
Kilka informacyj. — Marsz „Szla- 
kiem Kadrówki*. — Strzelec Wi- 

leūski“. 

W związku z coraz raźniej po- 
stępującym rozwojem Związku 
Strzeleckiego, który dzięki swym 
ideowym postępom z dniem  każ- 
dym coraz szersze zdobywa wpły- 
wy wśród społeczeństwa, zwróci- 
liśmy się do Komendanta Okręgu 
Wileńskiego Związku Strzeleckiego 
p. Młodkowskiego z prośbą o in- 
formacje. 

Sięgamy do historji Związku. 

Związek Strzelecki odpowiada 
kom. Młodkowski powstał, jako 
spadkobierca dawnych organizacyj 
strzeleckich przedwojennych. 

Związki i drużyny strzeleckie, 
założone przez ludzi różnych ugru- 

powań służyły jednej idei: walki 
zbrojnej o niepodlegiość. Wielka 
wojna europejska doprowadziła do 
połączenia organizacyj strzeleckich 
na froncie i w legjonach, a na ty- 
łach nieprzyjaciela w „Polskiej Or- 
ganizacji Wojskowej". 

Co może Pan Kom. powiedzieć 
nam o działalności Związku Strze- 

leckiego po wojnie? 

Po wojnie Związek Strzelecki, 
wychodząc z założenia, że kraj nie 
może utrzymać stałej, miljonowej 
armji postanowił sobie za cel u- 
zupełnienie jej pracy zapomocą 
przygotowania żołnierza, a potem 
utrzymania poziomu wykształcenia 
wojskowego rezerwistów. 

Ilu obecnie Związek liczy człon- 
ków? 

W r. 1924 Związek Strzelecki 
liczył 60,000 czł. z czego 62 proc. 
członków w. wieku 16-20 lat, 31 
proc. — w wieku 21-30 lat, 7 
proc. — powyżej 30 lat. W 1925 
r. liczba ogólna członków pozosta- 
ła bez zmiany, przyczem przedpo- 
borowych było 75 proc. rezerwis- 
tów zaś 24 proc. Gdy w roku 1924 
ćwiczyło się średnio około 10,000 
ludzi — to w roku 1925 ćwiczyło 
się już 15,000 członków w r. 1926 
przed wypadkami majowemi Zwią- 
zek Strzelecki osiągnął liczbę 
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120,000 członków, po wypadkach 
majowych przeszedł już liczbę 
250,000 i stale się rozwija. : 

Jakie prace kontynuuje Związek 
Strzelecki? ‚ 

Praca Związku Strzeleckiego 
idzie w kierunkach: wojskowym, 
sportowym i wychowawczym. Pod- 
stawową pracą Związku było i jest 
przygotowanie kadry instruktor- 

skiej. Komenda główna stale urzą- 
dza odprawy Komendantów z re- 
guły dwudniowe, na których in- 
struktorzy przez referaty i dysku- 
sje uzupełniają swoje przygotowa- 
nia do pracy w Związku. W 1925 
r. pracowało w Związku 992 in- 
struktorów, z czego 664 instrukto- 
rów pierwszego stopnia, 267 dru- 
giego, 61 trzeciego. W ciągu roku 
skończyło kursy instruktorskie 
490 strzelców, z czego 444 pracuje 
w oddziałach. 

A jak ze sportem? 

Obok strzelania z broni palnej 
i z łuku, strzelcy uprawiają sport 
pieszy. Związek Strzelecki jak wia- 
domo co rok urządza marsz „Szla- 
kiem Kadrówki* na przestrzeni Kra- 
ków—Kielce. W r. 1924 stawało do 
tego marszu 7 drużyn, w r. 1925 
14 drużyn—182 strzelców, a w tym 
roku staje około 500 strz. Jak do- 
tychczas oddziały Związku uprawia- 
ły chętnie lekkoatletykę, urządzając 
zawody. Grę w piłkę nożną coraz 
częściej można również spotkać w. 
drużynach strzeleckich. r 

W związku z tegorocznym Marszem | 
„Szlakiem Kadrówki", czy jest spo- 
dziewany przyjazd gości zagrani- 

cznych? ; 
l owszem, w dniu 3-go sierpnia 

r. b. przybędą do Polski zagranicz- 
ni delegaci przysposobienia woj- 
skowego z Estonji, Finlandji i Ło- 
twy. Delegaci będą przyjmowani 
przez władze wojskowe i cywilne, 
oraz przez władze Związku  Strze-. 
leckiego. Gościezwiedzą Warszawę, . 
Kraków, Wieliczkę, Katowice, oraz 
będą obecni na „wymarszu drużyn 
z Oleandrów, obserwować będą 
marsz zawodników do pierwszego 
punktu kontrolnego w Słomnikach 
i bieg indywidualny na dystansie 
Chęciny — Kielce, wreszcie oczeki- 
wać będą u mety na zawodników. 
W Kielcach goście będą przedsta- 
wieni Panu Marszałkowi Piłsudskie- 
mu. Rozmowa dobiega końca. Zwra- 
camy się więc do pana komendan- 
ta z ostatniem pytaniem. 

Czy w związku z przyjazdem za- 
granicznych gości okręg Wileński 
Związku Strzeleckiego robi jakie- 

kolwiek przygotowania? 

Ponieważ pierwszym etapem po- 
dróży gości po Rzeczypospolitej, 
odpowiada komendant, jest Wileń- 
szczyzna—Okręg Wileński Związku 
Strzeleckiego bezsprzecznie urządzili 
na swoim terenie jaknajserdeczniej- 
sze przyjęcie. W związku z tem 
już wydałem szereg zarządzeń. 

(4—10). 

SPORT. 
W sprawie wyjazdu „Warszawiac- 

ki“ do Bulgarji. 

Jak się ostatnio dowiadujenty, 
zarząd Warszawianki waba się z 
przyjęciem warunków, 
nych przez kluby bułgarskie co do 
tournee Warszawianki po Bułgarji - 
w dniach między 8 — 17 sierpnia. 
Wydaje się jednak prawdopodob- 

postawio- | 

nem, że ostatecznie Wwyjazd pilka- | 
rzy stołecznych dojdzie (do skutku. - 
Ewentualny wyjazd nastąpiłby w 
dniu 4 sierpnia. (k) 

Powrót polskiego jachtu „Car- 
men* z Norwegji. ” 

Jacht „Carmen*, który 12 czór- 
wca wyruszył z Gdańska w podróż 
do Danji, Szwecji i Norwegii, 18 
lipca zawitał z powrotem do ojczy- 
stego portu na Helu, dumnie po- 
wiewając na maszcie pod flagą pol- 
ską flagami trzech krajów Skandy- 
nawskich, które zwiedził. 

Na jego pokładzie powrócili - 
czterej dzielni pionierzy polskiego 
sportu wodnego — inżynier Jan 
Fiszer z Krakowa z dwoma synami 
i dr. Feliks Hłasko, członek aka- 
demickiego Związku sportowego w 
Warszawie. ! 

Odbyli oni na tym małym sta- 
tku, liczącym zaledwie 7!/2 ton, Śli- 
czną i pełną przygód podróż mor- 
ską, posługując się wyłącznie ża-- 
glami. 

Najbardziej uroczą krainą, do“. 
której dzielna "Carmen" dotarła, 

. były fjordy norweskie, w których 
granatowe morze; czerwone grani- 
towe skały, zielone lasy i biale 
noce, tworzą jeden bajeczny krajc-- 
braz z tysiąca i jednej nocy. Z wię- . 
kszych miast portowych, do któ- 
rych zawinęła „Carmen*, wymienić 
należy: Kopenhagę, Helsingfors, Hel- 
singborg, Warberg, Goteburg, Oslo 
(stolicę Norwegji) i wyspę Barn- 
holm. (mc) 
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Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) 

Repertuar Teatru Polskiego zapowiada 
dziś i jutro wyborną komedję Verneuilla 
„Orzeł czy reszka', która uka- 
że się w niedzielę po raz ostatni, ustę- 
ując miejsca "= komedji Dario 
iccodemi — „Gałganek” z Leną Pilatti 

w roli tytułowej. 
— Koncert symfoniczny. Dziś od- 

będzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 
koncert Wil. Orkiestry Symfonicznej pod 
dyrekcją Raf. Rubinsztejna o programie 
nadwyraz urozmaiconym, składającym się 
z kompozycyj: Brucha (Koncert skrzyp- 
cowy GGi-moll) Saint-Saensa (Samson 
i Dalila"), Steimana, Keller Bela i innych. 
Jako solista wystąpi dziś utalentowany 
skrzypek Aleksander Kantorowicz, który 
„a na uprzednim koncercie nadzwy- 
czajne powodzenie i ogólne uznanie. * 

Ceny biletów: wejście — 1 zł., miej- 
sca NOA? —2 zł, = — 50 gr. 

— Ь asa. Jutro w nie- 
dzielę a ka koacda symfonicz- 
wm uakostty artysta opery warszaw- 

jej Ignacy Dygas, który wykona 
szere A aryj, oraz pieśni pol- 
skich Mace jm 1“ „bogatego gro 

mu źnić należy arję z op. „Man- 
ru" aa Modlitwa z op. 
„Samson i Dalila" — Saint-Saensa, oraz 
= EE | Menis, Or- 
iestra cją ubinsztejna wy- 

kona Aa žiedų“ — "На!могзе- 
na, Uwerturę „Egmont“ — Beethovena, 
„Sen nocy letniej“ — Mendelsohna i in- 
ne. Ceny biletów: wejście — 1 zł., miej- 
sca rezerwowane: 1-sze — 3 zł., 2-gie — 
2 zł., ulgowe — 50 gr. 

— Poranek muzyczny w ogrodzie 
Romea z udziałem orkiestry 

p. p. Strzelców Wileńskich odbędzie 
się 1 sierpnia. Kapelmistrz M. Salnicki. 

URZĘDOWA 

— Upraszczanie urzędowania. 
Ministerjum Spraw Wewnętrznych, 
celem uproszczenia trybu urzędo- 

wania i odciążenia Urzędów Ii II 
Instancji, uchyliło dalsze prowadze- 
nie przez władze administracyjne 
tych instancyj około 47 stałych 
ewidencyj i wykazów. Równolegle 
z tem Ministerjum Spraw Wew- 
nętrznych zarządziło, aby Departa- 
menty i Wydziały  Ministerjum 
przy wydawaniu zarządzeń wła- 
dzom podwładnym żądały sprawo- 
zdań o wykonaniu ich jedynie w 
wypadkach, gdy charakter sprawy 
koniecznie tegó wymaga. Również 
przesyłanie władzom podwładnym 
podań stron z adnotacją „do zba- 
dania 1 sprawozdania* zaleciło Mi- 
nisterjum ograniczyć do możliwego 
minimum, a przesyłać raczej te 
podania do „zbadania i wydania, 
we własnym zakresie działalności, 
potrzebnych zarządzeń*. Zarządze- 
nie to ma na celu odciążenie władz 
administrącyjnych I i II instancji, 
Inicjatywie wojewodów pozostawia 
Ministerjum przedstawienie spra- 
wozdań w wypadkach, gdy uzyska- 
nie wiadomości, lub obserwacje po- 
czynione na miejscu, mogą być po- 
trzebne Władzy Naczelnej. (x) 

MIEJSKA. 

— Vice-prezydent m. Wilna 
p. Łokuciejewski w dniu wczoraj- 
szym powrócił z Warszawy i objął 
urzędowanie. Do Warszawy p. Ło- 
kuciejewski jeździł na posiedzenie 
Rady Polskiego T-wa Wzajemnych 
Ubezpieczeń. (x) 

— Ile Magistratowi potrzeba 
pieniędzy. Magistrat m. Wilna 
wystosował do Zarządu Miast Pol- 
skich komunikat z wykazaniem ko- 
sztorysu potrzebnych sum na prze- 
prowadzenie następujących inwe- 
stycyj: 

1) na rozbudowę elektrowni 
miejskiej 1.300.000 zł., 2) na roz- 
budowę kanalizacji 900.000 zł., 3) 

na rozbudowę wodociągów 1.100.000 
złotych, 4) na budowę tramwajów 
38.700.000 zł., 5) na budowę gazowni 
83.600.000 zł., 6) na budowę gma- 
chów szkolnych 1.800000  złot., 
7) ma budowę betoniarni 100.000 
złot. 

Na najpilniejsze więc inwestycje 
potrzebna jest suma około 12.000000 
złot. (n) 

— Kto bawił w Wilnie. Nie- 
dawno bawił w Wilnie prof. Uni- 
wersytetu Ryskiego p. A. Spekke 
celem przeprowadzenia  poszuki- 
wań wśród wileńskich zbiorów ge- 
ograficznych i kartograficznych i 
odnalezienia materjałów, odnoszą- 
cych się do Rygi idzisiejszej Łot- 
wj. Wielką ilość materjałów zna- 
lazł uczony łotewski w przewie- 
zionych w ostatnich czasach do 
Wilna z Kórnika w Poznańskiem 
zbiorach, które spoczywały tam 70 
lat, jako depozyt przeznaczony dla 
Wilna w niepodległej Polsce. (n) 

— Ile Wilno zjada mięsa. Sta- 
tystyka sekcji Rzeźni i Rynków 
wykazuje następującą ilość mięsa, 
zjedzonego w Wilnie w czasie 12— 
29 lipca, Zjedzono 7,782 kg. wo- 
łowiny w cenie 1,20 — 1,50 zł, 
13,008 kg. wieprzowiny w cenie 
2,43 — 2,05 zł. za kg., 272 kg. 
baraniny w cenie 1,10—1,20 zł. za 
kg. i 2,625 kg. słoniny w cenie 
8,50—3,90 zł. za kg. W czerwcu 
zjedzono 1,670 cieląt, 38,020 owiec, 
271 kóz i 1,246 świń. (n) 

— Kwiatki magistrackie. W swo- 
im czasie Rada miejska uchwaliła 
przeniesienie rynku z Hal na rynek 
Ponarski. Uchwała ta była jakiś 
czas wykonywana, ale obecnie o 
niej zdaje się zapomniano. Płac 
przed Halami zapełniają fary i wo- 
zy, jak nigdy drwiąc sobie z Ma- 
gistratu i Policji. W sprawie tego 
nielegalnego rynku jeszcze na 
wiosnę wniósł interpelację w Radzie 
Miejsk, radny Studnicki, która spot- 
kała się z gołosłownem zaprzecze- 
niem ławnika Korczowskiego. Czas 
już wielki, aby p. ławnik zaprowadził 
porządki w swojej sekcji. (n) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Fizyko-matematyczne kur- 
sy dla nauczycieli szkół po- 
wszechnych w Wilnie. Dnia 30-go 
sierpnia zakończono wykłady na 
kursach fizyko - matematycznych, 
końcowych dla nauczycieli szkół 
powszechnych. Kierownictwo kur- 
sów spoczywało w ręku p. Czap- 
kiewicza, dyrektora gimnazjum pań- 
stwowego w Swigcianach, 

Do egzaminów przystąpiło 25 
słuchaczów, z których 2-ch złoży- 

ło egzamina z wynikiem dobrym, 
21 z dostatecznym, a3 nie złożyło 
wcale, 

Po egzaminach słuchacze po- 
dziękowali p. Czapkiewiczow! i pre- 
legentowi p. Stasiunowi za troskli- 
wą opiekę podczas prowadzenia 
kursów, oraz ofiarowali mu bukiet 
żywych kwiatów. Przemówienie 
wygłosił p. Czapkiewicz, życząc 
słuchaczom owocnej pracy w dzie- 
dzinie wychowania narodowego. W 
odpowiedzi przemawiał p. Romejko, 
słuchacz powyższych kursów. (k). 

WOJSKOWA 

— Powołanie rezerwistów rocz- 
nika 1899 i 1900 na ćwiczenia. 
Dowództwo Okręgu Korpusu Nr. III 
wydało obwieszczenie, powołujące 
na ćwiczenia rezerwistów rocznika 
1899 i 1900, zaliczonych do kate- 
gorji „A“, którzy 'w roku 1925 
ćwiczeń tych nie odbyli. 

Powołani mają się zgłosić w 
odnośnym P. K. U. 
28 sierpnia b. r. (n) 

— Urlopów rolnych w woj- 
sku nie będzie. Ministerjum Spraw 
Wojskowych wyjaśniło, iż w roku 
bieżącym urlopy rolne nie będą 
udzielane. (x) 

— Sprzedaż rzeczy wojsko- 
wych. jak się dowiadujemy, na 
mieście coraz częściej słyszy się, 
że osoby cywilne nabywają różne 
drobne rzeczy wojskowe od osób 
wojskowych. Rzeczy wspomniane 
rodziny osób wojskowych otrzymu- 
ją po większej części w prezencie 
i spieniężają je. Sądzimy, iż odno- 
śne władze zwrócą na fakty tego 
rodzaju baczniejszą uwagę. (x) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Zorganizowanie osobnej 
kuchni. W dniu 2 sierpnia r. b. 
o godz. 19 w sali Rady Miejskiej 
odbędzie się posiedzenie specjalnie 
wyłonionej komisji w sprawie zor- 

najpóźniej do 

ganizowania osobnej kuchni dla 
bezrobotnej inteligencji. (x) 

ZABAWY. 

— Związek Podoficerów Re- 
zerwy organizuje dn. 31 b. m. 
(sobota) w Ognisku Kolejowem 
(Kolejowa 19) przedstawienie ama" 
torskie z zabawą taneczną. 

Wystawioną będzie komedja w 
3-ch aktach Allegia i Kedna p. t. 
„Raj bolszewicki”. Po przedstawie- 
niu odbędą się tańce przy dźwię- 
kach orkiestry smyczkowej i jazz- 
band'u. 

Ceny miejsc od 1 zł. do 2 zł. 
50 gr. dochód z zabawy przezna- 

czony na cele kulturalno-oświatowe 
Związku. 

Początek o godz. 8-ej, tańce do 
godz. 4-ej rano. 

SPRAWY ROLNE. 

— Kierownictwo Peństwowe- 
go Stada Ogierów w Janowie 
Podiaskim zawiadamia Panów 
Hodowców z Województw: Białos- 
tockiego, Lubelskiego, Nowogródz- 
kiego, Poleskiego i Wileńskiego, że 
w celu otrzymania państwowych 
ogierów na stacje, lub dzierżawy 
na okres rozpłodowy 1927 r. nale* 
ży nadsyłać do Państwowego Sta- 
da Ogierów w Janowie Podlaskim 
przed dniem 1 października 1926 
r. szczegółowe, imienne, ostemplo- 
wane (2 złote) zgłoszenia z adre- 
sem nadawcy. 

Dia zwiedzania Stada są wyz- 
naczone czwartki każdego tygodnia 
od 1 sierpnia do 1 października (x) 

WYCIECZKI. 

— Wycieczka harcerzy. W dniu 
wczorajszym przybyło do Wilna 
26 harcerzy z Białegostoku. Harce- 
rze zatrzymali się w lokalu P.Z.P, 

"przy ul. Dominikańskiej. Po 2-u 
dniowym pobycie w Wilnie i po 
zwiedzeniu zabytków miasta har- 
cerze udadzą się na pogranicze 
sowieckie, gdzie odbędą 10-cio 
dniowy obóz letni. (k) 

RÓŻNE. 

— Ogólno - polska wystawa 
budowlano-drogowa. W czasie od 
5—15 września r. b. we Lwowie 
odbędzie się ogólno polska wysta- 
wa budowlano-drogowa, mająca na 
celu szerzenie propagandy budo- 
wlanej i przemysłu polskiego. Ko- 
mitet tej wystawy zwrócił się z pis- 
mem do Magistratu m. Wilna z 
prośbą o wzięcie udziału w powyż- 
szej wystawie. (x) 

— Wyjaśnienie. W związku z 
wzmianką, zamieszczoną w nume- 
rze piątkowym naszego pisma za- 
znaczamy, że zastępca starosty wi- 
leńsko - trockiego p. Łukaszewicz 
ukończył w dniu 28 b. m. urlop i 
rozpoczął urzędowanie w charak- 
terze p. o. starosty. Wobec tego 
nieścisłą jest wzmianka nasza, na- 
zywająca p. Łukaszewicza „b. sta- 
rostą*, P. Łukaszewicz stanowiska 
swego nie opuszczał, nie mógł 
więc na nie powracać. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Nieszczęsliwy wypadek. W dniu 
29 b. m. przy ul. Mickiewicza róg Stro- 

mej skutkiem nieostrożnej jazdy takso- 
metru Nr. 14028, została zdruzgotana do- 
rożka i potłuczona pasażerka — Paulina 
Gaprocka, zam. Krakowska 33, którą Po- 
gotowie Ratunkowe odwiozło da szpita- 
Ja Św. Jakóba. Sprawca wypadku szofer 
taksometru — zbiegł. Poszukiwania za- 
rządzono. 

— Czyje kości? W dniu 25 bm. 
chłopcy ze szpitala epidemicznego, pły- 
wając łódką po Wilji, "znaleźli w pobliżu 
tartaku Świrski, części szkieletu ludzkie- 
go, a mianowicie: miednicę i kość bio- 
drową. 

Na prowincji. 

-- Niebywały wypadek. W dn, 7 
b. m. popełnił samobójstwo przez uto- 
pienie się Jan Szamowicz, lat 50, 
zam, we wsi Makarszczyźnie, gm. postaw- 
skiej. Jednocześnie ŚSzamowicz utopił 
2 swych dzieci, Zofję lat 5 i Antoniego, 
lat 6, Akta dochodzenia, skierowano do 
Podprokuratora. 

— Dalsze ofiary uczty weselnej. 
W doiu 15. VII. r.b. z pośród osób, któ- 
re się zatruły spirytusem denaturowanym 
na uczcie weselnej u Rybińskiego Ale- 
ksandra, o czem pisaliśmy przed paru 
dniami, we wsi Zarzecze, gm. gródec- 
kiej, — zmarło jeszcze 2. Michał Kwia- 
kowski, mieszk. wsi Dorochy i Aleksan- 
der Rybiński, mieszk. wsi Zarzecze. Tru- 
pów zabezpieczono. (k). 

— Wskutek wadliwego stanu ko- 
mina. Przeprowadzone dochodzenie u- 
staliło, iż domy Piotra i Michała Traj- 
kowiczów zam. we wsi Zakrzewie, gm. 
krewskiej, spaliły się w dniu 29. VI. rb. 
wskutek stanu wadliwego komina. Akta 
skierowano do Sądu Pokoju. 

— W dn. 17 b. m. we wsi Manastyr, 
gm. brasławskiej, wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem spłonęła łaż- 
nia Ludwika Sawickiego. Straty wynoszą 
200 złotych. 

Z sądów. 
Sprawa nadużyć w Kuratorjum 

przed sądem. 

Sprawę nadużyć w Kuratorjum wy- 
znaczono na 14 września b. r. Przed Są- 
dem stanie dwóch oskarżonych, miano- 
wicie: Feliks Pożerski, b. kierownik Ra- 
chuby Kuratorjium Szkolnego Okręgu 
Wileńskiego i Alfred Rachalski, kierow- 
nik Wydziału Ogólnego: Kuratorjum, Akt 
oskarżenia zarzuca Pożerskiemu szereg 
nadużyć, a między innemi— sfałszowanie 
podpisów kilkunastu nauczycieli i potra- 
nie na ich asygnaty poborów. Ogólna 
Suma zdeiraudowanych pieniędzy wyno- 
si ponad 10.000 zł. Rachalskiemu zaś akt 
oskarżenia zarzuca bezczynność i nie- 
dbalstwo w służbie, skutkiem czego do- 
puścił do defraudacji w Kuratorjum. (n). 

Dywersanci przed sądem w Wilnie 

9 sierpnia b. r. staną przed sądem 
Jan Makowski, Edmund Busko, Włady- 
sław Pawlikowski, Irena Wojtowicz i in- 
ni w liczbie 36-ciu, oskarżeni o utworze- 
nie bandy dywersyjnej. (n). 

Bandyta „Ryś*—przed sądem. 

„| września b. r. Sąd Okręgowy w 
Wilnie rozpocznie rozpatrywać pierwszą 
serję spraw słynnego bandyty Rysia. (n). 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurierze Wileńskim* 
Agentury „Kurjera Wileńskiego”: RUCH” Księgarnie kolejowe, 
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Polonja wane w obecnej Rosji. Car Aleksander I 

Podziemna praca rewolucjonistów. —Rozpusta carskiego dworu.—Zabój- 

dramat w 7 

akt. z r. 1863 
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stanów, wieku i płci, i prawie 1/7 wszyst- ok azja. cz jednakże objekty takie za ELEKTRYCZNOŚĆ RADJO kich zejść przypada na suchoty. Że | pod 2 е bezcen posiada do sprze- а 5 T WIĘC NIE ZWLEEJCIE !!! H. NIEMOJEWSKI Beni jemią, ania Dom H.-Komis, Biuro elektro- ana Trocka Nr. 17, Wszystko w zakresie radjo! sElektrit"” 7 Е на 5 » dynkami. Dobra ziemia, z й # я, ądać we wszystkich księgarniach. 6“6 techniczne D Wajm n BH: A M Najtańsze źródło Wileńska 24 w a-1193 ееа овн Nida „LECZENI E PŁUC* ane do srradania „Zachęta Mei zlektryczne, D. Rrluka, pł . RÓŻNE Polsk. w Wilnie). (Przyczynek do terapji gruźlicy). Cena 1 zł Zachęta ' Gdańska 6, tel. 9-05. 

Ka © а sw paz J. a> sai a = zwy: Gdańska 6, tel. 9-05 1206 „Lrńjka wnuczka Lenormana, »- roszury drukowane w język.: polskim, rosyjskim, żydowsk. i francuskim. 1204 GASTRONOM JA Chiromantka Wróżka Młynowa 21—6. Odkrywa (Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gruźlicy Pierzyna 
    

  

Śniadania, obiady, kolacje, szłości i przepowiada przyszłość. przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej tej plagi ludz- „Bar Angielski“ Wywiady! 
  

  

  

RR Št. p "rk ai A P. S. S a aisčosyci przy korespondencji upraszamy o dołączanie do listów w h jątki * AE Фа T kiawi zklanna 8. zyst. O + 5. 5. z nc w sprawach majątkow., Pierwszorzędna Łazar* ul 12 Maisviaz a 5. Fajmuszewicz, 1864 r. & 51 © portorji. a OK: matrymonjalnych, CO 0 6566660666068660 restauracja » tel. 871. - Maszyny do pisania, rowery L ki Wielka 5 Księgarnie, zwłaszcza kresowe, zechcą łaskawie kierować swe zatrówienia pod poszczególn. osób, a i > 2 я я › : i t. d. przeprowadza о- Codziennie śniadania. obiady, $1, Ruanowicz. gramofony, maszyny do szycia LACKi 4-j165" adresem: WILNO, Królewska 1, Księgarnia Stowarz. Naucz. wiec/ tanio i dokładne, FOrtepjan   

1090 
  Polskiego (telefon 314). Konto P.K.O. 80.180. Towar najlepszy— Ceny najniższe. Skład FARB dyskrecja zapewniona. Zgłoszenia do Administr. Sprzedam. Zarzecze 12-11 

Śniadania, obiady. | kolacje ь Wilį a" Wielka 15, 
  

  
  

          

  

  

  

  

  

róg Szwarc. Jan Mazurkiewicz, Dominikańska 11. a-1196 __ 
dla „Argus* 1203 ©000000060050000 — - z Podstawą życia człowieka jest я 3 3 : | JUBILERSTWO i GRAWERSTWO — SPOŻYWCZOŚĆ. z! |HYGJENA 1 dobre odżywianie się, Wyjątkowo tanio!!! 

Zakład jubilerski rski—stemple, pieczęcie gu- Smietana "T i udnicka 2 2 znajdzi 

moe "TR. Filipskiego miot” : ;"і'““;т. “’;"2;;0‘”;‘; «58 ii» | Jądłodajni i Kawiarni |Skład MEBLI — Е 3 E B HIIT (INICZJ ё ga ny Pt ‚ ` przy = Tatarskiej 24 3 е 66 
M. Žabiūski Reorika pe7gN UR Codziennie świeże mleko, oraz ŻA zam goli amerykanskim | pod derkiennwyiaych si 19 Zaufanie 

kama i nų S.Weksler si « Wileńska Sp. Handlowa Roz = kich. "1041 7 poważaniem I. Gołowacz L BRUK Sp. z 0. 0,     
  Wilno, ul. Niemiecka 23.   

KRAWIECTWO 
Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. 

e Szwedski ul. Tang 

  

WINA i WODKI 
Tanie źródło + ul, Wielka 31 

zakupu towarów H. Lewin a-1206 

ZEGARMISTRZOSTWO 
  

Stare Na NOWE sczerzcżne KAP ELUSZY 
filėowych i stomkowych damskich i męskich 

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

poleca w wielkim wyborze angielskie łóżka 

niklowe, krzesła wiedeńskie „Thonet“, 

także różne meble po cenach fabrycz- 

nych na dogodnych warunkach. 1120 
4__ MANUFAKTURA     z bramy).     1036     

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

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie.   

  

CSIĘŚI RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, Potr zebna TABELE, BILETY, PLAKATY, 

majstrowa do sklepu DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 
damskich kapeluszy CENY NISKIE. J 

  

Zegarmistrz ac "l: Tatarska 2, róg Ad, 
war S. Kac Micktewicza. a-1103 E S 
Zet Witold Jurewicz Miekievicza 4 

iod 1 zł. najwięk N. Rejthord Se miecka 4 Sy zyBór. 

Kołdry swe u B-ci M. i B. Chanutin, 
J NIEMIECKA 23.  a-I162 

MEBLARSTWO 

frtystyczny Zakład portretów Kupię meble: 
Wilno, Św.- Jańska 6, szafę bibljoteczną, biurko, 

L. Mizerec przyjmuje zk od 5 zł, stoły do biura, krzesła, 
Wykonanie pierwszorzędne. Tamże fotele i t. d. 

                 

Na ж МЁ‚ЁЪ'Ё.Ё S. Ancelewicz Niemiecka 15 — a rini UA Potrzebni agenci dla przyjęcia zamówień SRO Aa B. Małk. Niemiecka 6. WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. типКас! . wersyt. i i , miast. i a j il.“Arsenais 3 z = PSIE. Zegarmisrz B. Swirski SU Ge Zeratek Kao" 2. miadęcznie iż. jem Wil tAremi a 9009005000908   

  

  
Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń” sp. z ogr. odp. Druk. „Pax*, ul, Św. Ignacego 5. Tel. 8-93. ' Rędąkior odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

   


