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Paradoksy polskie. 
Wypadki, które rozegrały się w 

Warszawie w nocy z piątku na so- 

botę, otworzyły okres jednego z 

najbardziej paradoksalnych przesi- 

leń rządowych, jakie zna kronika 

wydarzeń politycznych. Rząd, po 

raz pierwszy od chwili odzyskania 

niepodległości posiadający  nieza- 

przeczalną przewagę autorytetu i 

siły wewnętrznej nad Sejmem o- 

siąga nad nim zwycięstwo w za- 

sadniczem głosowaniu  budżeto- 

wem, i tej że nocy ustępuje na- 

skutek wypadków stosunkowo nie- 

wielkiej wagi. 

Przeciętny obywatel pyta zdu- 
„miony. — Jak się to stało? 

Swoi i obcy, a zwłąszcza ci ostat- 

ni, mają nową zagadkę do rozwią- 

zania. Fatalny układ naszych sto- 

sunków wewnętrznych przyzwyczaił 

nas w ciągu ostatnich lat kilku do 

zagadek. Zastanówmy się jednak 

sine ira et studio nad wypadkami, 
układając je w możliwie logiczną 

całość. 

Stronnictwa sejmowe, idące pod 

komendą organizacji narodowo-de- 

mokratycznej, wysunęły wniosek o 

skreślenie kredytów dla rządu w wy- 

sokości 34 mil. złotych z ogólnej 

sumy 484 miljonów na kwartał IV 
oraz niektórych kredytów na kwar- 

tat III. Merytorycznie mogłyby te 

stronnictwa wymagać poważnej 

dyskusji na temat oszczędności 

budżetowych, gdyby właśnie ich 

przeprowadzenie było celem аК- 

cji prawicowej. Polska znajduje się 
dziś w warunkach tak trudnych, że 
zagadnienie oszczędności wymaga 
uwagi każdego rządu, który chce 
trwale rządzić w Polsce. 

I my sądzimy, že Rzeczpospo- 

lita musi prowadzić w najbliższym 

okresie spartański tryb życia, jeśli 
chce istnieć i zapewnić sobie przy- 

szłość na najbliższe lat dziesiątki. 

Ale żądanie sumarycznych skreśleń 

w budżecie wskazuje, że nie o 

względy rzeczowe, nie o dobro 

Rzeczypospolitej tu chodziło, lecz 
o atak na niemiły rząd. Była to w 

całem tego słowa znaczeniu katyli- 
narna akcja żywiołów, nie potra- 

fiących się wznieść do wysokości 

momentu historycznego, którego 

treścią jest naprawa stosunków we- 

wnętrznych Polski i wzrost znacze- 

nia na forum zewnętrznem, 

Stronnictwa napastnicze cofnęły 
się natychmiast, gdy rząd oświad- 

czył, że nie ustąpi, gdy z Druskie- 

nik zamajaczyło widmo bata, któ- 

rego świst byłby fatalną przygryw- 

ką do walki na jedynem polu, gdzie 

jeszcze stronnictwa prawicy mają 

jakie takie szanse — na polu wy- 

borów. 

Cofając się w sprawie budżetu, 

grupy te chciały się odegrać na 

drugorzędnych terenach walki, o- 

kazując swe niezadowolenie dwum 

ministrom. Rząd potraktował te 
objawy animozji z punktu widze- 
nia formalno-konstytucyjnego i wy- 

chodząc z założenia solidarności, 

zgłosił dymisję. | 

Gdyby czynniki, stojące u steru 
władzy obce były myśli rekonstruk- 

cji gabinetu, stałoby się zapewne 

inaczej. Myśl o zmianach w rzą- 

dzie, bez odebrania mu jego dzi- 

siejszego charakteru, dojrzewała już 

oddawna i to był niewątpliwie 

istotny motyw, dla którego rząd 

zdecydował się zgłosić dymisję. 

Idzie jednak o formę, w jakiej 

się to stało. Ustąpienie rządu for- 

malnie na skutek votum nieufności, 
udzielonego dwum ministrom stwo- 

rzyło b. niepożądany precedens, 

otwierający najgorszym czynnikom 

naszego życia parlamentarnego dro- 
gę do ubierania się w piórka lega- 

lizmu, uświęconego przez zwyczaj, 

w walce ze zdrowemi żywiołami w 

narodzie, ogniskującemi się w obe- 

cnym rządzie. 

I to jest ciemna strona osta- 
tnich wypadków. 

A teraz kwestja szersza, kwe- 

stja stosunku rządu do Sejmu. Rząd 

niewątpliwie prowadził wobec Izby 

pewną grę, zamiast zgnieść ją swym 

niezaprzeczalnym autorytetem. Roz- 

wiązanie Sejmu nie wywołałoby 

zapewnie żalu w kraju i co naj- 

wyżej dałoby asumpt do demonstracij 

rozmaitych otumanionych przez 

Narodową Demokiację poczciwców 

w obronie „przedstawicielstwa na- 

rodowego". Jeśli [Sejm i Senat nie 
zostały rozwiązane, to rozstrzygał 

tu ten wzgląd, że wybory musiały- 

by się odbyć w ciągu trzech mie- 

sięcy, nowy zaś parlament nie 

różniłby się na tyle od dawnego 

aby żywioły zdolne do pracy pań- 

stwowej stanowiły w nim większość. 

I tu mści się zarówno ów na 
wstępie przełomu majowego wy- 

brany „legalizm”*, jak i dość mięk- 

kie stanowisko rządu w sprawie 

pełnomocnictw. 

Nie byliśmy nigdy entuzjastami 

owego grzechu pierworodnego, 

przewrotu majowego, który kazał 

jego twórcy zatrzymać się w pół 

drogi. 

Rzeczywistość wskazuje przecie, 

że system ten wielce komplikuje 

postępowanie rządu, utrudniając i 

opóźniając dzieło reformy państwa 

* > * 

Czynniki polityczne decydujące 

(a więc szczęśliwie wyłączając bez- 

władny dziś już Sejm) zajęte są 

rekonstrukcją rządu, która zapew- 

ne już w poniedziałek będzie dzie- 

łem dokonanem. W związku z tem 

powstaje kwestja personalji, a więc 

charakteru rządu. 

Nasz korespondent donosi, że 

rekonstrukcja rządu pójdzie nao- 

gół w kierunku nadania mu chara- 
kteru bardziej lewicowego, radykal- 

nego. Pod tym względem jest wie- 

le do zrobienia i jeszcze więcej do 

uniknięcia. W rządzie obecnym o- 
bok ludzi, którzy wyszli z ideologii 
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Dom Handlowy W. i E. SZUMAŃSCY | 
WILNO, ul. MICKIEWICZA 1. 

zawiadamia Szanowną Klijentelę, że otrzymał przedstawicielstwo na detaliczną i hurtową sprzedaż 
wyrobów pończoszniczych firmy „ALFRASKA* i z d. 1 września b. r. otworzył specjalny dział 

wyrobów pończoszniczych, które to towary będą sprzedawane po cenach fabrycznych. 
Mając zapewnioną dostawę wszelkich możliwych kolorów i gatunków i nie wątpiąc, że zadowolni 

wszelkie wymagania, poleca się Szanownej Klijenteli. 
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OKOCIMSKIE Lekcji rysunku 
i malarstwa "at 
W. . Dunin-Marcinkiewicz. Informacje i 
zapisy (w Domu Sztuki, ul. Mickiewicza 
d. 23 I piętro, od g. 5—6i pół RE: 

przewrotu majowego, są przedsta- 
wiciele Polski wczorajszej. 

P. Klarner dał niejednokrotnie 
dowód, że jest słabo z obecnym 

rządem związany. Jest przytem 
ciasnym fiskalistą, uczniem p. Wł. 
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Dom pończoszniczy „ALFRASKA* 
Niniejszem podajemy do wiadomości, że d. 1 września b. r. firmie 

DJH. W. i E. Szumańscy w Wilnie, 
ul. Mickiewicza Nr. 1, oddaliśmy przedstawicielstwo na de- 
taliczną i hurtową sprzedaż naszych wyrobów pończoszniczych, 
które to towary będą przez tę firmę sprzedawane po cenach fa- 

brycznych podług naszego cennika. 1524 

3 ALEKSANDER FRANK i S-ka, Warszawa. 
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Gzczzpienia Ochronne 
przeciw szkarlatynie 

w Przychodni ul. Trocka 2. 
Codziennie od 9 r. do 8 wiecz. 

nia społeczne, odczuje go niewąt- 
pliwie jako ciało obce. 

To są główne „ale* obecnego 
rządu. 

W okresie zmian niewątpliwie 
ożywiły swą działalność pewne ży- 

Grabskiego, z drugiej strony zwią- 

zany jest z „Lewiatanem“. Niewątpli- 
wie dodatnio odróżnia się p. Klarner 
od fatalnego ministra „parytetu go- 
spodarczego* p. Zdziechowskiego. 

Wielkie plany rekonstrukcji gospo- 

darczej Polski są mu jednak obce. 
Wymagają one i innych ludzi. 

Jeśli p. Klarner pozostanie w ga- 
binecie, będzie to jednym więcej 

dowodem, że w Polsce trudno jest 
o ludzi, kierujących polityką eko- 
nomiczną i skarbowąj państwa. 

Minister rolnictwa p.Raczyński jest 
reprezentantem grupy, która w ca- 
łości swej jest wobec przewrotu 

majowego nastrojona wrogo. 

wioły z pośród konserwy polskiej, 
odczuwające dziwne powołanie do 
fotela ministerjalnego. Ci reprezen- 
tanci nie wczorajszej, ale przed- 
wczorajszej Polski powinniby jed- 
nak raz wreszcie odczuć całą 
śmieszność swych wielce niewła- 
ściwych zabiegów. 

Nie możemy wątpić, że skoń- 
czy się tylko na namiętności do 
władzy, bez możności uchwycenia 
jej rąbka w niepowołane dłonie. 

Sądzimy, że obecne „przesile- 
nie" winno być wstępem do odno- 
wienia gabinetu, w ten sposób, aby 
nadać mu niezbędną zwartość po- 
lityczną, bez której niemożliwy jest 

Rząd przystępując do jakiejkOi* rozmach w wielkiem dziele refor- 
wiek akcji, zatrącającej o zagadnie- my państwa. B. W. 
REEDA TAI PG RZA CBD ZOO BRZ EO TINKA IE 

Przed rekonstrukcją rządu. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Decyzje zapadną na Zamku i w Dru- 
skienikach. 

(Godzina 10 wiecz.). Jak było do przewidzenia sytuacja 
wywołana dymisją gabinetu pof. Bartla nie doznała dotychczas 
żadnej zmiany. Dopiero nadchodzący poniedziałek może 
przynieść decyzję. Rząd z p. premierem w myśl polece- 
nia p. Prezydenta Rzplitej urzęduje, jak zwykle. Misja 
tworzenia nowego gabinetu nie została nikomu dotych- 
czas powierzona. Ciężar sytuacji tkwi oczywiście na 
zamku, zaś z drugiej strony w Druskienikach. 

Konferencje. 
, Wczorajszy dzień przesileniowy wypełnił przedewszyst- 

kiem audjencje p. premiera u p. Prezydenta, podczas której 
postanowiono, że p. premjer udaje się dziś w nocy do Drus- 
kienik, przyczem p. premierowi mają towarzyszyć min. roln. 
p. Raczyński, pos. Kościałkowski, płk. Beck i adjutant osobi- 
sty p. premjera, por. Zaćwilichowski. P. premjer wyjechał 
istotnie w nocy do Druskienik. 

„Wczoraj w godz. południowych zjawił się u p. marszałka 
Rataja naczelnik kancelarji cywilnej p. Prezydenta p. Car, wy- 
delegowany przez p. Prezydenta dla poinformowania marszał- 
ka o sytuacji. 

W godzinę później przybył do Sejmu p. premier Bartel i 
odbył dłuższą konferencję z marszałkiem Ratajem. 

Nastrój w Sejmie. 
Z przedstawicielami stronnictw politycznych p. premier 

nie przeprowadzał żadnych konferencyj. To też w Sejmie pa- 
nowała całkowita apatja, która tembardziej odbijała od daw- 
nych przed majowych czasów, kiedy to Sejm przy wszelkiem 
przesileniu gabinetowem odegrywał decydującą rolę. 

Premjer przybędzie do Wilna. Cel po- 
dróży. 

Z Druskienik p. premjer Bartel ma zamiar udać się 
na kilka godzin do Wilna. W związku z tem rozeszła się 
w kołach politycznych wersja, jakoby w Wilnie ma być do- 
konany wybór przyszłego ministra oświaty, którym podobno: 
miałby zostać rektor Uniwersytetu Wileńskiego prot. Zdzie- 
chowski. : 

Powrót P.premjera do stolicy nastąpi w poniedziałek rano. 
W tym dniu przypuszczalnie przesilenie będzie zlikwidowane. 

(Dalszy ciąg telefonu na stronie drugiej). 
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Posiedzenie budżetowej komicji 
iejm i Senat. 
W Sejmie. 

WARSZAWA (Pat). Sejmowa 
Komisja Budżetowa odbyła swe 
posiedzenie dziś przed południem. 
Na wstępie przewodniczący pos. 
Rymer (ZLN). oświadczył, iż uwa- 
ża odroczenie komisji z powodu 
przesilenia gabinetowego za nie- 
wskazane, komisje bowiem wtedy 
bywają odraczane podczas przesile- 
nia, gdy udział rządu w danej ko- 
misji jest potrzebny. 

Komisja budżetowa jednak ma 
zająć się obecnie jedynie zagad- 
nieniem rodziału referatów  budże- 
towych na rok 1927—28. 

Przewodniczący w imieniu ZLN. 
składa deklarację, iż klub jego nie 
będzie brał udziału w rozdziale re- 
feratów. Podobną deklarację złoży- 
li przedstawiciele klubów: Zjedno- 
czenia Niemieckiego, kl. Ukraiński 
i Białoruski. 

Rozdział referatów. 
W głosowaniu referaty zostały 

rodzielone w sposób następujący: 
budżet Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej — pos. Śliwiński (Str. Chłop.) 
Sejm i Senat — pos. Moraczewski 
(PPS.), Najwyższa Izba Kontroli— 
pos. Hausner (Koło Żyd.), Pre- 
zydjum Rady Ministrów — pos. 
Polakiewicz (Str. Chtop.), M-rjum 
Spraw Zagranicznych pos. Dębski 
(Str. Chłop.), M-rium Spraw Wew- 
nętrznych — pos. Rusinek (Piast), 
M-rjium Spraw  Woiskowych — 
pos. Kościałkowski (Klub Pracy), 
M-rjum Skarbu — pos. Michalski 
(Ch. Nar.), Renty, zaopatrzenia i 
emerytury — pos. Moraczewski 
(PPS.), M-rjium Sprawiedliwości — 
pos. Marek (PPS.), M-rjum Prze- 
mysłu i Handlu — pos. Kwiatkow- 
ski (Ch. Dem.), M-rjum Kolei — 
pos. Chądzyński (NPR). M-rjum 
Rolnictwa—pos. Kowalczuk (Piast) 
M-rjum Oświaty i Wyznań Reli- 
£ijnych — pos. Kaczyński (Ch.D.) 
M-rjum Pracy i Opieki Społecznej— 
pos. Ziemiecki (PPS.), M-rjum 
Robót Publicznych — pos. Artur 
Hausner (PPS.), M-rjium Reform 
Rolnych—pos. Paniatowski (Wyzw) 
Referentem generalnym został wy- 
brany pos. Byrka (Piast), który 
referatu nie przyjął. 

Po dokonaniu wyborów, prze- 
wodniczący oświadczył, iż natych-   
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myśliwskie, jako też znane ze swej dobroci naboje 

2 myšliwskie wlasnego maszynowego wyrobu. 
Pp. wojskowym i Leśnictwom sprzedaż na raty. 

Warsztaty reperacyjne. 

оее     
miast po odesłaniu przez Sejm w 
1 czytaniu projektu budżetu na rok 
1921/28, wprowadzona będzie na 
porządek obrad komisji pierwsza 
część budżetu, tak aby komisja 
budżetowa mogła załatwić budżet w 
terminie przewidzianym przez Kon- 
stytucję. 

Pozatem komisja przystąpiła do 
rozdziału referatów nad sprawozda- 
niem Najwyższej Izby Kontroli za 
rok 1925. Rozdziału nie dokonano. 
Przyjęto wniosek przewodniczące- 
go, aby zgodnie ze zwyczajem, 0- 
desłać sprawozdanie do podkomisji. 
Podkomisję tę wybrano. W skład jej 

, 

weszli następujący posłowie: pos. 
Rymar — przewodniczący, pos. Ły- 
pacewicz (Wyzw.), Michalski (Ch.D), | 
Ostrowski (Piast) i Kwiatkowski 
(Ch.D.). Następne posiedzenie ko- 
misji odbędzie się dn. 30 b. m. 
dla dokonania wyborów generalne- 
go referata budżetowego. Tegoż 
dnia zbierze się również podko- 
misja 5-ciu. : 

W Senacie. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś przed 
południem odbyło się posiedzenie 
Senackiej Komisji Skarbowo-budże- 
towej, na którem sen. Krzyżanowski 
referował preleminarz budżetowy 
na kwartał IV 1926 roku oraz do- 
datkowe kredyty na kwartał III rb. 

Referent zwrócił uwagę na art. 
3 projektu ustawy, który — jak 
wiadomo — został w wyniku wczo- 
rajszego głosowania w Sejmie od- 
rzucony. Zdaniem referenta, acz- 
kolwiek krytyka podnoszona w Sej- 
mie i dotycząca niektórych resor- 
tów była może i słuszną, to jednak 
nie miała ona na celu dokonania 
zmian w budżecie. Referent stwier- 
dza ponadto, iż sytuacja w ostat- 
nich miesiącach się polepszyła. 

W dyskusji żabierał głos mię- 
dzy innymi obecny na posiedzeniu 
marszałek Senatu Trąmpczyński 
wskazując na konieczność skorygo- 
wania uchwały Sejmu przez resty- 
tucję art. 3. Polepszenie się sytuacji 
nie uprawia jeszcze do powiększe- 
nia wydatków. W dalszej dyskusji 
zabierali głos sen. Adelman, Janu- 
szewski i ks. Boldt. Wyjaśnień u- 
dzielali obecni przedstawiciele 
M-jum Skarbu Grodyński, M-jum 
Spraw Zagranicznych Bertoni i 
M-jum Spraw Wojskowych ppułk. 
Petrażycki. Dalszy ciąg dyskusji w 
poniedziałek o godz. 10 rano. 
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Ma arenie międzynarodowej. 
Propozycje hiszpańskie w spra- 
wie Tangeru. Po wyborach w 

Kanadzie. 

Rząd hiszpański wystosował O- 
statnio noty do rządów francuskie- 
go i angielskiego proponując zwo- 
łanie konferencji powyższych trzech 
państw dla rewizji układów maro- 
kańskich. W intencji Hiszpanii le- 
ży mianowicie wzmocnienie stano- 
wiska Włoch w Marokku. 

Opinja angielska wita z zado- 
- woleniem to nowe posunięcie hisz- 

pańskie w drażliwej sprawie Tan- 
geru, oceniając obecny postulat 
Hiszpanii, jako duże ustępstwo od 
poprzedniego żądania zniesienia 
strefy neutralnej w Tangerze. 

W Londynie panuje tendencja, 
by konferencja w tej sprawie po- 
między czterema państwami: An- 
glją, Francją, Hiszpanją i Włocha- 
mi była poprzedzona wstępną na- 
radą Francji i Hiszpanii, jako państw 
bezpośrednio w Marokku zaintere- 
sowanych. 
Godnym podkreślenia jest fakt, 

że przedstawicielstwo dyplomatycz- 
ne Rosji w Londynie wystosowało 
do rządu brytyjskiego notę, doma- 
gającą się udziału Rosji w konfe- 
rencji dotyczącej Tangeru. Ządanie 
to pominęła Anglja milczeniem, 
odsyłając  charakterystyczny ten 
dokument do archiwum pamiątek 
bezczelnego tupetu sowieckiego. 

* 
* * 

Dokonane niedawno wybory do 
parlamentu w Kanadzie daly decy- 
dujące zwycięstwo liberałom nad 
rządzącą od pół roku partją kon- 
serwatystów. Wyniki wyborów są 
następujące: Liberali—119 manda- 
tów, konserwatyści—91 liberalni 
postępowcy — 11, fermierzy — 11, 
postępowcy—8, partja pracy—3, 
bezpartyjni—2. 

W ten sposób poniosła poraż- 
kę polityka gubernatora angielskie- 
go w Kanadzie lorda Byng'a, któ- 
ry popierał konserwatystów i ułat- 
wit im dojście do władzy w stycz- 
nia r. b. Ž 

W związku z tą sytuacją rząd 
angielski odwołuje lorda Byng'a z 
Ottawy, mianując na jego miejsce 
lorda Willington'a. 

Na czele nowego rządu kana- 
dyjskiego stanął leeder liberałów 
Mackenzie King, którego poprzedni 
rząd został obalony w styczniu r. 
b. przez zamach ze strony konser- 
watystów. 

19 października odbędzie się w 
Londynie konferencja imperjalna, 
wątpliwem jest jednak, by Macken- 
zie King udał się na nią osobiś- 

cie. En. 

Z ZAGRANICY. 
Strajk górników angielskich nie 
prędko będzie zlikwidowany. 
LONDYN. Sekretarz związku 

iż pod- 
czas pobytu na Dovning Street 
rząd mu oświadczył, iż propozycje 
górników uważa za niewystarcza- 
jące i z tego powodu nie zamie- 
rza prosić właścicieli kopalń o no- 
wą konferencję. Cook dodał, że 
jeżeli rząd będzie trwał nadal na 
tem stanowisku to konflikt nie zo- 
stanie prędko rozwiązany. (Pat). 

Nowy PWD grec- 
ej. m 

ATENY. Dziennik urzędowy о- 
głasza projekt konstytucji republik 
greckiej opracowany przez specjal-i 

L zaadneń wapłzenej muzyki 
Rola regjonalizmu w muzy- 

_ce polskiej. 

„ „Pragnąłbym, by młoda genera- 
cja polskich muzyków zrozumiała, 
jakie bogactwo, odradzające ane- 
miczną naszą muzykę, kryje się w 
polskiem „barbarzyństwie", które 
odkryłem i pojęłem dla siebie*, 

Karol Szymanowski. 

  

  

Rozwijająca się na łamach „Kur- 
jera Wileńskiego" ożywiona wy- 
miana zdań na temat utworzenia 
czasopisma regjonalnego, zmusiła 
mnie jako muzyka do zabrania 
głosu w tej sprawie. Nie leży w 
sferze zadania niniejszego artykułu 
kwestja wypowiedzenia się za roz- 
poczęciem koniecznego mojem zda- 
niem — tego rodzaju czasopisma; 
chciałbym raczej zwrócić uwagę na 
pewne zdarzenie w dziedzinie mu- 
zyki, silnie świadczące na korzyść 
idei regjonalizmu, tak gorliwie sze- 
rzonej na łamach niniejszego pis- 
ma. Fakt, który zaszedł w ostatnich 
czasach w dziedzinie twórczości 
muzycznej polskiej idzie właśnie po 
linji wywodów p. Łopalewskiego, 
zapoczątkowanych w jego artykule 
p. t. „Regjonalizm w sztuce”. Po- 
ruszona w tym artykule kwestja 
ustosunkowania się do zagadnienia 
regjonalizmu twórczości naszych 

ną komisję zgromadzenia narodo- 
wego, który ma zastąpić konstytu- 
cję z 1911 roku. 

Nowa konstytucja obejmuje 125 
artykułów. Pierwszy z nich ustala 
republikańską formę rządu oraz 
formy władz wykonawczych, usta- 
wodawczych i sądowych. Art. 35 
ustanawia organizację wyborów do 
parlamentu: głosowanie będzie bez- 
pośrednie, powszechne i tajne. Art. 
57 ustanawia Senat złożony z 150 
członków. 

Czas urzędowania prezydenta 
Republiki ustalony jest na 5 lat. 

Prezes Rady Ministrów nie mo- 
że piastować urzędu bez przerwy 
dłużej niż rok. Dziennik urzędowy 
ogłasza rozporządzenie ustalające 
dzień wyborów na 24 października 
r. b. Izba w nowym składzie zbie- 
rze się w dniu li-tym listopada. 
Wreszcie dziennik urzędowy  ogła- 
sza dekret znoszący stan wyjątko- 
wy. (Pat). 

Srodkowo-europejski kartel 
żelazny. 

WIEDEN, „Die Stunde" dono- 
si: W ostatnich dniach odbywały 
się tu rokowania między przedsta- 
wicielami przemysłu żelaznego Au- 
strji, Węgier. Czechosłowacji, Ru- 
munji i Jugostawji w sprawie u- 
tworzenia kartelu żelaznego państw 
sukcesyjnych i przyłączenie się je- 
go następnie do kartelu zachodnio- 
europejskiego. 

Rokowania te ukończone zo- 
stały wczoraj pomyślnie. Polski 
przemysł żelazny udziału w nara- 
dach wiedeńskich nie brał. Już 
dawno część polskiego przemysłu 
żelaznego robi poważną konkuren- 
cję hutom' żelaznym krajów środ- 
kowo-europejskich. (Pat). 

Zdecydowana postawa komunis- 
tów niemieckich. 

BERLIN. Frakcja komunistycz- 
na parlamentu Rzeszy wystosowa- 
ła do prezydenta Izby pismo do- 
magające się natychmiastowego 
zwołania parlamentu a w szcze- 
gólności komisji do spraw  zagra- 
nicznych dla omówienia sprawy 
odszkodowań dla byłych domów 
panujących, sprawy bezrobocia о- 
raz całokształtu polityki wewnętrz- 
nej i zagranicznej. (Pat). 

Nieudany zamach na szacha 
„_ Teheranu. 

PARYŻ. „Chicago Tribune" do- 
nosi z Teheranu, iż w związku z 
planowanym zamachem na szacha 
aresztowano tu cały szereg osób. 
W całym kraju ogłoszono stan wy- 
jątkowy. (Pat). 

2 bifwy Rowieńskiej 
Traktat handlowy z Finlandją. 

KOWNO. Międzywydziałowa ko- 
misja przy ministerstwie spraw za- 
granicznych kończy prace nad uło- 
żeniem traktatu handlowego Litwy 
z Finlandją. Projektem niebawem 
ma się zająć rada ministrów. 

  

Rekrutacja robotników litewskich 
do Francji. 

KOWNO. Bawi tutaj od kilku 
dni przedstawiciel francuskiej „gieł- 
dy* pracy p. Diue, którego zada- 
niem jest angażowanie sezonowych 
robotników do Francji. P. Diue 
odbył konferencje ze sferami mia- 
rodajnymi na których omówiono 
ogólne zasady sezonowej emigracji 
robotników. * 

„Echo* kowieńskie donosi, że 
z Litwy wybiera się na roboty do 
Francji około 20 tysięcy robotni- 
ków. 

największych kompozytorów t. j. 
Chopina, Moniuszki i Szymanow- 
skiego — znalazła epilog w wezwa- 
niu, rzuconem nowopowstałemu 
Towarzystwu Filharmonicznemu o- 
raz muzykom wileńskim do wypo- 
wiedzenia się w tym względzie. 
Dwa miesiące, jakie upłynęły od 
chwili ukazania się wzmiankowa- 
nego artykułu p. Łopalewskiego — 
zbyłem umyślnie milczeniem, Ocze- 
kując ukazania się w druku mazur- 
ków Karola Szymanowskiego. Ten 
nowy nabytek w naszej literaturze 
muzycznej stanowi pewnego rodza- 
ju punkt zwrotny w dotychczaso- 
wych pojęciach © „ludowości* w 
muzyce, sformułowany i przepro- 
wadzony w sposób praktyczny 
przez Szymanowskiego, który do- 
tąd ten właśnie temat w pismach 
swych szczególnie poruszał. Z dru- 
giej strony ukazanie się mazurków, 
pozwoliło na bliższe zaznajomienie. 
się z nimi, a w konsekwencji tego 
na zrozumienie ogromnie ważnej 
roli, jaką mogą odegrać regjonali- 
styczne prądy w dziedzinie twór- 
czości muzycznej. | 

Regjonalizm (nieco niezręczne 
słowo, trącące zbytnio „izmem*) w 
sztuce jakoteż i w muzyce nie jest 
rzeczą nową. Istniał tak dawno, jak 
dawno istnieją dzieła sztuki. Lecz 
dopiero ostatnie czasy pozwoliło 
nam na definitywne zdanie sobie 
sprawy z istoty rzeczy. W dziedzi- 

  

КО К LLR W-TZESCN "SK 

(Dalszy ciąg telefonu z pierwszej strony). 

Zmiany w rządzie. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że przesilenie wywołuje mnóstwo 

wersyj i pogłosek, których jednakże nie należy traktować re- 
jalnie, do chwili bowiem powrotu p. Premjera wszelkie kom- 
binacje rządowe są jeno pobocznemi życzeniami tych czy in- 
npch ugrupowań. 

Natomiast za ustaloną w sferach decydujących ucho- 
dzi koncepcja powierzenia przez p. Prezydenta Rzplitej 
po raz trzeci p. premierowi Bartlowi misji tworzenia 
gabinetu. 

Co się tyczy przyszłego rządu, to jest pewne, że na nie- 
których stanowiskach nastąpią zmiany. Uzupełnienie gabine- 
tu ma pójść w kierunku bardziej lewicowym. Jest pewne, 
iż na stanowisku ministra oświaty nastąpi istotnie zmiana, 
natomiast cosię tyczy resortu ministra spraw wewn., to praw- 

dopodobnie p. Młodzianowski obejmie z powrotem swoje sta- 
nowisko. Co się tyczy innych resertów, nie są oczywiście wy- 
kluczone pewne przesunięcia i zmiany. 

Losy Sejmu. 
Mówi się równieź o tem, że jedną z konsekwencyj piąt- 

kowego głosowania w Sejmie, ma być rozwiązanie obu izb 
ustawodawczych. Należy jednak podnieść, że decydujace czyn- 
niki państwowe kładą nacisk przedewszystkiem na zlikwido- 
wanie kryzysu przesileniowego. Potem dopiero będzie się my- 
ślało o Sejmie. 

  

Historyczny dzień lotnictwa 
polskiego. 

Kpt. Orliński i sierż. Kubiak przybyli 
do Warszawy. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Wczoraj w południe nadeszła 
do Warszawy wiadomość o tem, 
iż dzielni nasi lotnicy kpt. Or- 
liński i sierżant Kubiak wylecie- 
li o godz. 8 m. 30 rano z lotni- 
ska w Moskwie. 

Spodziewano się, że między 
godz. 3—4 po południu lotnicy 
nasi przybędą do stolicy. Wbrew 
oczekiwaniu przyjazd ten nastą- 
pił znacznie wcześniej, gdyż o 
godz. 2 m. 15, a to dzięki temu, 
iż lotnicy przez cały czas mieli 
t. zw. „tylny wiatr*, który po- 
tęgował szybkość samolotu. 

Na lotnisku wojskowym na 
polu Mokotowskim, prócz publi- 
czności, zebrali się przedstawi- 
ciele generalicji, władz cywilnych 
i reprezentanci prasy celem po- 
witania dzielnych lotników. 

O wymienionej powyżej go- 
dzinie na horyzoncie ukazał się 
aparat kpt. Orlińskiego, który 
wśród okrzyków publiczności wy- 
lądował na lotnisku. Kilka mi- 
nut przedtem przybył na pole 
Mokotowskie p. premjer Bartel 
w towarzystwie swego osobiste- 
go sekretarza por. Zaćwilichow- 
skiego, dekorując w imieniu p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej kpt. 
Orlińskiego złotym krzyżem Za- 
sługi, a sierżanta Kubiaka sre- 
brnym. 

astępnie przedstawiciele lot- 
nictwa wojskowego i cywilnego, 
reprezentanci miejskich władz 
cywilnych stolicy oraz tłum pu- 
bliczności powitali serdecznie lo- 
tników. 

  

Zaznaczyć należy, iż w powi- 
taniu tem wzięli również udział 
przedstawiciele zagranicznych mi- 
syj wojskowych, między innymi 
wyżsi oficerowie francuscy i ru- 
muńscy. Powszechną również 
uwagę zwróciło przybycie na 
lotnisko posła sowieckiego Woj- 
kowa wraz z attache wojsko- 
wym. 

Lotnicy nasi przebyli ogółem 
w powietrzu około 23 tys. kilm. 
Ostatni lot z Moskwy do War- 
szawy był pod względem czasu 
rekordowym, albowiem prze- 
strzeń około 1700 kil. lotnicy 
przebyli w ciągu 6 godz. 15 mi- 
nut. 

W związku z przybyciem do 
Warszawy, w pierwszym dniu ty- 
godnia lotniczego, odbędzie się w 
teatrze Wielkim uroczysta akademja 
z udziałem p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej na której kapitan Orliń- 
ski ma wygłosić odczyt o przebie- 
gu swego lotu. 

* 
* * 

MOSKWA, (Pat.). W piątek dnia 
24 b. m. o godz. 8-ej wieczorem 
„Awiochin” wydał ku uczczeniu lo- 
tników polskich kapitana Orlińskie- 
go i sierżanta Kubiaka, bankiet w 
hotelu Savoy. O godz. 11-tej wie- 
czór, w lokalu polskiego attache 
wojskowego Odbył się raut przy 
udziale kilkudziesięciu osób przed- 
stawicieli lotnictwa, komisarjatu do 
spraw zagranicznych i attache woj- 
skowego japońskiego. 

  

Argentyna wraca do Ligi Narodów. 
GENEWA (Pat.) W chwili zamknięcia Zgromadzenia Ligi Naro- 

dów nadeszła do Genewy wiadomość, iż komisja do spraw zagranicz- 
nych parlamentu argentyńskiego wypowiedziała się za ponownem wstą- 
pieniem Argentyny do Ligi Narodów. 

O онн орн ОсроиЕЕОнсАНУ ОНО И Ь еонННЦД 

nie muzycznej spotykamy się czę- 
stokroś z tem zjawiskiem, a ile 
mówimy 0 muzyce polskiej, to 
twórczość Chopina i Moniuszki da- 
je nam zdaje się maksymalną ilość 
klasycznych przykładów. Mazurki 
Chopina, ujęte w formę kujawiaka, 
oberka czy też mazura, zdradzają 
już w swym charakterze przynależ- 
ność do pewnych okolic Polski. 
Chopin dał nam w sposób najbar- 
dziej genjalny całokształt zagadnie- 
nia „ludowości* wzniesionej do 
arcyartystycznej formy, zamknięty 
wszakże bodaj w granicach central- 
nych ziem Polski właśnie w swo- 
ich mazurkach. To niejako ich le- 
gitymacja wewnętrzna,. powołująca 
nam Polakom na zróżniczkowanie 
„regjonalistyczne*, na zewnętrze t. 
j. dla ucha obcego pozostaną one 
zawsze uosobieniem formy polskie- 
go tańca, bez względu na to jaką 
jest ich przynależność regjonalna. 
Dla pojęcia cudzoziemca z pew- 
nością zasadnicza różnica pomiędzy 
melodyką mazurka Chopina, a me- 
lodyką utworów Moniuszki nie 
istnieje. Mówię naturalnie o melo- 
djach pokrewnych rytmem i har- 
monją, i -podkreślam szczególnie, 
że chodzi tu o istotę polskiego 
charakteru tych melodji, ukrytą w 
głębi psychologicznego oddziaływa- 
nia z pominięciem wszelkich mu- 
zykologicznych analiz, nie będą- 
cych nigdy w stanie odkryć i wy- 

    

jaśnić teoretycznie istoty charakte- 
ru narodowego pewnych melodji. 

Jądro naszych codziennych o- 
kreśleń tego rodzaju jak „to jest 
tak polskie, rosyjskie, francuskie" 
it. p. spoczywa o wiele głębiej, 
aniżeli jest nam wstanie wyjaśnić 
droga rozumowych dociekań nad 
budową danej melodji, uznanej za 
charakterystyczną dla danej naro- 
dowości. 

Nie tu jednak miejsce na roz- 
strząsanie tego zagadnienia. Powra- 
cam do swej myśli stanowiącej 
punkt wyjścia niniejszych rozważań, 
t.j. do wykazania w jaki sposób 
mazurki Szymanowskiego zdołały 
wykazać dobitnie żywotną siłę re- 
gjonalizmu. 

Mazurek wyniesiony przez Cho- 
pina na piedestał symbolu niejako 
Jego twórczości narodowej (jest to 
ogólnie przyjęte lecz zasadniczo 
błędne i zbyt ciasne mniemanie o 
ile chodzi o całokształt twórczości 
Chopina), stał się zwolna szablo- 
nem, oprawą formalną— częstokroć 
ubogiej w treści myśli muzycznej, 
iw krótkim czasie przestał być Ży- 
wotnym, wskutek czego twórcy jak 
Żeleński, Noskowski, Różycki i Szy- 
manowski, że wymienię najwięk- 
szych — wcale formy tej nie upra- 
wiali, czując zupełnie słusznie, że 
Chopin wypowiedział w tej dziedzi- 
nie wszystko w sposób skończony. 
Kompozytorzy ci zwrócili uwagę 

  

МО Gredo bal 
„Nie ciebie wzywam ja—o Apol- 

lo! któremu na nieśmiertelnej cię- 
ciwie tętnią strzały, gdy z bark 
otrząsasz włos”... nie dlatego po- 
dejmuję wyzwanie, które rzucił mi 
chevalier au gant mr. Tcheslav 
Jankowski *) („Wrażenia teatralae 
„Słowo*, z dnia 25.1X), by uzasad- 
nić sąd swój o „Miłość czuwa*, bo 
nie warto z igły robić wideł, a temi 
bronić się od szpilek mego Wielce 
Czcigodnego Kolegi, ale dlatego, że 
w feljetonie teatralnym p. Cz. Jan- 
kowskiego en passant poruszone 
zostały kwestje zasadnicze, jak sto- 
sunek krytyka do sztuki i publicz- 
ności, metoda pisania etc. 

P. Czesław Jankowski skierował 
na moją skromną osobę reflektor 
swego humoru, w którego świetle 
ukazany zostałem jako Zoil, pod- 
czas gdy (jak wolno się domyślać) 
czcigodny mój oponent ipso facto 
zarezerwował sobie rolę Arystarcha. 
Winieniem przeto „wyłuszczyć się" 
teoretycznie, a wtedy zgóry będzie 
wiadomo, co „zrąbię naodlew*, a 
co w miarę sił podniosę na piede- 
stał uznania. To małe credo za- 
mierzam utrzymać ściśle w grani- 
cach, wykropkowanych przez p. 
Jankowskiego — więc spowiedź bę- 
dzie krótka. 

Pewien krytyk, który „zrąbał* 
jakiś tam utwór, na złośliwą uwa- 
gę, że samby przecież nic podob- 
nego nie umial stworzyć, odparł: 

— Jeżeli mi befsztyk nie sma- 
kuje, mogę to stwierdzić i wskazać 
co mu brak do smaku, choć sam 
nie umiałbym go przyrządzić. 

Otóż tak jest w istocie: stosu- 
nek krytyka do dzieła sztuki może 
być dwojaki—gastronomiczny i ku- 
charski, a sąd o niem—sądem sma- 
kosza lub rzemieślnika. Stąd moja 
eksplikacja pierwsza: 

— Nie jestem „krytykiem*, je- 
stem rzemieślnikiem pióra. 

Jeżeli więc „krytykuję” czyjś 
wiersz naprzykład—to staję w po- 
zycji jego autora, przyjmuję jego 
tezy i dążę w ślad za procedurą 
budowy utworu, wtajemniczając w 
nią czytelnika, urabiając jego psy- 
chikę dla przyjęcia dzieła i tym 
sposobem pośrednio budząc w nim 
uznanie lub podziw dla talentu i 
umiejętności twórcy. Mogę też tezy 
nie uznać, wówczas odpada ta pra- 
ca, a pozostaje mi uzasadnić swój 
negatywny do niej stosunek. Sądy 
te buduję na przesłankach etycz- 
nych. 

W ten sposób, jak sądzę, recen- 
zent staje się ogniwem, lączącem 
duszę utworu z duszą słuchacza, i 
to jest jego (recenzenta) zadaniem. 

Stąd—explication seconde: nie 
orjentuję się nigdy, ani podług ilo- 
Ści publiczności, unletterend audi- 
ence w teatrze, ani według przyję- 
cia, jakiego sztuka doznała u wi- 
dzów, a taką właśnie, jakże łatwą 
metodę!—imputuje mi currente ca- 
lamo p. Cz. Jankowski. Moim pro- 
bierzem krytycznym dla dzieł dra- 
matycznych jest kanon poetyki 
Arystotelesa. Można umieścić w 
nim z łatwością repertuar od farsy 
do tragedji, katharsis nie jest skut- 
kiem jedynie tragoediae cothurna- 
tae, zaznaczyłem to wyraźnie w re- 
cenzji z „Figlów politycznych*, ale 
czcigodny mój mentor nie był snać 
łaskaw zwrócić na odpowiedni z 

"niej ustęp swej uwagi. ' 
Stąd—mój artykuł wiary trzeci: 

niema mowy abym się „nudził* 
lub „bawił* w teatrze — jak o to 

,*) Wskrzeszajmy w polemice wyra- 
żenia salonu des Rambouillets! ; 

na zupełnie inne zagadnienia, nie 
troszcząc się o losy mazurka, któ- 
ry stanął de facto na martwym 
punkcie. Dopiero Szymanowski gdy 
sformułował swoje credo artystycz- 
ne wpatrzony w „barbarzyństwo* 
polskie i gdy to barbarzyństwo 
właśnie „odkrył* w ludzie podhała, 
i „pojął dla siebie" zagadnienie 
formy mazurka powróciło z żywio- 
łową siłą, jakby mszcząc się za tak 
długie, bo przeszło pół wieku trwa- 
jące zapomnienie. Szymanowski bo- 
dajże do dziś dnia znajduje się pod 
urokiem formy pozornie już nieży- 
wotnej i niezdolnej do dalszego by- 
tu bez popadnięcia w epigonizm 
Chopina. 

Zrozumienie różnicy pomiędzy 
„folklorem* a prawdziwą twórczo- 
ścią opierającą się o „źródło ra- 
sy" — pozwoliły Szymanowskiemu 
odważyć się na wskrzeszenie for- 
my wypowiedzianej przez Chopina. 
Twórca przystąpił do swego dzie- 
ła przygotowany w zupełności; po 
przejściu młodości „chmurnej i gór- 
nej* (jakie to określenie jest traf- 
nem odnośnie Szymanowskiego)— 
po okresie „ex oriente lux* (Pieśni 
Muezzina) nastąpiły „Słopiewnie*. 
To niejako próba sił — w kierun- 
ku konkretyzacji teoretycznych do- 
ciekań i rozmyślań nad problemem 
stosunku kompozytora do twór- 
czości własnego narodu. To przy- 
gotowanie teoretyczne i praktyczne 
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pomawia mnie p. Czesław Jan- 
kowski — nie poto bowiem chodzę 
do teatru. Nie nudziłem się też by- 
najmniej na „L'amour veille", jeno 
słuchałem obojętnie, tak jak się 
słucha np. potrzaskiwań remingio- 
na, ani nie „bawiłem się" na „Wy- 
zwoleniu“. 

Twierdzę bowiem, že teatr to 
nie bar (choćby francuski!) a sce- 
na—nie bufet, gdzie podają Cha- 
teau Yquem, Barsac i inne wytwor- 
ne specjały, teatr—to odwieczne ży- 
we źródło uduchowienia na drodze 
człowieka ad divinitatem, źródło, w 
którem my, podróżni, chcemy u- 
gasić pragnienie, twarz obmyć za- 
kurzoną, oczy przepłukać, by rzeź- 
ko i wesoło podążyć dalej. Dla- 
tego — 
i must be cruel only to be kind. 

Rozumiemy się, jak sądzę. 

Tadeusz Eopalewski. 

W Genewie. 
Rozbrojenia. Mandaty. Ogra- 
niczenie działalności Ligi 

Narodów. 
GENEWA. (Pat). Zgromadzenie 

Ligi Narodów odbyło dziś przed 
południem posiedzenie na którem 
zajmowano się w dalszym ciągu 
sprawami figurującemi na porząd- 
ku dziennym Zgromadzenia. Porzą- 
dek zawiera jeszcze 14 punktów. 
Radca związkowy Motta zreferował 
na wstępie w imieniu komisji praw- 
niczej sprawę bezpieczeństwa i о- 
graniczenia zbrojeń. W imieniu ko- 
misji rozbrojeniowej złożył spra- 
wozdanie delegat jugosłowiański 
Makowic. Obaj mówcy wykazali 
wielkie znaczenie dla bezpieczeń- 
stwa układów lokarneńskich. Dele- 
gat Szwecji bar. Marx von Wiirten- 
berg Oświadczył, że istnieją pań- 
stwa jak np. Szwecja, które za- 
warły układy idące dalej niż ukła- 
dy lokarneńskie. Niemniej przeto 
delegat Szwecji wita rezolucję i 
przyłącza się do zastrzeżeń tej re- 
zolucji. Przyjęto. jednomyślnie spra- 
wozdanie i wnioski komisji roz- 
brojeniowej. 
dzenie załatwiło wniosek norweski 
w Sprawie ustalenia proporcjonal- 
nego głosowania przy wyborach 
do Rady. Po referacie przedstawi- 
ciela Danji Zade, który zwrócił się 
do Rady Ligi Narodów z prośbą 
O zbadanie tej sprawy, przyjęto 
rezolucję w tym sensie. 

Wreszcie delegat Francji Barthe- 
lemy złożył raport w sprawie ogra- 
niczenia działania Ligi Narodów, 
która to sprawa stała się. przed- 
miotem dyskusji Zgromadzenia na 
— wniosku lorda Roberta Ce- 
cila. 

GENEWA. Pat. Zgromadzenie 
Ligi Narodów przyjęło dziś rano 
rezolucję przedstawioną przez de- 
legata Jugosławji Markowicza, a 
wyrażającą przekonanie, iż zasad- 
nicze ideały układów locarneńskich 
winny być przyjęte za podstawę 
zasad polityki zagranicznej każde- 
go cywilizowanego narodu. Dalej 
rezolucja wyraża nadzieję, iż zasa- 
dy te zostaną uznane przez wszyst- 
kie kraje i jaknajrychlej wprowa- 
dzone w życie przez te państwa, 
w-których interesie leży zawarcie 
podobnych układów. 

Zgromadzenie Ligi postanowiło 
zgodnie, z wnioskiem d-ra Bene- 
sza, odroczyć rezolucję w sprawie 
ograniczenia pola działania Ligi 
Narodów do następnego Zgronia- 
dzenia, ponieważ sprawa ta nie 
mogła być obecnie dostatecznie 
wyjaśniona. 

p оче оринн оННЕ ерищщеЕОлННОННОНОрННи 

wykazuje jak pojmuje twórczość 
kompozytorską Szymanowski. 

Twórczość ludowa Podhala, ja- 
ko najwierniej może zachowująca 
właściwości rasowe Polski — po- 
zwoliła genjuszowi Szymanowskie- 
mu na spojrzenie w głąb duszy 
własnego Narodu. Ta część Polski 
potrafiła niejako zainspirować od- 
rodzenie mazurka w nowej i do- 
tąd nieznanej szacie. Bagatalizowa- 
ny przez wielu regjonalizm potrafił 
jednakowoż pobudzić twórczość 
kompozytora w sposób tak wyjąt- 
kowo silny, że ten nie waha się 
wydobyć z rupieciarni pochopi- 
nowskiej — bezbarwną formę ma- 
zurka by ukazać go w szacie no- 
wej i niezwykłej. W pełnem zrozu- 
mieniu znaczenia tego faktu — wy- 
powiedział Szymanowski słowa za- 
cytowane na wstępie. Czas kompo- 
zytorom polskim zwrócić uwagę 
na nasze poszczególne ziemie i w 
każdej z nich znaleźć to, co Szy- 
manowski odszukał na Podhalu: 
„Serce rasy*. Oto droga, którą 
musi pójść najbliższe młode poko- 
lenie. A rzeczą „regjonalizmu* po- 
zostanie konserwowanie tego „ser- 
ca",by nie roztopiło swych odręb= 
nych cech swoistych w ogólnym 
tonie obszerniejszego łożyska prą- 
dów, czerpiących swe źródła z wia- 
domości narodowej. 

D-r. Tadeusz Szeligowski, 

  

Następnie Zgroma- 

ua я
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Życie gospodarcze. 
Sprawy podatkowe. 

Zunifikowany 80/0 podatek od lo- 
kali. 

Ustawą z d. 2 sierpnia r.b. po- 
łączone zostały w jeden podatek 
od lokali dotychczas oddzielne po- 
datki, a mianowicie miejski od lo- 
kali, dodatek na rozbudowę miast 
oraz wojskowy kwaterunkowy. 

Ciąży on na lokatorach, bez 
względu na to, czy są osobami fi- 
zycznemi, czy prawnemi. 

Przedmiotem opodatkowania są 
wszelkiego rodzaju [okale w mia- 

stach. ; 
Podatkowi między innemi nie 

podlegają: budynki fabryczne, prze- 
znaczone na cele przemysłowe, z 
wyłączeniem budynków mieszkal- 
nych; 

lokale w domach nowowybudo- 
wanych, nadbudowanych lub odbu- 
dowanych po dniu 1 stycznia 1919r. 
przez lat dziesięć od wprowadzenia 
lokatorów, 

lokale czasowo zamieszkane lub 
nieużytkowane na cele przemysło- 
we, handlowe i t. p. 

Stopa podatku wynosi 8% od 
podstawowego komornego z m-ca 
czerwca 1914 r., przerachowanego 
według kursu 100 rb.=266 zł. 

Ze wskazanych 8% zabierze po- 
łowę miasto, pozostałą po połowie 
państwowy fundusz rozbudowy miast' 
i wojskowy fundusz kwaterunkowy. 

Podatek od lokali płatny jest w 
ciągu miesięcy lutego, maja, sier- 
pnia, i listopada, w równych ratach 
kwartalnych, płatnych za bieżący 
kwartał kalendarzowy. 

Wymiaru i poboru podatku do- 
konywać będą magistraty. 

Termin na wnoszenie odwołań 
jest czternastodniowy. 

Tak połączony podatek od loka- 
li obowiązuje na całym obszarze 
państwowym, z wyjątkiem woje- 
wództwa śląskiego, i pobierany 
będzie w czasie Od dnia 1 sierpnia 
1926 r. do dnia 31 grudnia 1933 r. 

Reforma podatku obrotowego. 

Wobec ukazania się w prasie 
szeregu informacji o zamierzonem 
jakoby przez min. skarbu przygo- 
towaniu w najbliższym czasie re- 
formy podatku od obrotu, naczelna 
rada zrzeszeń kupiectwa polskiego 
zwróciła się do p. min. skarbu z 
prośbą o umożliwienie jej zapozna- 
nia się z zasadami projektowanych 
zmian przed ostatecznym ustaleniem 
projektu reformy. 

Jednocześnie naczelna rada zrze- 
szeń kupiectwa polskiego zwróciła 
się do p. min. przemysłu i handlu 
z prośbą o poparcie u p. ministra 
skarbu wniosku o zapewnienie na- 
czelnej radzie współudziału opinjo- 
"dawczego przy opracowaniu pro- 
jektów ustaw i rozporządzeń z dzie- 
dziny skarbowo - podatkowej i fi- 
nansowej, o ile te projekty mają 
mieć zasadnicze znaczenie dla in- 
teresów gospodarczych kraju. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Bilans handlowy Polski za 
sierpień jest wybitnie akty- 

wny. 

Bilans handlowy Polski za sier- 
pień jest wybitnie aktywny, gdyż 
wywieźliśmy w tym okresie towa- 
rów za 225,702.000 zł. podczas 
gdy przywóz przedstawiał wartość 
161,398.000. Z ważniejszych po- 
zycyj eksportowych należy wymie- 
nić przedewszystkiem węgiel, któ- 
rego w sierpniu wywieziono 

2,170.000 tonn, czyli o 138000 
tonn więcej aniżeli w lipcu. Poza- 
tem ruszył się wywóz towarów 
włókiennicznych, wełnianych i ba- 
wełnianych oraz wyrobów przemys- 
łu metalowego. W dziale przywo- 
zu zwiększył się w grupie surow- 
ców włókienniczych oraz rud że- 
laznych i cynkowych. Należy zaz- 
naczyć, że sierpień jest dwunastym 
z kolei miesiącem, w którym bi- 
lans handlowy Polski jest czynny. 

Spadek bezrobocia w Polsce 
Zmniejszenie ogólnej liczby 

bezrobotnych nastąpiło w okresie 
od 4—11 bm. Liczba bezrobotnych 
wynosiła w tym okresie 229.175 i 
zmniejszyła się o 6.232. Zmniej- 
szenie liczby bezrobotnych nastą- 
piło w przemysłach: włókienniczym 
(1.811), górniczym, budowlanym, 
metalowym, hutniczym, nadto 
zmniejszyła się |liczba bezrobot- 
nych pracowników umysłowych. 
Znaczniejsze zmniejszenie się licz- 
by bezrobotnych przypada na te- 
renach Łódź: (3.271), woj. śląskie 
(969), Ostrów (330), Częstochowa 
(250), Bydgoszcz (220) 

Sprawa budowy elewatorów 
Ponieważ w łonie czynników 

tak rządowych, jak prywatno-gos- 
podarczych, zajmujących się kwe- 
stją budowy elewatorów, nie moż- 
na było osiągnąć jednolitego zda- 
nia co do technicznych stron wy- 
konania planu, ministerjum  rol- 
nictwa, któremu komitet ekono- 
miczny ministrów poruczył орга- 
cowanie odpowiedniego planu, po- 
wołało komisję rzeczoznawców, 
która przeprowadzi szczegółowe 
studja przedwstępne, a dopiero na 
ich podstawie przedłoży swoją o- 
pinję wraz z planem budowy. 

Sprawa godzin w handlu. 
Stowarzyszenie kupców polskich 

przesłało min. pracy i-opieki spo- 
łecznej opinię swoją o projekcie 
nowej ustawy o godzinach handlu. 
Stow. kupców polskich zaznaczyło, 
między innemi,że wyłączenie skle- 
pów winno-kolonjalnych z pod za- 
sady 12-godzinnęgo dnia handlu 
jest niczem nieuzasadnione. Nie- 
słuszne jest równłeż wyłączenie 
sklepów cukierniczych i owocarni 
z kategorji sklepów spożywczych. 
Wszelka sprzedaż uliczna, z wyjąt- 
kiem gazet powinna ograniczać się 
do tych godzin, w których dozwo- 
lona jest sprzedaż w sklepach. 
Praktyka wykazała, że sprzedaż to- 
warów w sklepach, połączonych z 
jadłodajniami, zakładami fryzjer- 
skiemi,  kalotechnicznemi lub z 
przedsiębiorstwami, niepodlegające- 
mi ustawie o godzinach handlu, 
stanowi krzywdzącą konkurencję 
dla handlu, podlegającego ustawie, 
przeto handel w tych zakładach 
powinien być zasadniczo dopusz- 
czalny tylko do spożycia na miej- 
Scu, zwłaszcza po godzinach zam- 
knięcia sklepów. O godzinach han- 
dlu w sklepach decydować powin- 
na, jak i dotychczas, władza sa- 
morządowa. Sklepy spożywcze 
winny być w niedzielę bezwarun- 
kowo zamknięte. Stow. kupców 
polskich stoi na stanowisku, iż 
wykonanie ustawy i wydawanie 
rozporządzeń wykonawczych po- 
winno być powierzone min. prze- 
mysłu i hadlu w porozumieniu z 
min. spraw wewnętrznych, gwaran- 
tując izbom handlowym i związkom 
kupieckim wypowiedzenie swego 
zdania. 

A A c ZN 

Z całej Polski. 
Rozsądny głos o z Gdań- 

ska, 

Organ socjaliemokratyczny „Dan- 
ziger Volkstime* zaznacza, iż Gdańsk 
może prowadzić wobec Polski tyl- 
ko politykę opartą na zasadach po- 
rozumienia. Dziennik zauważa, iż 
nowy Senat złożony z centrum 
liberałów i socjalistów prowadząc 
nową politykę dał dowód, iż ma 
ona wielką przyszłość. Przez za- 
warcie z Polską układu w sprawie 
ceł Senat osiągnął dla Gdańska 
sukces, który przy dawnym Sena- 
cie był wykluczony. (Pat). / 

Pobyt gen. Charpy we Lwowie. 
4 

Bawiący we Lwowie szef fran- 
cuskiej misji wojskowej w Polsce, 
en. Charpy po złożeniu wizyt O- 
icjalnych władzom miejscowym, 
cywilnym i wojskowym, podejmo- 
wał śniadaniem w swym onie 
salonowym dowódcę O. gen. 
Sikorskiego, gen. Thullie wraz z 
oficerami sztabu. Wieczorem gen. 
Sikorski wydał obiad na cześć gen. 
Charpy. W obiedzie tym wzięli 
udział przedstawiciele władz admi--_ 

„ nistracyjnych, rektorowie politech- +. 
niki-i uniwersytetu, inspektor ar- 

mji oraz dowódcy oddziałów sta- 
-<cjonowanych we Lwowie. (Pat). 

Powrót Metropolity Szeptyckiego 

Jak donosi Gazeta Poranna, 
metropolita Szeptycki, który dla 
celów leczniczych przebywał przez 
dłuższy czas w Karlsbadzie, wraca 
do Lwowa. W drodze powrotnej 
ma On zamiar zatrzymać się w 
Podjebradach, gdzie będzie przyj- 
mowany przez komitet ukraiński, 

(Pat). 

Wiadomości polityczne. 
(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

Wobec wiadomości w prasie o 
rozbieżnościach pomiędzy członka- 
mi Klubu Pracy w głosowaniu nad 
wnioskami o wyrażeniu votum 
nieufności ministrom Młodzianow- 
skiemu i Sujkowskiemu, Klub stwier- 
dza, iż pogłoski te są mylne, gdyż / 
wszyscy członkowie Klubu zajmo- 
wali stanowisko jednolite. 
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Jubileusz Czesła 
Społeczeństwo wileńsńie, pra- 

gnąc uczcić półwiekowy trud i 
zasługi Czesława Jankowskiego na 
różnorodnej niwie jego wszechstron- 
nej działalności, wyłoniło w kwie- 
tniu r. b. na specjalnym zebraniu 
Komitet Uczczenia 50-lecia pracy 
dziennikarskiej i literackiej Jubila- 
ta. Pierwotnie wyznaczony termin 
obchodu na dzień 2 czerwca r. b. 
został na skutek życzenia Jubilata 
przeniesiony na później i wyzna- 
czony na dzień 2 października 
1926 r. W dniu tym o godz. 1-ej 
i pół wieczorem w Hotelu St. Geor- 
ges odbędzie się Biesiada Literacka, 
poczem o godz. 10 i pół w górnej 
sali tegoż Hotelu zebranie towa- 
rzyskie i wręczenie adresu jubileu- 
szowego. 

Do prezydjum Komitetu ucz- 
czenia Jubilata zaproszeni zostali: 
pp. Wojewoda Wileński p. Włady- 
sław Raczkiewicz, J. E. Biskup Ka- 
zimierz Michalkiewicz, J. E. Ksiądz 
Biskup dr. Władysław Bandurski, 
Jego Magnificencja Rektor Uniwer- 
sytetu prof. Marjan  Zdziechowski, 
Prezydent Miasta Witold Bańkow- 
ski, Prezes T-wa Przyjaciół Nauk, 
dr. Władysław Zahorski, Prezes 
Syndykatu Dziennikarzy Polskich 
Konstanty Bukowski, Prezes Banku 
Ziemskiego Aleksander Meyszto- 
wicz, Prezes Zw. Ziemian H. Gi- 
cewicz, dowódca obszaru warowne- 
go gen. Olgierd Pożerski, Kura- 
tor Okręgu Szkolnego, dr. A. Ry- 
niewicz, Dyrekter Bohdan Szachno, 
Prezes Stowarzyszenia Kupców Ta- 
deusz Miśkiewicz i prof. Alfons 
Parczewski. 

Komitet obchodu jubileuszu sta- 
nowią: redaktorowie naczelni pism 
wileńskich p. p. Marek Latour,            

X: mų 

W ostatnim roku wśród publicz- 
ności wileńskiej dało się zauważyć 
zwiększone zainteresowanie wszel- 
kiego rodzaju przejawami sztuki, 
które wpłynęło na ogólne wzmo- 
żenie się tętna życia artystycznego 
w naszem mieście. 

Jeszcze przed paru laty wystawy 
obrazów i rzeźb świeciły pustką, 
wszelkie imprezy artystyczneg stale 
się nie udawały, zaś o sprzedaży 
dzieł sztuki i co za tem idzie, po- 
parciu materjalnem artystów — wo- 
góle nie było mowy. 

W roku bieżącym nastąpił pod 
tym względem stanowczy zwrot, 
którego widomą oznaką był fakt, 
iż ostatnia IV Doroczna tę tra 
Wileńskiego T-wa Artystów lasty- 
ków, przeszła pod względem frek- 
wencji najśmielsze oczekiwania. 
Wystawę zwiedziło kilka tysięcy o- 
sób, a ilość sprzedanych obrazów 
i rzeźb przekroczyła liczbę 50 — 
fakt jak na wileńskie stosunki nie- 
bywały! 

Ponieważ zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, iż dobrobyt materjalny 
naszego społeczeństwa bynajmniej 
nie wzmógł się — powodzenie wy- 
stawy należy przypisać głównie, 
jeżeli nie wyłącznie, życzliwemu 
stanowisku, jakie wobec zagadnień 
sztuki zajęła w ostatnich czasach 
nasza prasa, szczególnie „Kurjer 
Wileński" i „Słowo”. 

Szereg artykułów gruntownie i 
ze znajomością rzeczy omawiają- 
cych zagadnienia sztuki, przede- 
wszystkiem zaś sprawozdania z О- 
statniej wystawy pisane przez fa- 
chowców, a nie dyletantów, jak to 
było w latach ubiegłych — uświa- 
domiły i obudziły w obywatelach 
wileńskich uśpione zamiłowania. 
Okazało się, że tradycje Śleńdziń- 
skich, Rusieckich, Rustema i Szy- 
mona Czechowicza nie wygasły w 
Wilnie, a przejściowa obojętność 
dla spraw artystycznych, była spo- 
wodowaną strasznemi przejściami 
wojny Światowej i kompletnem pra-. 
wie zamarciem życia intelektualne- 
go, jakie było skutkiem tych przejść, 

Na wiosnę r. b. autor artykułu 
„Nieco o, krytyce artystycznej" w 
„Słowie*, poruszył sprawę utwo- 
rzenia w Wilnie stałego salonu 
Sztuki, wyrażając przekonanie, że 
instytucja taka byłaby czynnikiem 
zbliżenia między artystami i społe- 
czeństwem i zogniskowałaby życie 
artystyczne. 

Myśl ta, w której rychłe urze- 
czywistnienie nie wierzył zapewne 
sam autor, została nadspodziewa- 
nie szybko zrealizowana. Mianowi- 
cie, w sierpniu r. b. znany na te- 
renie wileńskim przemysłowiec p. 
Jan Mieszkowski, założył „Wileń- 
ski Dom Sztuki", którego zada- 
niem jest urządzanie stałych wy- 
staw oraz pośrednictwo przy sprze- 
daży dzieł sztuki, Gwarancją nale- 
żytego poziomu tej instytucji jest 
stałe jury złożone z przedstawi- 
cieli wszystkich miejscowych zrze- 
szeń artystycznych, które kwalifi- 
kuje zgłaszane przez artystów ob- 
razy, również stwierdza autentycz- 
ność rzeczy starożytnych. 

Obszerny i widny lokal, nazwi- 
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wa Jankowskiego. 
Stanisław Mackiewicz, Jan Obst i 
Marjan Świechowski, członkowie 
Zarządu Związku Zawodowego Li- 
teratów Polskich p. p. Wanda Nie- 
działkowska-Dobaczewska, Helena 
Romer-Ochenkowska i Wiktor Pio- 
trowicz, członkowie Zarządu Syn- 
dykatu Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie p. p. Michał Józefowicz i 
Stanisław Kodź oraz p. p. Antoni- 
na Bilińska, prof. Franciszek Bos- 
sowski, Halina Jasińska, dyrektor 
Piotr Hniedziewicz, wice-prezydent 
Jan Łokuciejewski, dyrektor Kle- 
mens  Marcinowski, rejent Jan 
Klott, dyrektor Józef Korolec, pro- 
fesor Kazimierz Kolbuszewski, wi- 
ce-wojewoda Olgierd Malinowski, 
dyrektor Kazimierz Okulicz, pułk. 
Stefan Pasławski, prezes Jan Po- 
powicz, radca Paweł Raue, prof. 
Jerzy Remer, prof. Ferdynand Rusz- 
czyc, dyrektor Kazimierz Swiątecki, 
prof, Kazimierz Sławiński i Ludwi- 
ka Życka. 

Komitet powołał na przewod- 
niczącego prezesa Konstantego Bu- 
kowskiego oraz dokonał wyboru 
dwu komisji: gospodarczo-rautowej 
i prasowej które zajęły się przygo- 
towaniem rautu i biesiady oraz ad- 
resu jubileuszowego. 

W dniach ubiegłych Komisje od- 
były posiedzenia, na których opra- 
cowały szczegóły organizacji jubi- 
leuszu i rozesłały zaproszenia na 
biesiadę i raut. 

Osoby, które z jakichkolwiek- 
bądź względów nie otrzymały, a ży- 
czą sobie wziąć udział w biesiadzie 
lub raucie, zechcą zwracać się do 
Sekretarjatu Komitetu, który mieści 
się przy biurze T-wa „Przezor- 
ność", Mickiewicza 24, m. 3. 

   

  

ska wystawiających (Adamska, Hop- 
pen, Jamontt, Międzybłocki, Rou- 
ba,  Śleńdziński, Schrammówna, 
Jarocki, Dunin-Marcinkiewicz, Da- 
widowski) _ wreszcie bezpłatny 
wstęp — rokuje najlepszą przysz- 
łość tej młodej instytucji, której 
brak tak dotkliwie dawał się u nas 
odczuwać. 

Oby tylko nieproszona opieka 
różnych miłośników i dyletantów, 
która zaprowadziła na bezdroża 
nawet tak poważną instytucję jak 
warszawska Zachęta, — „opieka*, 
której w znacznym stopniu należy 
zawdzięczać niski poziom kultury 
artystycznej wśród szerokich mas 
społeczeństwa naszego miasta—oby 
taka opieka pozostawiła tej pla- 
cówki sztuki poza sferą swego za- 
interesowania. Stworzony wysiłkiem 
jednostki „Dom Sztuki* dziś po- 
trzebuje poparcia całego społeczeń- 
stwa wileńskiego, zainteresowania 
wszystkich miast Polski, kontaktu 
z zagranicą. 

W takich tylko warunkach „Dom 
Sztuki* będzie się rozwijał i za 
Parę lat Stanie się naprawdę „za- 
chęcającą* Zachętą. 

Alfa. 

  

Listy do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W kronice „Dziennika Wileńskiego” 
z dnia 25 bm. pojawiła się notatka p. t. 
„Niedopuszczalne praktyki Związku Za- 
wodow. Pracowników Biurowych”. Po- 
nieważ, jak widać autorowi jej chodzi o 
poderwanie autorytetu Związkowi, Za- 
rząd który stara się wytężon. pracą 
i rozmachem tych prac zdobyć dla orga- 
nizacji ogólne zaufanie, prosi uprzejmie 
o łaskawe zamieszczenie w poczytnem 
Pańskiem piśmie następującego wyja- 

śnienia. ” 
„ „Nieprawdą jest, jakoby wysłaną być 

miała delegacja do Pana Premiera Bartla 
w sprawie oddania pod Zarząd Związku 
kuchni, udzielającej bezpłatnych obia- 
dów dla inteligencji bezrobotnej, jak rów- 
nież nieprawdą jest, że prośba wiązku 
o oddanie mu zarządu nad kuchnią przez władze miejscowe nie została 
uwzględniona. 

Natomiast prawdą jest, źe na skutek 
uch wa: Zarządu 
Zaw. Prac. Handl. i Biurowych Ziemi 

Wileńskiej, oraz wskutek porozumienia 
„. międzyzwiązkowego, słaną zostaje do 
Pp. Ministra Skarbu i Ministra Pracy 

i Opieki Społecznej delegacja w spra- 
wach leżących w interesie ogółu bezro- 
botnych, a niecierpiących zwłoki, zaś co 
do uruchomienia przez Związek kuchni 
dla bezrobotnej inteligencji, to została 
ona całkowicie przesądzoną. 

W sprawie zarzutu rzekomej bierno- 
ści Zarządu Obw. Funduszu Bezrobocia w Wilnie oraz ściągania składek i gróżb 
jakichkolwiek, nie odpowiadamy wobec 
płaskości zarzutów. 

Ponieważ autorowi notatki rozcho- 
dzi się o rzekome dobro bezrobnych 
umysłowych, pozwalamy sobie publicz- 
nie zapytać, co się stało z funduszami, 
osiągniętymi ze „sprzedaży kilku tysięcy 
znaczków Komitetu Chrześcijańskiego 
Bezrobotnych pracowników umysłowych, 
znajdującego się przy Związkach Żaw. 
Chrześćjańskich? 

Uważamy, że w tę sprawę już daw- 
no powinien wkroczyć Prokurator. 

Racz Panie Redaktorze przyjąć wy- 
razy szczerego szacunku i poważania. 

Zarząd Główny — 
Zw. Zaw. Prac: Fandl. i Biur. 

Р Ziemi Wileńskiej. 
p / 

Prezes: 
podpis nieczytelny 
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łównego Związku - 

Walka ze szpiegowstwem 
w Wilnie i na prowincji. 

Co mówi p. prokurator 
Stejnman? 

Celem uzyskania właściwego 
oświetlenia głośnej już afery szpie- 
gowskie udaliśmy się wczoraj do 
P. prokuratora Stejnmana. P. pro- 
kurator potwierdza w ogólnych 
zarysach wiadomości podane przez 
nas w tej sprawie w poprzednich 
numerach naszego pism. Uskar- 
ża się tylko, że zapewnie wiado- 
mości podane zbyt wczesnie w 
niektórych organach miejscowej 
prasy umożliwiły jednem z kur- 
jerów bolszewickich ucieczkę do 
Rosji. Ze względu na prowadzo- 
ne w dalszym ciągu dochodzenie 
p. prok. nic konkretnego w spra- 
wie tej afery powiedzieć nie może. 

Ekspozytura wywiadu bol-. 
szewickiego w Baranowi- 

czach. 
'_ Niezależnie od zlikwidowanych 
3-ch ekspozytur wywiadu  bolsze- 
wickiego, o czem donosiliśmy u- 
przednio, onegdaj władze bezpie- 
czeństwa wykryły 4 ekspozyturę 
szpiegowską która miała swą re- 
zydencję w Baranowiczach i ob- 
sługiwała odcinek Mińsk—Stołpce— 
Baranowicze—Lida—Wilno. Aresz- 
towano znowu dwuch kurjerėw 
bolszewickich, którzy operowali na 
tym odcinku. Materjał dowodowy, 
jaki się dostał w ręce policji jest 
sensacyjny. 

Nowa afera szpiegowska 
w Wilnie. 

W ostatnich 2-ch dniach orga- 
na bezpieczeństwa otrzymały zno- 
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wu poufną informację, że do Wil, 
na przyjeżdża dwuch bolszewickic 
techników organizacyjnych, którzy 
mają przywieść miejscowym komu- 
nistom instrukcje. | rz -"zywiściel 
przed trzema dniami zjechało dol 
Wilna dwuch osobników, którzy u- 
lokowali się przy ulicy Stefańskiej 
Rewizja dokonana w tym domu 
dała nieoczekiwane rezultaty. Kilka 
pudów bibuły komunistycznej i ca- 
ły szereg komunistycznych doku- 
mentów stało się łupem policji. 
Równocześnie dokonano areszto- 
wań przy ul. Szopena, Kijowskiej, 
Sadowej i t. d. Ogółem za krata-. 
mi zasiadło tego dnia 15 osób 
Wczoraj aresztowano znowu pie 
osób. Razem więc w Wilnie aresz- 
towano 20 wyznawców idei komu- 
nistycznej, Zaznaczyć należy, iż 
wileńska afera nie miała bezpośred- 
niego związku z akcją Syczewskie- 
go i prowincjonalnemi organizacjami 
szpiegowskimi, które ostatnio zos- | 
tały zlikwidowane. Działała ona 
odrębnie. Aresztowanie trwają w 
dalszym ciągu. у 

Mylne informacje. 
W jednym z pism ukazała Įsię 

informacja usiłujące zbagatelizo- 
wać sprawę odkrytej niedawno 
wielkiej afery szpiegowskiej. Nies- 
tety jednak, nie odpowiadają one 
prawdzie. Liczba osób aresztowa- 
nych w związku z akcją Syczewskie- 
go przekracza trzydzłeści. Około 
dwudziestu osób pozostaje w tej 
chwili w areszcie. 'To samo doty- 
czy pewnych szczegółów afery, 
które usiłowano błędni przedsta- 
wić, jako nie mającą związku z ak- 
cją wywiadu sowieckiego. (Zdan) * 
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Lirowie w Rzeczpogpoliej 
M. 5. W. Generalna Dyrekcja 

Sprawozdanie o stanie zdrowotnym 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz o 
działalności władz i instytucji zdro- 
wia publicznego w r. 1924. - 

Oto przydługi tytuł książki, za- 
wierającej suchy materjał statysty- 
czny, i to z przed dwóch lat, wy- 
dany w zestawieniu dopiero w ro- 
ku bież. Ale te suche cyfry są wy- 
mowne. Przedstawiają one najpięk- 
niejszy może wysiłek pracy pań- 
stwowej: walkę z niszczącemi spo- 
łeczeństwo chorobami, których tyle 
pozostało w spadku w formie epi- 
demji i chronicznych przypadłości 
po wojnie, wśród ludności zuboża- 
łej i wyczerpanej. 

Wiemy, iż utworzone przy or- 
ganizowaniu Państwa  Ministerjum 
Zdrowia Publicznego zostało w r. 
1923 zniesione, a raczej przetwo- 
rzone na Generalną Dyrekcję Służ- 
by Zdrowia w zakresie Min. Spraw 
Wewn. 

Służba Zdrowia posiada I Wy- 
dział Inspekcyjno - Organizacyjny, 
do którego należy kontrola nad in- 
stytucjami zdrowotnemi, oraz orga- 
nizowanie państwowych zakładów 
higieny, badania surowicy żywności 
i rad lekarskich, aptekarskich i uz- 

" drowiskowych. 

Wydział Il obejmuje higjenę spo- 
łeczną, więc sprawy ogólnego sta- 
nu sanitarnego szkół, miast, miesz- 
kań, higienę sportów, więzień. in- 
spekcji pracy, cmentarzy, walki z 
chorobami jak: gruźlica, rak, we- 
neryczne, walkę z nierządem, z al- 
koholizmem, opieką nad matką i 
dzieckiem, nadzór na Kasami Cho- 
rych i t. p. 

III wydział walki z chorobami 
zakaźnemi, do tego należą też spra- 
wy szczepień ochronnych, izolacji, 
dezynfekcji i deratyzacji. IV wy- 
dział zakładów leczniczych i zdro- 
jowiska załatwia sprawy szpitalnic- 
twa, psychjatrji i pielęgniarstwa i 
t p. V wydział statystyczny. VI 
farmaceutyczny. VII likwidacyjny. 

Dowiadujemy się ze sprawo- 
zdania, że np. wyrób surowic od- 
bywał się w Warszawie i filji kra- 
kowskiej, która została zlikwido- 
waną w r. 1924, Szczepionki ospy 
wyprodukowano 2.434,575, a od 
wścieklizny zaszczepiono 4.600 osób 
w Warszawie i Lwowie gdyż Kraków 
i Wilno mają swe prywatne 
pasteurowskie zakłady. Zakład ba- 
dania stanu mleka i artykułów spo- 
żywczych wykazał wielkie ilości 
prób dyskwalifikujących do użytku 
mleko będące w handlu, zwłaszcza 
dla dzieci. To samo co do tłusz- 
czów i mięsa (20.56%). Stan sani- 
tarny miast opracowany został przez 
D-ra Tuliarza, obejmuje 49 miast 
większych liczących 3.144.835 miesz- 
kańców, posiadają one w instytu- 
cjach sanitarnych 732 lekarzy, je- 
den więc lekarz przypada na 4.296 
mieszk. = 

W pięciu miastach nie ma wca- 
le lekarzy sanitarnych, a w 30 (1) 

„niema lekarzy szkolnych, Wilno 
posiada takowego. 

Z zestawienia wydatków na ce- 

le sanitarne przez samorządy, 
wypada 6 zł. 24 gr. na jednostkę, 
przeciętnie, gdyż w b. dzielnicy 
pruskiej wydatki te wynoszą 15 zł. 
50 gr. na jednego mieszk., zaś na 
t. zw. Kresach Wschodnich 2 zł. 
29 gr. 

Piękne rezultaty widzimy w 
walce z durem plamistym powtór- 
nym i brzusznym; choroby te pa- 
nujące epidemicznie do r. 1924 za- 
częły słabnąć i z 13.800 wypad- 
ków duru czutkowego w r. 1921 
spadły do 366 w r. 1924, inne w 
tej samej proporcji, dzięki maso- 
wym szczepieniom. 

Szczepień ospy przewiduje pre- 
liminarz 2 milj., co ma kosztować 
Państwo 600.000 zł. W r. 1924 
było zasłabnięć na ospę 861, spo- 
wodowanych epidemją, którą stłu- 
miło masowe szczepienie. 

W walce z gruźlicą zrobiono 
krok naprzód, zjednoczywszy usi- | 
łowania rządowe z samorządowe- 
mi, którego wynikiem był Zjazd 
Przeciwgruźliczy w Warszawie i 
ten uchwalił stworzyć Związek 
Przeciwgruźliczy, obejmujący wszy- 
stkie poczynania w tej walce z naj- 
większym wrogiem ludzkości. Jak 
wiemy dzięki inicjatywie d-ra Wła- 
dyczki i w Wilnie posiadamy Tow. 
Przeciwgruźlicze. 

Nie sposób streszczać całego, 
bardzo zajmującego sprawozdania, 
ciekawych odsyłamy do książki, 
której statystyka porównawcza mo- 
że nas wiele nauczyć. Zanotujmy 
jeszcze, iż walkę z chorobami pro- 
wadzą, prócz instytucji rządowych 
Towarzystwa: Lekarskie warszaw- 
skie (330 członków), Higjeniczne 
warszawskie (250 czł.). Lwowskie, 
Wileńskie w 1924 założone, kra-- 
kowskie, poznańskie, lubelskie, ka- 

„ liskie, Stowarzyszenie lekarzy pol- 
skich (445 czł.), Pol. Tow. Medy- 
cyny Społecznej (264 czł.), Tow. 
Chirurgów Pol. (150 czł.), Tow. 
Lek. Polsko-Francuskie (452 czł.), 
P. Tow. Hygjeniczne (978 czł.), 
T._ Warszawskie Przeciwgruźlicze, 
Wileńskie, Dermatologiczne (195 
czł.) Ginekologiczne (110 czł), 
Koło Lekarzy im K. Marcinkow- 
skiego (74 czł.), Wileńskie Tow. 
lekarskie (171 czł.), Krakowskie 
(259 czł.), Łódzkie (161 czł.), Lu- 
belskie (65 czł.), Częstochowskie 
(40 czł.), Łuckie (29 czł.), Kaliskie 
(26 czł.), Siedleckie (44 czł.). 

Oto jak się na ziemiach Rze- 
ceypospolite przedstawia opieka sa- 

nitarna. M. 

  

Rozmaitości. 
Oryginalny zakład naukowy. 
„— Danja jest tym błogosławionym 

krajem, gdzie niema analfabetów, gdzie 
w każdej, najmniejszej wiosce jest szko- 
ła początkowa lub zawodowa. Ostatnio zanotowały pisma wiadomość wprost 
sensacyjną O uruchomieniu nowego za- 
kładu naukowego w Kopenhadze. Słu- 
chaczami tego zakładu są... niedorozwi- 
nięci umysłowo, idjoci i warjaci,.. Nie 
jest to bynajmniej fantazja! — Nigdy w 
życiu. Najoryginalniejsi ci słuchacze są 
uczniami bardzo pilnemi. Otworzyli swój 
klub. Na porządku dziennym postawili 
dwie najważniejsze sprawy : wybór pa- 
mocnika lekarza z własnego grona i nie 
do uwierzenia: stworzenie wspólnej ka- 
sy na zasadach spółdzielczych. В 

Czy u nas przyjdzie do tego?
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kupiec, któryby poszedł na takie tu Armji, urządza w koszarach nym i majątkowym, jak to było żyć w wymienionem Biurze Obwo- 

K R I ryzyko, jak eksploatacja lokomocji wolności, na cześć swoich zwierzch- przewidziane w przepisach dotych- dowem — zaświadczenie o stanie 

© pigutkowej. Wogóle cała gospo- ników uroczysty wieczór pożegnal- czas obowiązujących, lecz również rodzinnym i majątkowym według 

ikalsak PM darka p. inż. Piegutkowskiego, jak ny. (x) w wypadku nie zgłaszania się do otrzymanych tam wzorow, oraz 

Niedziela PO APWOCE 0 MIEJSKA. zresztą i całego magistratu jest — Termin zgłaszania się ofi- kontroli najmniej dwa razy w ty- wypełnić przedłożony im formu- 

26 Jutro: Kozmy M. — Nieprzemyślane postano- jednym, wielkim skandalem. Zna- a= RE w m prze- U przez cały okres od se larz zgłoszenia. (ks) 

Р "hi. ne są bowiem fakty przy budowie użony. związku z rozporzą- zgłoszenia się o zapomogę aż do 

września | Wschód słońca-—g. 5 m. 11 wienie, Jak wiadomo w najbliż nieszczęsnych pigutków, że musia- dzeniem Dowódcy D. O. K. Ill w dnia zaprzestania ich pobierania, ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

Zachód („ [4 5 m. 10 

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski (sala Lutnia). 

„Miłość czuwa” — po jutrzej- 

szem przedstawieniu schodzi „zupełnie 

repertuaru, ustępując miejsca najnowszej, 

lekkiej komedji Verneuilla „ Azais“, 

którą to komedję od dłuższego czasu 

Teatr Polski przygotowuje. 
Azais* — otrzyma nową oprawę 

sceniczną art. malarza W. Rakowskiego. 

Komedję tę autor wyposażył w fakturę 

komiczną, osnutą na tle znanej teorji 

filozoficznej, polegającej na równowadze 

momentów szczęśliwych i nieszczęśliwych 

w życiu każdego człowieka. 

Premjera — we wtorek 28-go bm, 

— Koncert — Poranek Tow. Fil- 

harmonicznego w „Lutni*. Dziś o g. 
12-ej m. 30 pp. odbędzie się w sali Tea- 

tru Polskiego „Lutnia” pierwszy poranek- 

koncert, poświęcony propagandzie idei 

nowopowstałego Towarzystwa Filharmo- 

nicznego. й е 
W wykonaniu programu bierze udział 

Wil. Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją 

A. Wyleżyńskiego, która wykona szereg 

utworów: Moniuszko (Flis), Liszt, (Or- 
feusz), Sibeljus (Finlandja), Litolf (Ro- 

bespierre). KE 
Program poranku obejmuje pozatem 

przemówienia: M. Józefowicza (słowo 

wstępne) J, Wierzyńskiego (0 celach To- 

warzystwa), T. Szeligowskiego (Powsta- 

nie i dotychczasowa działalność Towa- 

rzystwa), A. Wyleżyńskiego (Orkiestra 

Symfoniczna a Towarzystwo). 

: С:гу miejsc najniższe od 20 groszy 

do 2 zł. 
Kasa czynna od g. 11-ej rano. т 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

‹ ро raz ostatni w sezonie gran będzie 

brawurowa komedja Katerwy „Urwis 

z p. Pillati w roli tytułowej. Początek 

о & 4-е] рр. . 
Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł. 

* URZĘDOWA 

— Konfiskata. W dniu wczo- 
rajszym Komisarz Rządu na m. 

ilno skonfiskował odezwę Komi- 
tetu Wyborczego Jedności Klaso- 

wych Związków zawodowych Nr. 6, 

zaczynającą się od słów „Do wszy- 

stkich robotników". Równocześnie 
został pociągnięty do odpowiedzial- 

ności z art. 129 Komitet Wyborczy 

podpisany pod wspomnianą ode- 

zwą. (z) 
— Wczoraj była ostatnia an- 

gielska sobota. Zgodnie z rozpo- 
rządzeniem władz centralnych prze- 

dłużającym urzędowanie w soboty 
tylko do godziny 14-tej po połu- 
dniu do 1 października r. b. na- 
stępnej soboty urzędowanie w biu- 

rach państwowych i komunalnych 

trwać będzie do godziny 15-tej mi- 

nut 30. (z) 
NEKROLOGJA 

— Żgon naczelnika wydziału 
Robót Publicznych województwa. 
W dniu wczorajszym zmarł po 
długich cierpieniach naczelnik Dy- 
rekcji Robót Publicznych woje- 

" wództwa inż. Kazimierz Zawisza- 
Smierć inż. Zawiszy znanego dzia- 
łącza na niwie społecznej wywoła- 
ła w szerokich sferach miejscowe- 
go społeczeństwa silne wrażenie. 
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LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wileńska 28. - 

Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

. skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

ożniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowy ch. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
Laboratorjum analityczne. 183 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: 

kobiece 11 —12; oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12, 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, poł 

szych tygodniach Magistrat m. Wil- 

na przystępuje do zastosowania 

prądu zmiennego w  oświetlaniu 
pogrążonego dotychczas w ciem- 
ności miasta. Roboty  przygoto- 
wawcze trwają już od kilku mie- 
sięcy. Poczyniono w tym celu ol- 
brzymie zakupy zagranicą. Po kable 
jechało kilku inżynierów aż nad 
Ren, gdy można to było załatwić 

drogą korespondencji. Jednem sło- 
wem kosztowało to olbrzymie jak 

na pustki w  magistrackiej kasie 

sumy. Ale cóż to Magistrat obcho- 
dzi. Magistrat bez uprzedniego po- 
rozumienia się z Radą miejską, 
bez uzyskania od niej i od woje- 
wody akceptacji w tym kierunku— 
postanowił samowolnie, że koszta 
przebudowy linji elektrycznych ma- 

ją ponieść lokatorzy i to niezależ- 
nie od ilości posiadanych w miesz- 
kaniu lampek. 
MifQZważywszy, iż przeciętnie na 
jednego lokatora wypadnie tych 
kosztów około 200 złotych, samo- 
wolne postanowienie Magistratu 
wydaje się nam conajmniej absur- 

dalne. | dla czego mają ponieść 
te koszta lokatorzy, którzy nie są 
właścicielami danych mieszkań, 

którzy każdego dnia mogą się z 

nich wyprowadzić a tem samem 
niepotrzebnie stracić wyrzucone 
200 złotych. 

Jeszcze gdyby to mieli opłacać 
własciciele nieruchomości byłoby 
to zrozumiałe. Ale skąd tu lokato- 
rzy. Tak chce Magistrat... 
fa Sądzimy jednak, że tą sprawą 

zajmie się Rada Miejska i władze 

administracyjne, które nie dopusz- 

czą do realizacji nieprzemyślane- 

go magistrackiego postanowienia. 
(Zdan.) 

— Zmierzch „Pigutków*. O- 

negdaj odbyło się w Magistracie 

m. Wilna posiedzenie Komisji Re- 
wizyjnej. 

Na posiedzeniu tem skonstato- 
wano cały szereg niedomagań w 

gospodarce sławetnego wileńskiego 
Magistratu. 

Wśród całego szeregu różnora- 
kiego rodzaju uchybień i niedo- 
ciągnięć w gospodarce miejskiej 

największe bezhołowie skonstato- 

wano w magistrackiej „gospodarce 
tramwajowo-pigutkowej*. W ciągu 
ostatniego półrocza Magistrat na 

skutek  prześwietnej gospodarki 
świetnego wynalazcy inż Piegutkow- 
skiego poniosło 18.000 złotych 
strat. | nic dziwnego. Magistrat wy- 

budował przed kilku miesiącami 

4 piegutki. Kosztowało to kilkaset 

tysięcy złotych. Tymczasem kursu- 

je na linji antokolskiej tylko 1 pi- 
gutek i to nie codziennie bo prze- 
ciętnie tylko 20 dni w miesiącu. 

Wobec powyższego Komisja re- 
wizyjna wystąpiła z wnioskiem wy- 
dzierżawienia  piegutków osobie 

prywatnej. Zachodzi teraz tylko py- 
tanie, czy znajdzie się w Wilnie 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Kino kameralne | Najnowsza 
kreacja Priscil! Dean 

w dramacie wschodnim 
z cyklu „Arabka“ 

no je kilkakrotnie przebudowač, 
gdyż szerokość osi nie była do- 
stosowana do szerokości zbudowa- 
nego na ul. Antokolskiej toru. 

Za zbudowanie jednego wago- 
nu płacono w dwujnasób i to za- 
wdzięczając tylko gospodarce p. 
Piegutkowskiego. 

Znany jest znowuż fakt prze- 
dłożenia przez p. Piegutkowskiego 
Magistratowi po powrocie z Berli- 
na referatu, w którym dowodził, 
iż najlepszą lokomocją dla Wil- 
na są pigutki. 

Referat ten jedno z pism ży- 
dowskich umieściło in extenso w 
dziale humorystycznym. 

Jest to przyczynek jeden z wie- 
lu do gospodarki magistrackiej. 

— Żydzi, a sumaryczne prze- 
meldowanie ludności. W związku 
z mającem się odbyć masowem prze- 
meldowaniem ludności m. Wilna, 
onegdaj ławnik żydowski w Magi- 
stracie interwenjował w sprawie 
personelu przemeldunkowego. De- 
legacja żydowska domagała się w 
dalszym ciągu 2 miejsc jako prze- 
wodniczących komisji przemeldun- 
kowych i 10 miejsc jako sił po- 
mocniczych dla żydów. 

Ponadto radni żydowscy mają 
interwenjować na najbliższem po- 
siedzeniu Rady Miejskiej w sprawie 
personaljów przewodniczących ko- 
misyj. Według bowiem rozporzą- 
dzenia M. S. W. przewodniczącymi 
komisji i siłami kancelaryjnymi 
mogą być tylko ludzie znani w 
danem mieście, cieszący się niena- 
ganną opinją i o ile możliwe człon- 
kowie Magistratu. A Magistrat sa- 
mowolnie desygnuje na te stano- 
wiska ludzi, którzy z Magistratem 
nic wspólnego nie mają i znani są 
tylko samemu Magistratowi. (z) 

Z UNIWERSYTETU. 

— W sprawie wyjazdu p. rek- 
tora Zdziechowskiego do War- 
szawy. W związku z umieszczoną 
we wczorajszym numerze naszego 
pisma wzmianką o wyjeździe ). M. 
rektora Uniwersytetu im. Stefana 
Batorego prof. Zdziechowskiego do 
Warszawy, gdzie jak krążą pogłoski 
ma być p. prof. zaproponowana 
teka Ministra Oświaty i Wyznań 
Religijnych — dowiadujemy się od 
osób blisko stojących p. rektora 
iż w żadnym wypadku proponowa- 
nej mu teki nie przyjmie. (z) 

WOJSKOWA 

— Poźegnanie  Inspektóra 
Armji nr. 1i D-cy 1 Dywizji 
Piechoty Leg. W dniu dzisiejszym 
korpus oficerów 1 Dyw. Piech. 
Leg. z racji przeniesienia generała 
Rydza-Smigłego Inspektora armii 
nr. 1 i generała Dąb-Biernackiego 
D-cy 1 Dyw. Piech. Leg., do War- 
szawy do Generalnego Inspektora- 

wanny, elektryczny masaż. 

„Kawiarenka w Kairze”. Dr. I. Burak 

sprawie meldowania się w Urzę- 
dach Gminnych lub też biurach 
meldunkowych oficerów rezerwy i 
pospolitego ruszenia, termin  zgła- 
szania się został przesunięty do 
dnia 15 października rb. Do tego 
dnia oficerowie rezerwy i pospoli- 
tego ruszenia, którzy w r. 1926 nie 
otrzymali kart przydziału mobili- 
zacyjnego winni zgłosić swoje ad- 
resy osobiście lub pisemnie urzę- 
dom gminnych (Magistratom) lub 
też biurom meldunkowym. (z) 

ADMINiSTRACYJNA. 

— Zmniejszenie ilości sołty- 
sów w pow. Dzisnieńskim. Wy- 
dział Powiatowy Sejmiku Dziśnień- 
skiego wystąpił do Wojewody. Wi- 
leńskiego z wnioskiem 0 zmniej- 
szenie ilości sołtysów a w związku 
z tem o zwiększenie obszaru Sso- 
łectw. Nadmienić należy iż obecnie 
liczba sołtysów we wszystkich gmi- 
nach jest nieproporcjonalnie wiel- 
ka w porównaniu z liczbą sołty- 
sów przed wojną. (z) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Nowe zmiany w spawie za- 
pomóg. Na podstawie $ 58 In- 
strukcji Min. Pracy i Opieki Społecz. 
dnia 19.VIII 26 roku w przepisach, 
dotyczących państwowej akcjo pom. 
doraźnej dla bezrobotnych rob., 
którzy czerpali zasiłki z Fundu- 
szu Bezrobocia, zostały wprowa- 
dzone następujące zmiany. 

1) zapomogi otrzymywać będą 
ci bezrobotni robotnicy, którzy 
zgłosili się, lub zgłoszą się o za- 
pomogę w Państwowym Urzędzie 
Pośrednictwa Pracy w Wilnie, przy 
ul. Zawalnej Nr. 2 w ciągu miesią- 
ca od dnia, za który pobrali ostat- 
ni zasiłek z Funduszu Bezrobocia, 
względnie od dnia wprowadzenia 
państw. akc. pom. doraźnej na da- 
nym terenie; 

2) za majątek pozbawiający pra- 
wa do zapomóg, należy uważać: 

a) kapitał rozporządzalny w wy- 
sokości przekraczającej 500 zł., 

b) majątek ruchomy lub nie ru- 
chomy a wartości sprzedażnej prze- 
wyższającej 1000 zł., 

c) kapitał rozporządzalny oraz 
majątek ruchomy lub nieruchomy 
nieprzekraczający granic, zakreślo- 
nych pod a i pod b $ niniejszego 
o ile łączna suma kapitału wraz z 
połową sprzedażnej wartości ma- 
jątku przewyższa 500 zł., 

3) za dochody, pozbawiające 
prawa do korzystania z zapomóg 
uważa się jedynie dochody, równe 
lub przywyższające ewentualną za- 

pomogę, 
4) bezrobotny traci prawo do 

pobierania zapomóg nietylko w ra- 
zie nie powiadomienia właściwej 
instytucji dokonywującej kontroli o 
podjętej przezeń pracy zarobkowej 
lub o zmianach w stanie rodzin- 

  

adresem: 

Zamówienie. 
Niniejszem zamawiam wychodzący w 

Wilnie codziennie 

„Kurjer Wileński” 

na miesiąc październik za 4 zł. 

„Kurjer Wileński odbierać będę przez 
pocztę, proszę dostarczyć pod poniższym 

5) jeżeli w rodzinie prowadzą- 
cej wspólne gospodarstwo domowe, 
prawo do zapomóg posiada kilku 
jej członków, wówczas zapomogę 
otrzymuje tylko jeden członek ro- 
dziny, mianowicie ten, którego za- 
robek stanowiący podstawę do ob- 
liczania wysokości zapomóg jest 
najwyższy, innych zaś bezrobotnych, 
posiadających uprawnienia do ko- 
rzystania z zapomóg, dołicza się 
do liczby osób, będących na wy- 
łącznym utrzymaniu otrzymujące- 
go zapomogę. 

Nie otrzymuje jednak zapomogi 
żaden z bezrobotnych członków 
rodzinny pozostających we wspól- 
nym gospodarstwie domowym, je- 
żeli ktokolwiek bądź (czy kilka 
osób) z członków rodzinny posiada 
zarobek lub dochody, przewyższa- 
jące ewentualną zapomogę, przy- 
sługującą bezrobotnemu, którego 
zarobek, stanowiący podstawę do 
obliczania wysokości zapomogi, 
jest najwyższy. 

6) W razie zmiany stanu fakty- 
cznego, uzasadniającej przyznanie 
prawa do korzystania z zapomóg, 
do których pobierania przedtem 
bezrobotny nie był uprawniony, 
względnie uzasadniającej zmianę 
wysokości zapomogi, może bezro- 
botny ubiegać się o rewizję pier- 
wotnej decyzji, składając o tem po- 
danie do odnośnej instytucji, przyj- 
mującej zgłoszenia o przyznanie 
zapomogi z wyraźnem wymienie- 
niem w podaniu, jaka mianowicie 
okoliczność i w jakim stopniu u- 
legła zmianie, 

1) zgłaszać się o zapomogi na- 
leży w Obwodowem Biurze Fun- 
duszu Bezrobocia w Wilnie Zawal- 
na 2, przedkładając jednocześnie 
zaświadczenie, którego wzór można 
otrzymać bezpłatnie w instytucji 
wymienionej powyżej, oraz wypeł- 
niając odpowiednie rubryki formu- 
larza rejestracyjnego, umieszczone 
pod tekstem zgłoszenia, 

8) od decyzji Biura Obwodo- 
wego Fundusza Bezrobocia wzglę- 
dnie instytucji zastępczej, rozstrzy- 
gających sprawę uprawnień do za- 
pomóg w pierwszej linji przysługuje 
bezrobothemu prawo odwołania się 
do Zarządu Obwodowego w termi- 
nie 7 dni od dnia podania do wia- 
domości bezrobotnego treści umo- 
tywowanej decyzji, od uchwały zaś 
"Zarządu Obwodowego przysługuje 
prawo odwołania się do Przewod- 
niczącego Zarządu Głównego Fun- 
duszu Bezrobocia w Warszawie w 
terminie dni 14-tu, 

9) wszyscy bezrobotni, korzysta- 
jący z zapomóg w chwili obec- 
nej, pod rygorem utraty prawa do 
zapomóg za niestosowanie się do 
zarządzeń Zarządu Obwodowego, 
obowiązani są w terminie 15 dni 
od dnia 27 września r. b. do dnia 
11 października łącznie r. b. zło- 

— Z Wil. T-wa Muzycznego 
„Lutnia*. Dziś, w niedzielę 26 bm. 
o godz. 6 wiecz. w sali prób (A. 
Mickiewicza 6) odbędzie się ogól- 
ne zebranie członków Wil. T-wa 
Muzycznego „Lutnia*. Na porząd- 
ku dziennym, między innemi, spra- 
wy następujące: 

1) Sprawozdanie z działalności 
T-wa, 2) Wniosek mianowania 
dwuch członków honorowych, 3) 
Wybory do Zarządu i do Komisji 
Rewizyjnej i 4) Wolne wnioski. 

Z PROWINCJI. 

— Budowa elektrowni w Świę- 
cianach. Miasto Święciany po uzy- 
skaniu Środków pieniężnych przez 
wyzbycie się pewnej ilości ziemi ko- 
munalnej, ma wkrótce przystąpić 
do budowy elektrowni miejskiej, 
której projekt został już opracowa- 
ny i przyjęty przez tamtejszy Magi- 
strat. O ile więc względy formalne 
nie staną na przeszkodzie możliwem 
jest uruchomienie tej elektrowni 
jeszcze w roku bieżącym. (z) 

— Elektrownia w Głębokiem. 
W związku z zamierzeniem Magi- 
stratu m. Głębokiego wybudowa- 
nia własnej elektrowni Magistrat 
wystąpił z prośbą do Banku Go- 
spodarstwa Krajowego o udzielenie 
miastu pożyczki w wysokości 20000 
złotych celem zakupienia nieru- 
chomości dla umieszczenia tego 
przedsiębiorstwa. (z) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— W potrzasku. W toku dochodze- 
nia prowadzonego przez jUrząd Śledczy 
m. Wilna w związku z kradzieżą doko- 
naną w dn. 23 bm. w mieszkaniu Kisie- 
lowa Pawła i Szulcowej Barbary przy 
ul. Witoldowej 55, zatrzymani zostali za- 
wodowi złodzieje Dziedziul Jan, zam. 
Dzielna 34, Mickiewicz Paweł, — Cedro- 
wa 2 i Jankowski Józef, — Sierakow- 
skiego 12, przyczem w mieszkaniu Dzie- 
dziula znalezione zostały wszystkie skra- 
dzione ubrania, jeden zegarek oraz sa- 
mowar niklowy, pochodzące z powyższej 
kradzieży, nadto znaleziono również 
różne rzeczy, pochodzące z innych kra- 
dzieży które częściowo poszkodowani 
poznali. Dalsze śledztwo i poszukiwania 
pozostałej części łupu w postaci biżute- 
rji, trwają. 

— Ludzie którym zbrzydło życie. 
Klawer Mowsza, zam. Lipówka 40 w ce- 
lu samobójczym napił się esencji octo- 
wej. Pogotowie ratunkowe po udzieleniu 
pierwszej pomocy odwiozło desperata do 
szpitala żydowskiego. Przyczyny targnię- 
cia się na życie dotychczas nie ustalono. 
W tymże dniu szpital św. Jakóba zao- 
piekował się niejaką Heleną Dudarenko, 
zam. przy ul. Tad. Kościuszzki, która 
również usiłowała skrócić sobie życie, 
przez „zażycie* esencji octowej. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8. 

Kobieta-Iekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skėrne, 
Przyjm. 12—5* Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

Telefon Nr. 277. 

  

  

1-48 
WYDAWNICZE 

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

Polonja 
  
Rzecz dzieje się wśród palących piasków Sahary, na tle buntu plemion arabskich przeciwko Anglikom. Wizja Akuszerja i choroby Imię; i nazwisk Soc ZERA WZA, Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

  

Sp. & 0. 0. 

Telefon Nr 8—93 
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DE z Ul. Zawalna 16, tel. 564. miejśscowośŚć:... —e....-eseuu-iyachycyieraccycisiennickowcnwędeoj 

Kino - Teatr Premjera! Wieczór poświęcony pamięci niezapomnianego bożyszcza kobiet Rudolfa Valentino W. Z. P. Nr. 43. 1460 

Helios“ który ukaże się w swej ostatniej, najbardziej atrakc. kreacji p. s ara G SEO Nas KGW śenókżih я a EAS EI L ai ini AL a Janio oset 
rot. dram. w 10 akt. P n 

*WiEóska :82. Ten, za którym szaleją kobiety Pogrzeb Rud. Valentino. Seansy o g. 6,8 i 10 „Poszakaję mieszkania 
-ro pokojowego. Za od- 

  

  

  

Zatwierdzona przez P. Ministra Skarbu L. DOP/130/26 Tym- 

czasowa Komisja T-wa Kredytowego m. Wilna podaje do wiadomo- 

ści pp. Pełnomocników T-wa, iż w niedzielę, 24 października 1926 r. 

0g.5 wiecz. w lokalu Tymczas. Komisji przy ul. Trockiej 19 odbę- 

dzie się Zgromadzenie Pełnomocników T-wa z nast.porządk. dziennym: 
1. Wznowienie działalności T—wa; 

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 
Stanisława KRAUZE 
w Wilnie, ul. Wileńska 32, m. 2 I piętro 
Wykonywa zamówienia jak z własnych tak i z po- 
wierzonych materjałów podług ostatnich fasonów. 
  2. Sprawozdanie kasowe za czas od 11.X.25 r. do 24,X,26 r. i projekt 

preliminarza na czas od 24.X.26 r. do 31.XII 26 r.; 
1555 

  

3. Zarejestrowanie dotychczasowego statutu T—wa z wprowadzeniem 

do takowego ewentualnych zmian; PES ' 
4. Konwersja pożyczek i listów zastawn. oraz zarejestrowanie ostatn. 

5. Utworzenie funduszów niezbędnych dla uruchomienia Towarzystwa. 

6. "LE a) Komitetu Nadzorczego, b) Zarządu, c) Komisji Rewizyj- 
nej, d) Komisji Szacunkowej i e) Skarbnika 

i 7. Wolne wnioski. ` 
Zgromadzenie Pełnomocników uważa się za prawomocne bez względu 

na liczbę przybyłych na nie osób. (Uwaga do $ 74 Ust. T-wa). 1562-1       
   

   
    
      

  

Po cenach w najlepszych gatunkach do 

fabrycznych papa dachowa natychmiastowego nabycia 

w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

-wieś6 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 14, róg 

„A. Szur DE zaułka Św. Mikołaja Nr. 1. 1505 

SKŁAD FARB dY 

FRANCISZKA RYNASZEWSKIEGO 
zamcze, Królewska Nr.9. @ 

Mickiewicza 35 

    

  

niadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 8 

poodnia M. Rudz, 
Poleca różne farby, pokost i pędzie Zawalna 28—30. Śnia- $ 

najlepszych gatunków. dania, obiady, kolacje, & 
przekąski. Ceny dostęp- 
ne. Abonament—znacz- y 
ny rabat. 1469-a 

Wydawca 'Tow. Wydaw. „Pogoń' sp. z ogr. odp, 

Kupuję wosk w każdej ilości i płacę dobre ceny. 

HURT — DETAL. 1605-2     
  

Jana MazurkieWiCZĄ w Winie 

poleca pokosty, pędzle, farby olejne 

   

„Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, ul Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Latarnie projekcyjne i przezro- 
cza. Epidiaskopy. Kinematografy. 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 

OOOEOZZSAGORABO OAAGA DOABZOBZOCI 

1575-7 

SKŁAD FARB 

Dominikańska 11 

i emaljowe i t. d. 1606-3 

  

  

powiednie możno z od- 
stępnem. Oferty do Kur- 
e Wileńskiego „Dla 
екагга“, 1592—0 

ГНМ fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cur; wypeł. pierwszorzęd- 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 
z podfryzow. 1 zł. oraz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni Z” 

Dr. med. 

Tadeusz Wąsowski 
choroby uszu, gardła i 
nosa. Od 4 do 5 prócz 
świąt. Mickiewicza 7 m. 4. 

py Ch. Strąża, 
Й 7амата 40. Sprzedaż 
i kupno podręczników 
szkolnych we wszystk. ję- 
zykach oraz  materjały 
piśmienne. Ceny dostępne 

1529 

  

jaaa i mleczarnia 
Jagiellońska 2-a. Śnia- 

dania, obiady i kolacje. 
Obiad—zł. 1,10 i różne 
świeże przekaski i napoje. 

a-1395 

bryka mydła „Hygje- 
> na“, 2-ga Szklanna 16, 
poleca mydła różn. gat. 
najlepszego kwalitetu. 

a-1268 

Drak. „Pax“, ul. św, Ignacego 5. 

  

  

Kwit pocztowy. 
PA. CZ Gi RDZA. 

tytułem przedpłaty codziennego 

„Kurjera Wileńskiego" 

za miesiąc październik odebrałem, co ni- 
niejszem potwierdzam. 

podpis urzędnika 

  
  

Uwaga. Wyciąć, wypełnić i oddać w urzędzie 
pocztowym. : $ 

  

Przyjechata stynna 1490 

wróżka - chiromantka 
wnuczka Lenorman; co wróżyła dlą Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na schody. 

  

Czy zapisałeś się na członka 
L: O. P. P? 

Tel. 8-93. 

      

j introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUK! KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE.       

gPesialas sklep naczyń 
kuchennych  „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1386 

ke męski P. Radzi- 
wiłowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 

b-1259 dy. 

„Optyk-Rubin“ sza Firma 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul, Dominikańska s 

  

wejście z podwórza. 
niadania, PNY i kola- 

cje, Obiad z 5-ch dąń z 
chlebem 1 zł. 10 gr. Mie- 
sięcznym CER 

Jówejsge" Wielka Nr. 5, 

PSzĘ specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze« 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony. 

b Z. JOC, Niemiecka 24. 
a- 

erata, linoleum, chodni- 327 
ki jutowe, wycieraczki, „SIGA- 

Dresėni dd sosów. koło: Nefir leczniczy AS 
sze i pilśniaki po cenach Trocka 10. a-1112 
najtańszych I. Wildsztej- WacziGśC! ZWYREIKIE dO: 

  

na, Rudnicka 2. — 1484-а л datki do gorset ów w 

sklepie galanteryjnym 
D.H. BRACIA CHOLEM Sobola, Ńiemiecka 17. założ. w r. 1846, Kwia- 

PO TT lazo, blachy, belki, ar- „ Swirski, 
tykuły techniczne, budo- Legarmistz Uniwersy- 
wlane, cement, papa etc. tecka X 1. a-1113 

b-1308 - Popieraicie 

bryka mydła i świec opierajcie 

Ligę Żeglugi Sz. Fejgelson, a 

Morskiej i Rzecznej” 
fabryczny — Oszmiai 
zauł. 2. b-1320 

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

   


