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   JI. Wieczysta 
Lekarz rejonowy Kasy Chorych m. Wilna i od- 

dany jej długoletni współpracownik zmarł po ciężkiej 

chorobie dnia 5 lipca 1926 r. 

O czem z głębokiem żalem zawiadamia 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna. 

Cześć jego pamięci | 
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Olesakieuies 

    

Polacy wobec nowego Rządu ma bifinie, 
W dyskusji nad przemówieniem 

premjera Sleżewicza poseł W. Bu- 
dzyński złożył w imieniu frakcji 
polskiej oświadczenie, które otwie- 
ra nowy okres w polityce Polaków 
Kowieńskich wobec rządu litew- 
skiego. 

Pos. Budzyński 
między innemi: 

„W deklaracji, którą w poprzed- 
nim Sejmie odczytywał nam p. 
Galwanauskas, znajdował się ustęp 
o mniejszościach narodowych aku- 
rat w tem samem brzmieniu, co i 
w deklaracji dzisiejszej. Kierowa- 
ni smutną praktyką lat ostatnich 
musielibyśmy powiedzieć: niestety, 
nie możemy więcej wierzyć takie- 
mu rządowi, który jedynie zawod- 
ne obietnice nam ofiaruje! 

Obecnie w trzecim Sejmie zna- 
leźliśmy się jednak w nieco innem 
położeniu. Są tu dwa względy: 
formalny i istotny. 

Co do względu formalnego, to 
możemy skonstatować, że w dzi- 
siejszej deklaracji, chociaż w nie- 
„jasnej formie, lecz jest coś nowego. 
Gabinet Ministrów chce inaczej ro- 
zumieć, niż to dawniej czyniono, 
te same paragrafy Konstytucji, o 
których się wspomina w odnie- 
sieniu do mniejszości narodowych. 

Powiedziano mianowicie: 
„Ten nowy kurs, określając 

go ogólnikowo, polegać będzie 
na stanowczem _ przestrzeganiu 
zasad Konstytucji państwa, na 
praworządności i sprawiedliwości, 
opartej o porządek demokra- 
tyczny, na społecznem i mater- 
jalnem polepszeniu bytu ludności. 

Nadzór nad prawnem wyko- 
nywaniem ustaw powierzonym 
zostanie specjalnej wyższej in- 
stytucji sądowej. 

Przypadnie w udziale rządowi 
dać niezwłocznie wolność słowa, 
rasy, zebrań i stowarzyszeń. 
;ząd uważa, że faktyczna rów- 

ność wszystkich obywateli wobec 
prawa, zagwarantowana w $ 10 
Konstytucji, jest najważniejszą 
podstawą wzmocnienia się pań- 
stwa i jego postępu”. Е 
Uwažam, že to odnosi się wla- 

Śnie do mniejszości narodowych 
wogóle, a w szczególności do na- 
szej polskiej mniejszości, która 
dotychczas z pośród wszystkich 
mniejszości narodowych była w 
położeniu  najgorszem. Dlatego 
wierzymy, że Rząd zatroszczy się 
w pierwszem rzędzie, by te krzyw- 
dy były naprawione. ; 

Widzimy, že zatroszczono się O 
to, by większość sejmową tworzyły 
również i mniejszości narodowe. 
Dowodzi to, że dojrzewa nowy 
moment i zaczyna być rozumia- 
nem, że i w Litwie należy rozwią- 
zać zagadnienie mniejszości. Na- 
sze głosy możeby i nie miały zna- 
czenia rozstrzygającego o losach 
rządu, lecz pomimo to zdęcydowa- 
liśmy się oddać je za przyjęciem 
deklaracji, nawet nie mając jeszcze 
w ręku faktów. Nietylko dla tego 
głosować będziemy za „deklaracją, 
by wyrazić zaufanie Gabinetowi Mi- 
nistrów, lecz także pragniemy wyra- 
zić je i tej większości która się 
utworzyła w Sejmie i w całym kra- 
ju, a któraprzy wyborach do obec- 
nego Sejmu wystąpiła z nowemi 
hasłami, posiada w sobie nowe 
zwroty i nowe prądy: : 

" Nie mogę tu pominąć milcze- 

oświadczył 

niem owej deklaracji, którą tu 
dziś odczytał poseł Krupawiczius. 

Celem jej jest właśnie moralne 
oddziałanie na grupy litewskie no- 
wej większości sejmowej, by wstrzy- 
mać je odkroku, który wobec naro- 
dowych mniejszości uczynić. 

Jest tu drugi ukryty cel. Ci pa- 
nowie, widząc do czego doprowa- 
dzili Kraj, pragnęliby dziś wepchnąć 
do tego błota i politycznych prze- 
ciwników swoich, nie dopuszczając, 
by naprawionemi zostały krzywdy 
i bezprawia, sprawione przez nich 
całemu Krajowi. To byłby dla nich 
najlepszy sposób zniweczenia no- 
wych elementów, które mogą życie 
Kraju wyprowadzić na zupełnie 
nowe tory. Sądzę, że to jest praw- 
dziwy i najtajniejszy cel tej kontr- 
deklaracji. 

P. Krupowicz już mówił tu znowu 
szeroko o sprawie POW, którą z 
takim smakiem powtarzają chrześ- 
cijańscy demokraci przez tyle lat 
przy każdej okazji, gdy zmuszeni 
są wypowiedzieć się o prawach na- 
szej mniejszości, lub tłumaczyć się 
z krzywd nam czynionych. 

Jeśli działalność POW miała 
miejsce i nadal (t. j. po procesie), 
toście przecież mieli dość środków 
w ręku, by postąpić z winnymi 
zgodnie z prawem. Mieliście usta- 
wy, stan wojenny, polityczną po- 
licję i „žwalgibę“, moglibyśbie zro- 
bić w ciągu owych kilku Jat ostat- 
nich porządek. 

Ałbo więc przez ostatnie 5 lat o- 
kłamywaliście świat, albo, jeśli nie 
kłamaliście, to sami zawinilišcie 
przed państwem, skoro, mając w 
swych rękach element antypań- 
stwowy nic nie uczyniliście, by go 
unieszkodliwić!... 

(Tu Marszałek dzwoni i prosi 
mówcę by takich słów, jak „kta- 
maliście*, nie używał). 

Pos. Budzyński ciągnie dalej: 
Panowie, czego wy możecie żą- 

dać od mniejszości narodowych, 
jeśli wy nie raczyliście patrzeć na 
nie, jak na ludzi, jak na obywateli 
Kraju, jeśli wy patrzyliście na nie 
tylko, jako na element wrogi wa- 
szemu narodowi! (Na ławach więk- 
szości sejmowej: słusznie!). Innych 
słów wyście dla nas nie mieli. I 
dziś ponownie przez usta Krupowi- 
czusa wyleliście na naszą frakcję i 
nasze społeczeństwo bezmiar po- 
myj. Jeśli jesteśmy tak szkodliwą 
i niebezpieczną mniejszością, to 
wskażcie nam inną mniejszość przy- 
jaźniejszą, któraby z wami szła? 
Nie wspominając już o mniejszoś- 
ciach reprezentowanych w Sejmie 
nie znajdziecie ani jednej po za 
Sejmem, jak Białorusini, lub Ło- 
tysze, którzyby z wami szli. Żadnej 
mniejszości narodowej w Litwie nie 
uważacie za przyjazną dla siebie, 
więc niema żadnej racji specjalnie 
na nas napadać. 

Kończę oświadczeniem, głoso- 
wać będziemy za wyrażeniem zau- 
fania nowemu rządowi”. (Oklaski 
na ławach większości). 

Przytoczyliśmy mowę pos. Bu- 
dzyńskiego w obszernem streszcze- 
niu, z uwagi na to, że jest ona b. 
znamiennym dokumentem, stwier- 
dzającym, że w stosunkach polsko- 
litewskich w Kowieńszczyźnie do- 
konał się zasadniczy zwrot. 

Frakcja polska zaufała nowo- 
utworzonej większości litewskiej, 

Polska i Litwa. 
KŁAJPEDA, 7.VII. Pat. 

polsko-litewskie pisze: 
Należy stwierdzić, że sprawa wileńska w ostatnich czasach zno- 

wii nabrała aktua!ności. 
Grupa jedności litewskc-łotewskiej podkreśliła niedawno, że Litwa 

nie może liczyć na poparcie ze strony społeczeństwa łotewskiego 
w sprawie Wileńszczyzny. 

Socjaldemokraci litewscy oświadczyli się za rezolucją soejaldemo- 
kratów Łotwy i Estonji, którzy pominęji traktaty moskiewski i suwal- 
ski i stanęli na stanowisku, że łudność Wileńska ma się sama wy- 
powiedzieć o swoim losie. 

Również oświadczenie premjera Sleżewicza i rozprawy w Sejmie 
litewskim wskazują na to, że sprawa Wileńszczyzny została skiero- 
wana na nowy tory. 

Naogół zaznacza się, pisze dalej dziennik, że państwowa myśl 
litewska zwraca się na drogę federalistyczną, aczkolwiek można u- 
ważać to jeszcze za przedwczesne. Jest pewnem, że mimo stanu wo- 
jennego utrzymywanego przez Litwę w stosunkach z Polską, stosunki 
gospodarcze między obu temi państwami stale wzrastają, jakkol- 
wiek siłą rzeczy muszą sobie szukać dróg potajemnych. 
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„Morgen Stimme* omawiając stosunki 

Prasa francuska o przemówieniu 
Caillaux. 

PARYŻ, 7.VII (Pat). Omawiając wczorajsze przemówienie mi- 
nistra Caillaux kilka pism wyraża zapatrywanie, iż druga część mowy 
poświęcona programowi finansowemu przyjęta została przez Izbę jak 
się zdaje mniej życzliwie niż pierwsza w której minister przedstawił 
położenie finansowe kraju. 

Wszystkie natomiast dzienniki chwalą szczerość i odwagę, z jaką 
minister przedstawił to położenie, oraz stwierdzają, że mowa wywarła 
w Izbie wielkie wrażenie i była słuchana z niezwykłą uwagą. 

  

Nowy poseł polski 'w Atenach. 
ATENY, 7-VAI. (Pat.) Poseł polski p. Paweł Jurjewicz złożył 

wczoraj prezydentowi republiki greckiej na uroczystem posłuchaniu swe 
"listy uwierzytelniające. 

W przemówieniu wygłoszonem przy tej okazji pos. Jurjewicz 
wspomniał walki o wolność oraz wspólne tradycje i pokrewieństwo du- 
chowe narodu polskiego i greckiego, 

Wszystko to stworzyło uczucia sympatji, przyjaźń i wzajemne za- 
ufanie dzięki czemu możliwa będzie owocna współpraca obu krajów w 
dziedzinie gospodarczej. 
ж Odpowiodź Prezydenta Pangalosa utrzymana była w tym samym 
uchu. 

     
  

Państwa Bałtyckie wobec Rosji. 
GDAŃSK, 7-VIL. (Pat.). „Baltische Presse* podaje wiadomość rys- 

kiego dziennika „Jaunakas Żinas*, iż Łotwa, Estonja i Finlandja za- 
mierzają wystosować do Rosji wspólną odpowiedź w sprawie traktatów 
gwarancyjnych. 

Dziennik łotewski wskazuje na możliwość równoczesnego zawar- 
cia tych traktatów między Łotwą, Estonją i Finlandją z jednej, a Ro- 
sją Sowiecką z drugiej strony. 

Nota japońska do Sowietów. 
LWÓW. 7-VII. (Pat.). „Gazeta Poranna w korespondencji z po- 

granicza sowieckiego donosi, że rząd japoński wystosował do rządu 
moskiewskiego ostry protest przeciwko postanowieniu Sowietów wy- 
słania do Mongolji znacznej ilości oficerów czerwonych, rzekomo w 
celu reorganizacji armji mongolskiej, w rzeczywistości zaś w celu 
stworzenia nowych sił bojowych, oddanych Moskwie, a zwróconych 
przeciwko Chinom i Japonji. 

Nota japońska utrzymana była w tak ostrym tonie, że rząd во- 
wiecki natychmiast zaniechał swych planów w Mongolji, udzielił jed- 
nak rządowi mongolskiemu pożyczki w wysokości 10 miljonów rubli 
złotych w celu sfinansowania zamówień mongolskich na broń, które 
mają być dokonane wyłącznie w fabrykach sowieckich. 

Karachan odwołany z Pekinu. 
LWÓW, 7-VII. Pat. „Gazeta Poranna* donosi z Moskwy, że wo- 

bec ponownego żądania Chin Sowiety odwołały posła Karachana z Pe- 
kinu, ” 

Bunt marynarzy sowieckich 
w Sewastopolu. 

ŁWÓW, 7-VII. „Gazeta Poranna* donosi na podstawie wiadomości 
z Sewastopolu, iż wybuchł tam bunt marynarzy, którzy wysunęli cały 
szereg żądań natury politycznej i gospodarczej. 

dając dowód, że jest istotnie oży- 
wiona duchem pojednania. 

Obecnie kolej na rząd litewski, 
na czyny, które powinny iść w ślad 
za deklaracją premjera. 

Nie mogąc oczywiście przece- 
niać znaczenia porozumienia, jakie 
osiągnęli Polacy z za kordonu z 
nową większością rządową, wyra- 
żamy temniemniej radość z osią- 
gniętych dotąd wyników. 

Nie chcemy wątpić, że duch 
porozumienia, jaki zaznaczył się 

  

Krawiec damski 

J. Wajner 
ul. Niemiecka 14, m. 3. 

przyjmuje obstalunki na płaszcze, 
kostjumy, a także wyroby 
futrzane. Robota wykon. się 

prędko i akuratnie. 
Ceny konkurencyjne. 

P. Chowtin, "!- Miekieviena 
Wielki wybór ZEGARKÓW, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów 

      

w obradach Sejmu kowieńskiego, 
wpłynie dodatnio na stosunki pol- 
sko-litewskie, które w interesie obu 
stron domagają się oddawna skie- 
rowania na inne, niż dotąd tory. 

—) Ceny fabryczne (— 
Przy sklepie PRACOWNIA ZE- 
GARKÓW jubilerska i grawerska 
KUPNO: złota, srebra i drogich 
kamieni. 1011 

pow- M.Wacław Makarewicz se; 
Choroby skórne i weneryczne. 
a od 10—1i4—7. Wileńska 6—7 

W. Z. 28 VI 1926 r. 4872-VI 1057 

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

  

Wczoraj rano p. Premjer Bar- 
tel odbył przeszło godzinną konfę- 
rencję z marsz. Ratajem. 

Konferencja ta dotyczyła usta- 
lenia prac Sejmu nad zmianami 
Konstytucji. P. premjer nalegał 
na szybkie załatwienie ustawy w 
terminie, nieprzekraczającym 20 
lipca. 

P. marsz Rataj w odpowiedzi 
na to oświadczył, że Sejm inten- 
sywnie weźmie się do pracy i przy- 
puszczalnie do 20 lipca wszyst- 
ko będzie załatwione. 

W dniu wczorajszym gabinet 
ministra spraw wojskowych, który 
dotychczas znajdował się w lokalu 
przy ul. Królewskiej, został prze- 
niesiony do Belwederu. 

Marszałek Piłsudski zamieszka 
w bocznem skrzydle Belwederu w 
pokojach, gdzie zamieszkiwał przed- 
tem Naczelnik Państwa i Prezy- 
denci, 

Przeniesienie gabinetu zostało 
dekonane na skutek prośby p. Pro- 
zydenta Rzeczypospolitej, 

Wczoraj w kołach politycznych 
rozeszły się pogłoski, że w naj- 
bliższym czasie ma być mianowa- 
ny ministrem oświecenia publicz- 
nego prof. Szkoły Głównej Gospo- 
darstwa Wiejskiego w Warszawie 
p. Władysław Sujkowski. 

© 

Wczoraj rano przemaszerowała 
przez miasto kompanja przyboczna 
piechoty i szwadron przyboczny 
kawalerji p. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

Był to ostatni występ tych od- 
działów w pełnej gali, gdyż, jak 
wiadomo, zostały one rozformowa- 
ne. Z tego powodu właśnie wczo- 
raj odbyło się przeniesienie sztan- 
darów tych oddziałów do muzeum 
wojskowego i złożenie ich tam na- 
stałe. 

Z tą chwilą oddziały przybocz- 
ne Prezydenta Rzeczypospoiitej 
przestały istnieć. 

Wczoraj wyjechał do Szczecina 
w związku z zakazem niemieckim 
przewozu węgla polskiego przez 
Niemcy, członek komisji kolejowej 
na Górnym Śląsku p. Miller, który 
ma na miejscu zbadać warunki, 
dla jakich Niemcy wzbronili tran- 
zytu. 

W razie, gdyby p. Miller nie 
mógł dojść do porozumienia z czyn- 
nikami, od których zależy zniesie- 
nie tego zakazu, — rząd polski po- 
weźmie odpowiednie kroki dla za- 
bezpieczenia się przed dalszemi 
tego rodzaju zarządzeniami ze stro- 
ny Niemiec, 

© 

W Banku Rolnym prezesem Ra- 
dy Nadzorszej zamiast p. Wojt- 
kiewicza ma być p. Seweryn Lud- 
kiewicz, b. minister reform rol- 
nych. 

© 

Dowiadujemy się, iż p. premjer 
Bartel w końcu lipca ma zamiar 
wyjechać na kurację. Z tych wzglę- 
dów zależy mu szczególnie na szyb- 
kiem załatwieniu przez Sejm pro- 
jektów rządowych. 

© 
Dowiadujemy się, że wczoraj 

wyjechał do Moskwy dla objęcia 
stanowiska radcy poselstwa p. Wy- 
szyński i sekretarz poselstwa pan 
Sidorowicz. 

© 
Wczoraj po raz pierwszy ze- 

brał się zarząd stronictwa Zw. 
Lud.-Nar., zwołany przed kilku 
dniami w Poznaniu, Zarząd ma do- 
konać wyboru prezesa stronnictwa. 

Dowiadujemy się, iż najwięcej 
szans na prezesa posiada p. Zdzie- 
chowski, b. minister rządu Witosa, 

Sejm i Rząd. 
Z Sejmowej komisji budżetowej. 

Sejmowa komisja budżetowa wy- 
słuchała referatu pos. Ostrowskie- 
go (Piast) o sprawozdaniu Najwyż- 
szej Izby Kontroli w sprawach ko-- 
lejowych. 

Komisja po dłuższej dyskusji 
przyjęła rezolucje zaproponowane 
przez reterenta w imieniu komisji 
pięciu, której zadaniem było zba- 
danie sprawozdania. N. |. K. 

Wśród rezolucyj przyjętych pierw- 
sza domaga się wyjaśnienia w $рга- 
wie umowy na dzierżawę 864 wa- 
gonów towarowych, zawartej z to- 
warzystwem belgijskiem i wynikłej 
stąd straty dla skarbu 143 tysięcy 
złotych. С 

Następna rezolucja dotyczy biu- 
ra podróży „Orbis* i strat jakie po- 
niósł Skarb Państwa z powodu nie- 
przestrzegania przez to biuro obo- 
wiązującej umowy. Kilka rezolucyj 
omawia gospodarkę w dyrekcji Ra- 
domskiej oraz w Dyrekcji Wileń- 
skiej i domaga się pociągnięcia do 
odpowiedzialności _ dyscyplinarnej 
funkcjonarjuszy tej dyrekcji. 
‚ ‚ 1ппе rezolucje domagają się wy- 
jaśnień i pociągnięcia do odpowie- 
dzialności winnych działania na nie- 
korzyść skarbu państwa przez 7а- 
warcie niekorzystnego kontraktu 
przez dyrekcję Lwowską (zakup 0- 
buwia w firmie Humawicz) przez 
dwukrotną zapłatę za te same pod- 
kłady firmie Weldenberg (Dyrekcja 
Warszawska), przez zawarcie nieko- 
rzystnego kontraktu z hutą miedzi 
w Poznaniu (Dyrekcja Poznańska). 
, Ostatnie dwie rezolucje wzywa- 
ją rząd do przedłożenia N.Il.K, zam- 
knięcia rachunków budowy kolei 
Nasielsk - Sierpci złożenia sprawoz-- 

dania z dochodzeń sądowych prze- 
ciwko firmie Ogrodzeniec za dosta- 
wę zleżałego cementu. 

Ponadto komisja przyjęła wnio- 
sek referenta wzywający rząd do 
gruntownego uporządkowania cało- 
kszałtu gospodarki materjałowej o- 
raz ujednostajnienia rachunkowości 
kolejowej. 

Dalszy wniosek referenta w spra- 
wie zasad polityki taryfowej odesła- 
no do komisji komunikacyjnej. 

Następne posiedzenie we czwar- 
tek przed południem. (Pat.) 

PIEGI 
PLAMY i OPALENIZNĘ 

usuwa krem 542 

PRECIOZA 
PERFECTION 

Do nabycia „w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

  

    

            

        
  

Biuro Reklamowe 
= Stefana Grabowskiego 

w WILNIE, 
Garbarska 1, tel. 82 

== Przyjmuje ogłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego” i do wszystkich pism 

8 na Waronkach specjalnie ulgowych |   
Z całej Polski 

Zamach na świadka w procesie 
komunistycznym w Łodzi. 

ŁÓDŹ, 7.VII (Pat.).  Wezoraj 
wieczorem dokonano zamachu na 
Rafała Witkowskiego, jednego z 
głównych świadków oskarżenia w. 
toczącym się tu obecnie procesie 
przeciwko 41 członkom związku 
młodzieży komunistycznej „Igła*. 

Witkowski był do niedawna ko- 
munistą. Ostatnio wszedł on w 
kontakt z policją polityczną. 

Wczoraj po rozprawie Jakób 
Szyliński, lat 17%, członek organi- 
zacji młodzieży komunistycznej, dał 
do Witkowskiego z tyłu trzy strza- 
ły rewolwerowe. 

Ciężko rannego Witkowskiego 
odwieziono natychmiast do szpita- 
la. Szyliński został schwytany. Ma 
on stanąć przed sądem doraźnym.



2 K*U R-4-- RR МЕр МВ К Nr. 154 (602) 
  

Ślene naboje w batalii konstytucyjnej. 
Stronnictwa obozu narodowo- 

demokratycznego powitały rządowy 

projekt zmian Konstytucji zgod- 

nym okrzykiem: 

— Tylko tyle?.. Nie. My żądamy 

naprawy gruntownej! 

Stronnictwa te przedłożyły wła- 

sne projekty, które rzekomo wpro- 

wadzić miały nierównie głębsze 

zmiany w ustroju państwowym, 

niż pragnie tego rząd. Stosunek 

do przedłożenia rządowego uzależ- 

niono od jednoczesnej zmiany or- 

dynacji wyborczej. Obok tego za- 

proponowano utworzenie Rady: Sta- 

nu. Wszczęto alarm, że rząd, nie ży- 

cząc sobie poprzeć tych pomysłów 

swym autorytetem, nie chcę aby kraj 

wyszedł z nierządu w jaki popadł w 

okresie wszechwładzy Sejmu. Mie- 

ści się w tem zarzut niedostate- 

czności reformy według planu rzą- 

dowego. 

Opozycja znacznej części stro- 

nietw sejmowych przeciwko niemu, 

której gwałtowność hamuje jedy- 

nie dzisiejsze mocne stanowisko 

rządu w opinji publicznej wobec 

zdyskredytowanego Sejmu, wska- 

zuje, że projekt rządowy nie jest 

jakąś tylko błahą poprawkę nasze- 

go ustroju politycznego. Kilkoty- 

godniowa dyskusja w prasie twier- 

dziła na tyle stanowczo słuszność 

tej tezy, że zarzut „niedostatecz- 

ności* reformy stawiany jest obec- 

nie przez obóz narodowo-demo- 

kratyczny w formie znacznie ła- 

« godniejszei niż dotąd. 
Czy jednak wysunięte przezeń 

projekty mają te niezwykłe, cudo- 

walory, jakie przypisują im ich 

autorzy? 
Zmiany ordynacji wyborczej 

według projektu Związku Ludowo- 

Narodowego dotyczać mają wieku 

wyborców, systemu głosowania, 

które miałoby być wyjątkowo tyl- 

ko proporcjonalnem na mocy spe- 

cjalnej ustawy. Przewidziany jest 

również system kurji narodowoś- 

ciowych na terenach narodowoś- 

ciowo mieszanych. W prasie oraz 

- м oświadczeniach wybitnych przed- 

stawicieli tego obozu lansowana 

jest myśl zmniejszenia okręgów 

wyborczych do  dwu-trzy, lub 

czteromandatowych. 

W ten sposób projekt Zw. Lu- 
dowo-Narodowego pozostawia sze- 

rokie pole fałszowaniu zasady 

przedstawicielstwa _ narodowego, 

którą zalecał w swej ostatniej 

broszurze politycznej („Czasy i 

ludzie*) poseł Witos. Proponował 

on oddanie organizacji wyborów 

władzom administracyjnym i usu- 

nięcie od niej. sądów, jako „pro- 

wadzących własną politykę*. 

Genjalny ten pomysł jest świet- 

‚ па próbką cynizmu, ale jest przy- 
najmniej szczery. Projekt narodo- 

wo-demokratyczny nie ma nawet 

tej zalety. Zaleca on fałszowanie 
nieśmiałe według pewnej skompli- 

kowanej zasady zgodnie z tchórz- 

liwą logiką tego obozu. Wszystko 
co poza ten system fałszerstwa 

Nowości wyńawnicze. 
Feliks Krassowski. 

Scena narastająca. 

"Nakład: Zwrotnicy w Krakowie 1926. 
Str. 31-1 nib. 

   

  

Jednocześnie prawie ze zjawie- 

niem się hasła, głoszącego „prze- 

życie się teatru* powstał prąd, 

przenoszący punkt ciężkości w 

koncepcji teatralnej z treści utwo- 

ru scenicznego na jego insceniza- 

cję. Jeżeli chodzi o Polskę to pod 

tym względem przoduje chyba te- 

atr im. Bogusławskiego w Warsza- 

- wie, słynny z prac braci Pronasz- 

ków, oraz W. Drabika, usiłujących 

stworzyć nową formę teatralną dla 

dawniejszych dzieł dramaturgji. Re- 

"alizacja; „Koiazia  Patiomkina*, 

„Achilleis*, „Róży” — ostatnio zaś 

„Nieboskiej komedji* są już czemś 

więcej niż eksperymentami, są po- 

ważnemi zdobyczami teatrologji. 

P. Feliks Krassowski wystąpił 

obecnie z ideą „sceny narastają- 

cej“, ilustrowaną 26 projektami 

realizacji, w zastosowaniu do „Dzia- 

dów* Mickiewicza, „Miarka za 

miarkę* Szekspira i „Tumora Móz- 

gowicza“ St. I. Witkiewicza. Tema- 

ty jakgdyby umyślnie zaczerpnięte 

wykracza, a więc sprawa cenzisu 
wieku, wielkości okręgów wybor- 

czych jest poprostu sadzeniem się 

na „nowość* i oryginalność i ma 

służyć twierdzeniu, że nietylko 

rząd umie naprawiać ustrój poli- 

tyczny. 
Obóz Narodowo-Demokratyczny 

ma zwyczaj mówić o programie, 

opartym na głębokich ideowych 

podstawach. Program taki dopusz- 

cza jednak tylko wybór między 

systemami, że tak się wyrażę 

„Skrajnemi“, budowanemi na jas- 

nych i bezwzględnych kategorjach. 

A jeśli tak, to istnieć może tylko 

wybór pomiędzy obowiązującym 

dziś systemem pięcioprzymiotniko- 

wym a systemem głosowania więk- 

szościowego w okręgach jedno- 

mandatowych. 

Tertium non datur. 
Nie sądzimy aby kwestja zmia- 

ny ordynacji wyborczej była w tej 

chwili aktualna. Kto jednak tak 

uważa, winien mieć odwagę wystą- 

pić w imię idei z myślą jasną, 

daleką od szacherek, od „giełdo- 

wego* systemu myślenia, który 

tak niedawno potępił Roman Dmo- 

wski. 
Pozostaje kwestja Rady Stanu. 

Wedlug projektu Zw. Ludowo-Na- 

rodowego jest organ pomocniczy, 

doradczy Prezydenta i Rządu, któ- 

rego wpływ w momentach šciera- 

nia się równych czynników pań- 

stwowych byłby z konieczności 

sprowadzony do zera, Nie dziwimy 

się więc, że min. Makowski, do 

którego resortu sprawa zmian Kon- 

stytucji należy, oświadczył w wy- 

wiadzie prasowym, że niema nie 

przeciwko powołaniu takiego orga- 

nu, nie przywiązuje natomiast wa- 

gi do jego utworzenia. 

„Nowe*, „orginalne* projekty 

gruntownej reformy państwa przez 

obóz narodowo-demokratyczny przy- 

czyniają się jedynie do odsłonię- 

cia ubóstwa ideowego i zupełnego 

wyjaśnienia myśli politycznej, jakie 

obóz ten przedstawia, 

Napróżno jest przypisywać so- 

bie monopol na umiejętność rzą- 

dzenia krajem, na prawo do re- 

formy jego ustroju. 

Bezpłodność ”podobnych preten- 

sji przedstawia projekt rządowy 

we właściwem świetle, jako po- 

ważny krok na drodze do naprawy 

Rzeczypospolitej, wyczerpujący w 
ogólnych zarysach to wszystko, 

czego doraźna akcja, podyktowana 

szybkością wypadków wymaga. 

Toteż wyjdzie on niewątpliwie 

zwycięsko z batalji, w której z jed- 

nej strony ma negację tylko, z in- 

nej zaś ostrzeliwany jest gęsto, 

lecz ślepemi nabojami. B. W. 

    

e Ad. Mickiewicza 22, 
Ch. Fin wielki wybór zegarków 

złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 

magazynie pracownia zegarków, 

jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTERJĘ. 

zostały z dorobku trzech niezmier- 
nie różnych organizacyj twórczych, 
celem wykazania wszechstronnych 
możliwości zastosowania tezy pro- 
jektodawcy. Teza ta brzmi: 8 

„Scena zabudowuje się stopnio- 

wo w miarę rozwijania się utwo- 

ru teatralnego. Budowle sceniczne, 

raz ukazane nie znikają przy na- 

stępnych zmianach akcji, lecz trwa- 

ją na scenie, wiążąc się z następ- 
nemi budowlami w organiczną ca- 
łość konstrukcyjną". Uzasadnia zaś 
ją autor w sposób następujący: 

„Trwanie poszczególnych bu- 
„dowli scenicznych przypomina wi- 
dzowi minione etapy akcji, pod- 
trzymując w nim w ten sposób 
czucie ciągłości dramatycznego sta- 
wania się... Ponieważ scena zabu- 
dowuje się częściowo, za każdym 

narostem widz ogarnia ją szybko 

i może skierować uwagę na akcję 
i słowo. W ten sposób łagodzi się 

konkurencja między aktorem a 
sceną. 

Narosty scen umożliwiają szyb- 
kość zmian. Nie posługując się 
zużytym i niesugestywnym  syste- 
mem kołowym, osiągają ten sam 
cel bez niweczenia przestrzennych 
walorów sceny*... 

Zalety powyższe mogłaby wy- 
kazać próba zastosowania ich na 
scenie z udziałem aktorów, rysun- 

L Lituy Kowieńskiej. Proces Bruderferajnu. 
Dalsze zmiany na stanowiskach. 

RYGA. 7.VII. (tel. wł. Nowy rząd 
litewski w dalszym ciągu przepro- 
wadza radykalne zmiany na wszyst- 
kich poważniejszych stanowiskach. 
W ministerstwie rolnictwa, na sta- 
nowisko dyrektora departamentu re- 
form rolnych zamianowany został 
p. Ludkiewiczus. + 

Podróż Brėzydenia Litwy do Kłaj- 

pedy. 
KOWNO, 7.VII (Pat.). Prezy- 

dent republiki litewskiej Grinius 
udaje się około 20 b. m. do Kłaj- 
pedy w celu zwiedzenia obszaru 
portowego. 

Widoki polityki wewnętrznej 
Litwy. 

RYGA, 7-VII, (tel. wł.). Mini- 
ster litewskiego, socjal-demokra- 
tycznego rządu Pożello, udzielił 
niezmiernie ciekawego wywiadu, 
kowieńskiemu korespondentowi 
„Siewodnia* na temat obecnego 
kursu polityki wewnętrznej Litwy. 

Przedewszystkiem powiedział 
Minister Pożello; rząd musi się 
zejąć uregulowaniem spraw samo- 
rządowych. W związku z tem  łą- 
czy się sprawa zmian personal- 
nych na stanowiskach naczelników 
powiatów. 

Naczelnikami powiatów muszą 
być osobistości, orjentujące się w 
stosunkach poszczególnych obsza- 
rów kraju. 

Dalej wysuwa się sprawa re- 
dukcji niektórych okręgów admi- 
nistracyjnych, a zarazem  zmniej- 
szenia kadr policyjnych. 

W programie reformy  stosun 
ków policyjnych pierwsze miejsce 
zajmujci kwestja połączenia dzia- 
łalność policji kryminalnej i poli- 
tycznej. Policja polityczna musi 
mieć zmniejszony dotychczasowy 
zakres koripetencyj, Wszelkie u- 
jawnione przez nią i oparte na 
pewnych tylko podstawach prze- 
stępstwa winny być natychmiast 
oddawane sądom. 

Ważna jest również sprawa 
niedzielnego odpoczynku. О ile 
Sejm sam tej sprawy nie załatwi, 
rząd wystąpi w tej mierze z włas- 
ną inicjatywą. 

Rząd nie myśli zarazem zwle- 
kać z kwestją uregulowania spraw 
żydowskich. W tej mierze rów- 
nież zamierza opracować — рго- 
jekt odpowiedniej ustawy i wnieść 
do Sejmu, o ile Sejm nie wystąpi 
z własnym. Żydzi stanowczo muszą 
posiadać równe prawa z innymi 
obywatelami przy zajmowaniu po- 
sad państwowych. 

Szkoda, že koresp. „Siewodnia“ 
interesowała tylko jedna mniej- 
szość narodowa w Litwie. 

Starcia między wojskiem a ro- 
botnikami w Poniewieżu. 
KRULEWIEC, 7.VL (Pat.) W 

Poniewieżu doszło do starcia mię- 
dzy wojskiem a robotnikami. 

Policja starała się przywrócić 
porządek, przyczem naczelnik po- 
licji miejscowej i dwuch robotni- 
ków odniosło ciężkie rany. 

Z ostatniej chwiii. 
Nowy Minister Oświaty. 
Na wniosek p. Prezesa xady 

Ministrów p. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej zwolnił prof. Józefa 
Mikułowskiego - Pomorskiego z 
kierownictwa M-stwa Wyznań 
Religijnych i O. P., oraz miano- 
wał na ministra tegoż resortu 
p. Antoniego Sujkowskiego na- 
czelnika wydziału w Głównym 
Urzędzie Statystycznym.  (Pat.). 

    

ki bowiem dają zbyt mgliste o 
idei pojęcie. A myśl sama niewąt- 
pliwie jest bardzo ciekawa i za- 
sługująca bodaj na wypróbowanie, 
Praktyka wykazałaby dowolnie war- 
tość teorji p. Krassowskiego i ża- 
łować należy iż nie mamy w Pol- 
sce ani jednego teatru ekspery- 
mentalnego w znaczeniu artystycz- 
nem, posiadając wiele przybytków 
Melpomeny eksperymentalnych w 
sensie gospodarczym, 

Kształt sceny narastającej, pro- 
jektowany przez autora oczywiście 
niema nie wspólnego z koncepcją 
naturalistyczną. Każdy projekt jest 
kompozycją raczej formistyczną w 
zamkniętej przestrzeni sceny, pod. 
kreślającą przedewszystkiem idee 
konstrukcyjne inscenizatora. 

Myśl, powtarzam, bardzo cie- 
kawa. 

Edward Józej Teichman. Ludz- 
ka Komedja. Część pierwsza. Po- 
ezje. Nakł, Koła młodych litera- 

tów we Lwowie. 1926, Str. 47+-1 
nlb. 

Kto ciekaw niech posłucha, nie 
gorsząc się zbytnio: 
„Od tego czasu minął rok — 
Do klasy szedłem trzeciej — 
I w życie uczyniłem skok — 
Niezwykły skok dla dzieci: 
Poznałem się już z zmysłów grą; 
Poznałem rozkosz ciała, 

W 1922 roku zaalarmowana 
została policja kryminalna wiado- 
mością o istnieniu w Wilnie roz- 
gałęzionej organizacji złodziejskiej, 
która została zawiązana w celu 
uprawiania na większą skalę zło- 
dziejstw i oszustw. Na ślad 
jednak tej organizacji z początku 
policji wpaść się nie udało. Była 
ona Świetnie zakonspirowana, przy- 
tem nawet osoby, które padały jej 
ofiarą odmawiały w policji po- 
dawania szczegółowych wyjaśnień. 

Policja jednak zaobserwowała, 
że cały szereg osób, które pozo- 
stoły okradzione i które o tej kra- 
dzieży zameldowały w urzędzie 
śledczym, po pewnym czasie prze- 
stawały się informować w swoich 
sprawach. Powstało podejrzenie, 
iż ma się tu do czynienia z orga- 
nizacją, która po porozumieniu się 
z poszkodowanymi i po otrzyma- 
niu odpowiedniego wynagrodzenia 
zwracała im skradzione rzeczy. 

Policja zbadała kilka osób z 
pośród poszkodowanych, jednak 
zeznania ich nie dawały żadnych 
wyjaśnień w sprawie domniemanej 
organizacji złodziejskiej.  Prowa- 
dzone w dalszym ciągu energiczne 
śledztwo ustaliło, że organizacja ta 
istnieje rzeczywiście i nosi nazwę 
„Bruderferain* lub „Starkenferain*. 

Wykrycie „Bruderferainu*, 

Drogą poufnych informacyj u- 
stalono, że lokalem zebrań „Bruder- 
ferainu* jest piwiarnia przy ul. 
Zawalnej 25, w której gromadzą 
się członkowie tej organizacji na 
bliżej nieokreślone obrady. 

W 1924 roku policja areszto- 
wała około 20 osób podejrzanych 
o naleženie do „Bruderterainu“. 
Po pewnym czasie aresztowala 
jeszcze 45 osób. 3 

W rezultacie w więzieniu na 
Łukiszkach zasiadło 36  „Bruder- 
ferajnowców". Po - wniesieniu 
kaucji wszyscy aresztowani zostali 
wypuszczeni na wolność. 

Charakterystycznem jest jednak, 
iż w kilka dni po wypuszczeniu 
tej bandy z więzienia wypadki kra- 
dzieży i oszustwa wzmogły się w 
Wilnie niepomiernie. Po kilku 
dniach przebywania „Bruderferain- 
owców" na wolności kilku z nich 
powędrowało z powrotem na Łu- 
kiszki za nowe oszustwa i złodziej- 
stwa, których dopuścili się w ciągu 
tych kilku dni. 

Bruderferajn na ławie os- 
karżonych. 

W sobotę cały skład bandy 
Bruderferejnu zasiadł na ławie os- 
karżonych. Dwuch z figurujących 
w akcie oskarżenia Frajzinger, ро- 
lityczny“ i Gorelik zbiegło, prawdo- 
podobnie do Rosji bolszewickiej. 
Razem więc na ławie oskarżonych 
zasiadło 29 członków Bruderferajnu. 
Wszyscy oskarżeni Są wyznania 
mojżeszowego, w wieku od lat 25 
do 60. 

Ława oskarżonych, to galerja 
typowych przestępców. Czoła ni- 
skie, pomarszczone, z pod których 
wyglądają małe, ruchliwe, šwidru- 
jące oczy. Ubrani są bardzo dobrze. 
I nic dziwnego. Większość z nich 
to właściciele domów, sklepów itd. 

Na sali roi się od prostytutek, 
właścicieli i właścicielek domów 
publicznych, t. zw. w języku zło- 
dziejskim „hoteli*, złodziei, którzy 
„czasowo* pozostają na wolności. 
Z jednej strony widzi się elegancko 
ubrane młode damy z półświatka— 
to kochanki oskarżonych —z dru- 
giej nędzne, wychudłe postacie pro- 

  

Dziewczyna, gdy ją żądze źrą, 
Kochankiem mnie wybrała...” 

Jeżeli koło młodych literatów 
we Lwowie składa się z poetów 
tej miary co p. Teichman, to nie 
ulega wątpliwości, że jest to zwy- 
kła kołowacizna seksualna. Bo 
proszę: 
„Odtąd dumałem dzień i noc: 
Brud myśl mą do cna zaszedł; 
Czy rozkosz płci to bytu moc? 
Czy świetny wynalazek?" 

Czytając wiersze p. Teichmana 
przychodzi się do wniosku, że ry- 
mowanie to wynalazek, przynoszą- 
cy ujmę cywilizacji. 

Witold Hulewicz. Polski Faust. 
Rzecz o nowych polskich przekła- 
dach, o sposobach tłumaczenia i 
polemice dookolnej. Warszawa 1926. 
Skład główny w „Domu książki 
polskiej*. Str. 66. 

Broszura jest ciekawą pamiąt- 
ką głośnej a gwałtownej polemiki, 
jaka wywiązała się przed paru 
miesiącami dookoła  zegadłowi- 
czowskiego przekładu „Fausta“. 
Jest ona ponadto dokumentem, 
dobitnie charakteryzującym pewną 
stronę naszych stosunków literac- 
kich, stronę prawie zakulisową. 
Dobrze się przeto stało, że ze sto- 
su gazet wybrano głosy, jakiekol- 
wiek .w tej sprawie się odzywały 
i udostępniono je pamięci czytaj- 

   

stytutek, które w jakimkolwiek sto- 
sunku pozostawały do obecnie sie- 
dzących na ławie oskarżonych. 

Na salę wchodzi sąd z sędzią 
Jodziewiczem na czele. Jako pro- 
kuratorzy występują ppr. Sakowicz 
i Jankowski. Ławy obrony zajmuje 
9 adwokatów. Następuje sprawdza- 
nie personaliów. Jak się okazuje, 
większość z oskarżonych to recy- 
dywiści, którzy już nieraz zasiadali 
na ławie oskarżonych. 

Akt oskarżenia. 

Akt oskarżenia zarzuca zasiada- 
jacym na ławie oskarżonych, iż w 
roku 1922 zawiązali bandę Bruder- 
ferajn. Banda ta wymuszała od kup- 
ców żydowskich „podatki” i grozi- 
ła, że w razie doniesienia o tem 
policji, niechybna „kara. W kilku 
wypadkach banda dopuściła się gra- 
bieży, z bronią w ręku. Taki wy- 
padek miał miejsce w lesie Zakre- 
towym gdzie członkowie bandy Bru- 
derferajnu napadli na kupców Linie- 
wicza i Paka, zadając ostatniemu 
kilka kłutych ran. 

Banda ingerowała we wszystkie 
dziedziny handlu Żydów. Zabrania- 
ła naprzykład niektórym handlarzom 
koni handlowania, innym sprzeda- 
ży produktów na rynku drzewnym 
itd. A gdy ci użalali się na te 
„Zarządzenie“, kazono mu stawić 
się do „sądu* Bruderferajnu. Roz- 
prawa w Bruderferajnie odbywała 
się podobnie, jak w sądzie państwo- 
wym. Byli tam sędziowie, prokura- 
tor i obrońcy. Wyrok był bezape- 
lacyjny. Do'kasy bandy napływały 
olbrzymie sumy. Z czasem banda 
ta wzięła się i do roboty szpiegow- 
skiej na rzecz Rosji Sowieckiej. Kie- 
rownikiem  „sekcji* szpiegowskiej 
był niejaki Trejzinger który zbiegł 
do Rosji. Banda szantażowała rów- 
nież szpiegów bolszewickich, grożąc 
im zadenuncjowaniem ich przed 
władzami, w razie jeżeli nie dadzą 
naznaczonego okupu. 

Tak w ogólnych zarysach przed- 
stawia się akt oskarżenia, którego 
odczytanie trwało około 3-ch godz. 

Zeznania świadków. 

Od niedzieli aż do dnia wczoraj- 
szego włącznie do godziny 9 wie- 
czorem odbyło się badanie Świad- 
ków. Przez salę przewinęło się w 
ciągu 4 dni około 150 świadków. 
Zeznania większości z nich nie wno- 
szą nic nowego do sprawy. Właści- 
we oświetlenie działalności „Bru- 
derterajnu* daje nadk. Janczewski 
i podkom. Lichodziejewski, którzy w 
głównej mierze przyczynili się do 
jej wykrycia. 

Sw. Lichodziejewski d je ogólną 
charakterystykę wileńskiego Świata 
przestępczego i określa zasiadają- 
cych na ławie oskarżonych jako 
zawodowych złodziei, oszustów, 
których większa część to recydy- 
wiści. Co do politycznej działalno- 
ści „Bruderferajnu“ podk. Lichodzi- 
jewski nic konkretnego powiedzieč 
nie może. 

Sw. Jan Zdanowicz przytacza 
fakt szantażu, jaki miał miejsce z 
dentystą zamieszkałym przy ulicy 
Stafańskiej. Otóż wspomniany den- 
tysta został doszczętnie okradziony 
i po pewnym czasie wszystkie о- 
kradzione rzeczy zostały mu przez 
Bruderferajn zwrócone. Poszkodo- 
wany nie zameldował o tem w u- 
rzędzie śledczym. 

Sw. Kudzaicz podkrešlai, iż 
członkowie bandy teroryzowali wy- 
wiadowców urzędu śledczego, nie- 
wahając się używać nawet gwałtu. 
Zanotowano bowiem 3 wypadki 

nego ogółu. Wyboru dokonano bez- 
stronnie i w układzie przejrzy- 
stym, szkoda jednak, że pominię- 
to w nim kilka rzeczy, aczkolwiek 
pośrednio związanych z tematem 
polemiki, przecież będące momen- 
tami niezmiernie charakterystycz- 
nemi. Są to Zegadłowicza artykuł 
p.t. „Błoto w herbie* (Kurjer Wi- 
leński z dnia 3.IV 1926.) i wierszy 
de Boya — Żeleńskiego („Wiado- 
mości literackie*) oraz odpowiedź 
Boya na ten wiersz w „Kurjerze 
Porannym. 

Pomimo tych braków uważny 
czytelnik po przestudjowaniu za- 
wartego w broszurze materjału bez 
trudu poweżmie sąd własny o isto- 
cie sporu. 

Osnową pracy jest gruntowna 
rozprawa W. Hulewicza, drobiaz- 
gowo analizująca trzy polskie prze- 
kłady „Fausta*, dokonane w cza- 
sach ostatnich przez Kościelskie- 
go, Wachholza i Zegadłowicza, 
zestawienie przekładu tego ostat- 
niego zarówno z oryginałem nie- 
mieckim jak i pracami dwuch in- 
nych tłumaczów polskich przeko- 
nywa, iż autor „Głazu graniczne- 
go" miał rację jako poeta, a plon 
poleniczny wykazuje, iż miał ją 
również i jako człowiek. 

Historykowi literatury polskiej 
broszura ta będzie pomocna przy 

STRZĘPKI 

UPAKI 
Ktokolwiek będzie przechadzał się 

nad brzegiem Wilji od Zielonego mostu 
do Antokola, ujrzysz długi szereg posta- 
ci, sterczących nieruchomo tuż nad wo- 
dą, uzbrojonych w długie pręty i wpa- 
trujących się uparcie w kawałek kcrka» 

uwiązany na nitce i pływający po fali. 
Twarze tych ludzi wyrażają spokój ka- 
mienny, oczy stoją słupem jak u indyj- 
skich pustelników, kontemplujących pę- 
pek Buddy, ruchy nieruchome, jak u e- 
gipskich mumji z rodziny Tutenkha- 
mena. 

Są to ludzie pół żywi, pół przytomni, 
nieczuli na aromaty rynsztoków, wlewa- 
jących swe brudne nurty do Wilji, obo- 
jętni na hałas ulic, rozbijanych przez 
magistrat, zimni wobec zalotnych spoj- 

rzeń kąpiących się opodal rusałek miej- 
scowych, odporni na upał słoneczny, nie- 

ustraszeni wobec deszczu, niewzruszeni 

niczem i przez nikogo. 
Mijają godziny za godzinami, mija 

południe, nadchodzi wieczór a oni stoją, 
stoją z samobójczym uporem patrząc na 
tajemniczy korek, z śmiertelną zaciekło- 
ścią ściskając w garści długie kije. 

Gdzieś tam kłębią się wiry życia, wy- 
buchają wielkie zdarzenia, a oni stoją 
i stoją... 

„ Dolar spada, czy się podnosi, — oni 
stoją... 

Gdzieś tam trzęsienie ziemi!wywraca 
miasta całe — oni stoją.. 
я Stoją dziś, stać będą jutro i pojutrze 
i za miesiąc dopóki rzeka nie zamarznie 
A wtedy staną nad przeręblein... 

Dlaczego? 
Bo łapią ryby na wędkę... 

Kuba, 
===— — — — — — — 

pobicia wywiadowców przez Bru- 
derterajn. Opowiada dalej, że Bru- 
derterajn miał specjalnie skompro- 
nowany hymn bandy, którego 
wszyscy musieli wysłuchać, stając 
na baczność. Puszczano w obieg 
fałszywe pieniądze, - zwalniano z 
wojska, wyrabiano paszporty. i t. d. 

, Sw. Sieniawicz właściciel pi- 
wiarni, w której mieścił się sztab 
bandy, zeznaje, iż w roku 1923-im 
zwrócili się do. niego Lichtzon i 
Wojciuk i zaproponowali mu zło- 
żenie piwiarni na co on się zgo- 

dził. Po pewnym jednak czasie 
gromadzić się poczęły w jego za- 
kładzie jakieś ciemne indywidua, 
przynosiły z sobą jakieś towary, 
odbywały poufne obrady. 

Na zapytanie prokuratury czy 
przychodzili tam także inteligenci 
św. odpowiada tak. 

Prokurator. „A poczem pan 
poznał że to są inteligenci*? 

Św. „A bo oni mieli kolce na 
palcach* (pierścienie). 

Zeznania reszty świadków są 
wykrętne i sprzeczne z ich zezna- 
niami, złożonymi u sędziego śled- 
czego. Idą one na ogół po linji 
obrony. Nie dziwnego są to prze- 
ważnie sympatycy, a może nawet 
czynni członkowie Bruderferajnu. 

Wczoraj podczas zeznania świad- 
ka Eljasza Gurwicza doszło do in- 
cyndentu między obroną, a proku- 
raturą. Świadek złożył zeznanie 
oczywiście fałszywe. Pprokurator 
każe policjantowi aresztować Gur- 
wicza. Powstaje obrona w o0so- 
bach mec. Andrejewa i Jasińskie- 
go, którzy zakładają kategoryczny 
protest przeciw aresztowaniu świad- 
ka podczas przesłuchania go, gdyż 
może to wywrzeć presję na resztę 
świadków, stwarzając równocześ- 
nie precedens do podobnego postę- 
powania na przyszłość, 

Sąd jednak nie zgadza się z 
wywodami obrony i w rezultacie 
Gurwicz wędruje do aresztu. 

Dalszy ciąg rozprawy w czwar- 
tek o$;9-ej rano, (Zdan) 
   

       

pisaniu rozdziału „o koterjach i a- 
nimozjach literatów polskich w do- 
bie powojennej”, 

Paul Valery. 
Przełożył i wstępem poprzedził Wi- 

Dusza i taniec. 

told Hulewicz. Wilno 1926. Nakł. 
i druk. Ludwika Chomińskiego. 

Djalog o duszy i tańcu między 
Sokratesem, Fajdrosem i Eryksy- 
machem drukowany był w roku u- 
biegłym w „Tygodniku Wileńskim* . 
i wywołał ostry sprzeciw p. Oz. 
Jankowskiego w „Słowie*, uznają- 
cego, iż jest to utwór zbyt fine- 
zyjny i trudny dla szerszych 
warstw czytelników, którym miał 
= „Tygodnik Wil.*, 

wytrawny krytyk miał rację, 
kto zechce wgłębić się w ztbiałie 
a zawiłe syllogizmy  Valery'ego 
ten napotka nielada trudności. Bo 
też jest to specjał, którego należy 
kosztować „na porcje* jak lody, 
by nie przeziębić gardła. Po skon- 
sumowaniu całości pozostaje wra- 
żenie miłego chłodu. 

O wiele cieplejsza i przeto żyw- 
sza jest obszerna przedmowa tłu- 
macza, szkicująca .postać autora 
„Duszy i tańca", Będą też czytel- 
nicy, którzy na przeczytaniu wstę- 
pu poprzestaną. I to narazie wy- 
starczy. 

Tadeusz Łopalewski, 
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Žycie gospodarcze. 
Handel drzewny z Niemcami. 

„Kurjer Polski* podaje, iż pry- 
watni właściciele lasów w Niem- 
czech zwrócili się do rządu nie- 
mieckiego z memorjałem, w którym 
domagają się zakazu importu drze- 
wa okrągłego z Polski. Motywem 
żądania tego jest brak zbytu na 
rynku niemieckim dla pozostałego 
w wielkich ilościach drzewa we 
wschodnich prowincjach Rzeszy, co 
zdaniem wymienionych  przedsię- 
biorców powoduje dla niemieckiego 
przemysłu drzewnego olbrzymie 
straty. Zniżka cen na drzewo przy- 
pisywana jest konkurencji drzewa 
polskiego. 

Związek gospodarczy niemiec 
kiego przemysłu drzewnego zamie- 
Ścił w berlińskiej „Industrie und 
Handelszeitung* artykuł o położe- 
niu niemieckiego przemysłu drzew- 
nego, w którym narzeka na wzra- 
stającą zarówno na rynkach zagra- 
nicznych, jak również na rynku 
wewnętrznym konkurencję wschod- 
nich i skandynawskich sąsiadów, 
którzy w ostatnich latach, przy 
poparciu rządowem, silnie rozwi- 
nęli swój przemysł drzewny. 

Do najniebezpieczniejszych kon- 
kurentów zalicza wspomniany Zwią- 
zek: Polskę, Czechosłowację, Au- 
strję, Szwecję i Finlandję. 

Wspomnianym krajom ułatwiają 
konkurencję znacznie niższe płace, 
tanie siły wodne, niskie frachty i 
przeważnie niższe opłaty socjalne 
i podatki, których nie równoważą 
w dostatecznej mierze cła na go- 
towe .fabrykaty drzewne. Obciąże- 

nie celne jest obecnie niższe od 
obciążenia przed wojną i wynosi 
przeciętnie 10 proc. wartości im- 
portowanych towarów, przez €0 0- 
becne cła nie stanowią dogodnej 
podstawy do rokowań handlowych 
z krajami wschodniemi. W przeci- 
wieństwie do tego wprowadziły 
wszystkie państwa konkurencyjne 
o wiele wyższe cła, co spowode- 
wało silny rozwój przemysłu drzew- 
nego.w tych krajach. 

Wynikiem takiego stanu rzeczy 
jest zmniejszenie się eksportu nie- 
mieckiego o mniej-więcej 5 proc., 
a duży wzrost importu gotowych 
fabrykatów drzewnych, mianowicie 
75 proc. 

Obecnie sytuacja we wszystkich 
gałęziach przemysłu drzewnego jest 
bardzo ciężka, ponieważ przemysł 
drzewny walczył z brakiem kapi- 
tału i z trudnościami zbytu, spo- 
wodowanemi stagnacją na rynku 
budowlanym i bardzo silnym wzro- 
stem płac, które jeszcze w 1925 r. 
wzrosły mniej-więcej o 30 proc, 
Poszczególne kraje dostarczyły 
Niemcom następujące ilości drze- 
wa: Czechosłowacja 28.516.022 kw., 
Polska 15.269.849 kwint., Finlandja 
9.080.747 kw., Austrja—2.858.601, 
Rosja 2.506.695, Szwecja 1.895.478, 
Lotwa—809.318, Gdańsk—804.597, 
Litwa—766,190, Klajpeda—722.460, 
Rumunja — 358.057, Jugosławja — 
290.608, Norwegja—61.252, inne 
kraje 7.799.250 kwintali. Ogółem 
66.788.119 kwintali, stanowiących 
wartość 445.305.000 mk. niem. 

Eksport drzewa polskiego do Anglji. 
Jesienią i zimą 1925 r., gdy 

na skutek wojny celnej z Niemca- 
mi nasz eksport drzewny do Nie- 
miec znacznie się zmniejszył, 
nasz handel drzewny zaczął in- 
tensywnie szukać rynków zbytu w 
Anglji. O skutkach tych zabiegów 
świadczą angielskie oficjalne dane 
statystyczne, podług których im- 
port polskiego miękkiego drewna 
tartego w ciągu pierwszych czte- 
rych miesięcy 1926 roku był pra- 
wie pięciokrotnie wyższy, niż w 
tym samym okresie czasu w roku 
1926 (w 1925r. — 27.688 loadów; 
w 1926 — 184,620 loadów). Jest 

Kronika miejscowa. 

W sprawie dodatku komunalne- 
go do podatku gruntowego. 

Na skutek wniosku kilku Sej- 
mików Urząd Wojewódzki zwrócił 
się do Ministerjum Spraw We- 
wnętrznych o zezwolenie pobrania 
pierwszej raty nadzwyczajnego do- 
datku komunalnego do podatku 
gruntowego jednocześnie z opła- 
tami drogowemi. Ministerjum wy- 
jaśniło, iż dodatek może być po- 
brany tylko łącznie z państwowym 
podatkiem gruntowym. 

Klasyfikacja gruntów. 

Do Urzędu Wojewódzkiego na- 
pływa cały szereg petycji o prze- 
prowadzenie klasyfikacji gruntów, 
obecnie bowiem grunta dla podat- 
ku gruntowego podziełone są tyl- 
ko na dwie kategorje niezależnie 
od ich wartości. Sprawa ta oma- 
wiana jest w Ministerjum Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z 
Min. Skarbu, gdyż może być zała- 
twioną jedynie w drodze sporzą- 
dzenia katastru, co wymaga kilku- 
nastu lat pracy organów facho- 
wych. (Z) 

to tem ciekawsze, że ogólny import 
angielski tego materjału w ciągu 
pierwszych czterech miesięcy 1926 
r. jest znacznie niższy niż w tym 
samym czasie r. 1925 (w 1925 r. 
— 784,814 loadów; w 1926 — 
579,108 loadėw). Dane te świad- 
czą o szybkim dostosowaniu się 
polskich tartaków „do wymagań 
rynku angielskiego oraz o: konku= 
rencyjności ceny polskich mater- 
jałów tartych, które — według 
informacji tygodnika „Przemysł i 
Handel“ — są dziś najtańszemi w 
całej Europie. 

W sprawie poboru podatku grun- 
towego przez samorządy. 

Urząd Wojewódzki składając 
Min. Spr. Wewn. opinję w spra- 
wie niezbędnych zmian w zakresie 
gospodarki związków komunalnych 
zgłosił wniosek 0 przekazanie 
nie samorządom wymiaru i poboru 
podatku gruntowego z tem, że sa- 
morządy pobierałyby od Skarbu 
Państwa wynagrodzenie w wyso- 
kości 3 proc. od wymierzonej su- 
my. 

‚ Jednocześnie Urząd Wojewódz- 
ki poruszył sprawę ustalenia sta- 
wek podatku wyrównawczego przy 
jednoczesnem połączeniu go z o- 
płatami drogowemi i dodatkiem 
komunalnym do gruntów, a to ce- 
lem uproszczenia systemu podat- 
kowego. (z) 

# Giełdy Warszawskiej w dniu 
7T-VII r. b. 

1. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 915 9,17 9,13 
Funty szterlingi 44,84 44,79 44,68 

IL. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srebrne 3.43 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
7-VII płacono za dolar 9,05 

  

Do rezerwistów i byłych wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Istniejące na terenie Rzeczypos- 
politej zrzeszenia i związki b. woj- 
skowych, inwalidów, powstańców i 
t.p. instytucje, niewątpliwie bardzo 
pożyteczne i celowe w swoim za- 
kresie, nie mogą osiągnąć pełne- 
go rozkwitu bądź ze względu na 
szczupłą ilość swych członków, bądź 
też wskutek tego, iż ich zamierze- 
nia i cele nie wyczerpują w ca- 
łości tej ideowej strony zagadnie- 
nia, jaką w tego typu stowarzysze- 
niach stanowi wyszkolenie rezerw 
wojska, przygotowanie członków 
do należytego wykonania w czasie 
wojny obowiązku obywatela - żoł- 
nierza względem państwa i narodu. 

Rzeczą wielce znamienną i pierw- 
szorzędnego znaczenia w działal- 
ności stowarzyszeń rezerwistów jest 
to przeświadczenie, jakie bezwzględ- 
nie stać się winno udziałem każde- 
go z członków, iż praca w stowa- 
rzyszeniach jsst pracą dla pań- 
stwa, iż udział w tej pracy jest wy- 
konaniem obowiązku, iż wysiłek 
takiej pracy zbiorowej zmierza ku 

wzmocnieniu potęgi państwa i 
jego znaczenia, jest zabezpiecze- 
niem narodu na wypadek groźby 
zewnętrznej i pożogi wojennej. 

Ten jeden właśnie i taki tylko 
cel polityczno-państwowy mając na 
uwadze przystąpiliśmy do organi- 
zacji 

„Stowarzyszenia Rezerwi- 
stów i byłych wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej* 
poddając jego działalność obserwacji 
sfer fachowych z punktu widzenia 
państwowo - wojskowego. 

Nie przeciwstawiamy się istnie- 
jącym już związkom i zrzeszeniom, 
które w ramach swoich statutów i 
zamierzeń niechaj działają ku po- 
żytkowi publicznemu i dla dobra 
swych członków, sądzimy jednak, iż 
zespolenie wszystkich  rezer- 
wistów i byłych wojskowych, bez 
względu na ich szarże i ich poglą- 
dy społeczne czy polityczne, zdąża- 
jąc ku spotęgowaniu siły wojsko- 
wej, jako wskaźnika potęgi obron- 

КОНА 

nej narodu i państwa, jest w obec- 
nęj sytuacji naszej migdzynarodo- 
wej wprost koniecznością dziejo- 
wą. 
— Jasno i wyraźnie oświadczamy, 
że jaknajkategoryczniej przeciw- 
stawiamy się wszelkim tendec- 
jom partyjno - politycznym. 

Jedyną platformą, na itórej 
stoimy i niewzruszenie stać będzie- 
my, jest przysposobienie rezerw 
dla naszej armji, jest tej armii 
potęga i siła, a co za tem idzie 
siła i potęga Ojczyzny. 

Pod tem hasłem przystępujemy do 
działalności i wzywamy wszyst- 
kich rezerwistów i byłych woj- 
skowych Polaków, którym dro- 
gą jest niezawisłość i chwała Pol- 
ski, by poszli z nami. 

Komisja Organizacyjna. 

Nowodworski Jan prezes, Dre- 
szer Juljan vice-prezes, Krzaczyń- 
ski Stefan sekretarz, Wierusz-Woj- 
tecki Aleksander skarbnik, Sadkow- 
ski Stanisław, . Witkowski Edward, 
Woroniecki ks. Stefan członkowie 
i Kawczak Stanisław zastępca. 

Statut stowarzyszenia m. in. 
podpisali pp.: prof. W. Bagiński 
prezes warsz. Rady Miejskiej, W. 
Czermiński dyrektor Centr. Zw. 
Kółek Rol.. Juljan Dreszer, J Ejs- 
mond, T. Gałecki (Strug), gen. lek. 
Horodyński, b. minister Jan Jan- 
kowski, pos. Marjan Zydram - Ko- 
Ściałkowski, red. Stefan Kraczyński 
prof. Kurnatowski, min. Makowski, 
pułk. Mączyński, Wacław Sierosze- 
wski, Gustaw Simon, Leopold Staff, 
M. Zelwerowicz. 

* = * 

„Komisja organizacyjna pragnie 
wejść w kontakt z rezerwistami z 
prowincji, którzy mogliby podjąc 
się organizacji kół miejscowych. 

Adres Stowarzyszenia: Warsza- 
wa Senatorska 22. 

Walne zgromadzenia kół odbyć 
się mają w lipcu, zjazdy okręgowe 
w sierpiu, walny zjazd fdelegatów 
we wrześniu. 

* * 
* 

Zamieszczając odezwę „Stowarzysze- 
nia Rezerwistów i b. Wojskowych Rze- 
czypospolitej" możemy tylko przyklasnąć 
incjatywie jego organizatorów, wśród któ- 
rych jest szereg osób wybitnych i zna- 
nych całemu społeczeństwu. Wojna z 
Rosją bolszewicką złączyła wojskowych, 
pochodzących z różnych formacji w jed- 
ną brać żołnierską, która dziś w cywilu 
pragnie dać wyraz tej jedności. Jest to 
rzecz znamienna, zwłaszcza po przewrocie 
majowym, który wykazał, że przepaść 
pomiędzy przedstawicielami różnych for=" 
macji została oddawna zasypana, zadając 
kłam tym stronictwom politycznym, któ- 
re chciały na prawach monopolu objąć 
patronat nad poszczególnemi związkami 
b. wojskowych. Armja ma wspólną tra- 
dycję. Stworzenie ogólnego związku b. 
wojskowych jest logiczną konsekwencją 
tego faktu. 

I Państw Batycich 
Estonia. 

  

  

Przesilenie rządowe trwa nadal. 

RYGA, 7.VII (Tel. wł.) Wszel- 
kie dotychczas misje utworzenia 
rządu w Estonji spełzły na niczem, 
wobec niemożności uzgodnienia 
poglądów stronnictw na osobę 

przyszłego premjora. Przewodni- 
czący sejmu Ejnbund odbył wczo- 
raj konferencję z leaderami partji 
chrześc.-dem. W związku z tem mó- 
wiono o możności wysunięcia na 
stanowisko Prezydenta osobistości 
kompromisowej, Klucz zlikwidowa- 
nia przesilenia spoczywa dotąd w 
ręku partji Ziemian. Wobec czego, 
przewodniczący Sejmu Ejnbund po- 
wierzył w ostatniej chwili misję 
tworzenia rządu, b. prezydentowi 
Temancie, 

Demonstracja sowiecka w Sejmie. 

RYGA, 7.VII (tel, wł.). Na trze- 
cim puukcie obrad wczorajszego 
poóiedzenia sejmu estońskiego był 
wniosek wydania sądom posłów 
Abramsona i Pezury, oskarżonych 
z art. 102 k. k. 

W chwili, gdy izba przystąpiła 
do załatwienia tego punktu obrad, 
będący w loży dyplomatycznej po- 
seł sowiecki Piotrowski i dwaj je- 
go przedstawiciele demonstracyjnie 
powstali z miejsc i opuścili parla- 
ment, 

Demonstracją tą bynajmniej 
sejm się nie zraził i wydał sądom 
Abramsona, którego wina okazała 
się nie zaprzeczoną, wstrzymawszy 
natomiast wydanie Pezury. Na po- 
dobną decyzję wpłynęło przy ogól- 
nym aplauzie przeszło dwugodzin- 
ne przemówienie posła z frakcji 
socjalistycznej Asta. = 

Zmiany na stanowiskach dyplo- 
matycznych. е 

RYGA T-VII. (tel. wł.). Z Rewla 
donoszą o zapadłem  postanowie- 
niu odwołania obecnego posła z 
Kowna. Na stanowisko posła u- 

WSROD E NSS KI 

patrzony jest dotychczasowy se- 
kretarz poselstwa estońskiego w 
w Rydze p. Ojdernian. Dotychcza- 
sowy przedstawiciel  Estonji w 
Kownie Dr. Łochk obejmie stano- 
wisko naczelnika działu wschod- 
niego, w ministerstwie spraw za- 
granicznych w Rewlu. 

Stanowisko sekretarza w posel- 
stwie w Rydze ma objąć, dotych- 
czasowy naczelnik działu wschod- 
niego ministerjum spraw zagranicz- 
nych p. Szmidt. 

Łotwa. 

Warunek utrzymania koalicji 
rządowej. 

RYGA. 7.VII. (tel. wł.) W ko- 
łach związku włościańskiego domi- 
nuje przekonanie, że w obecnej sy- 
tuacji mówić o przesileniu rządo- 
wem jest conajmniej przedwczesnem. 
Stanowisko zjednoczonego centrum, 
kiytyka przez to ostatnie niektórych 
działań i rozporządzeń rządu, by- 
najmniej nie oznacza dążenia cen- 
trum do rozbicia koalicji. Wysunię- 
te przez centrum zagadnienia, nie 
wymagają zdaniem leaderów związ- 
ku „włościańskiego szybkiej reali- 
zacji. 

Inne natomiast poglądy prze- 
ważają w zjednoczonem centrum. 
Deputowany p. K. Dyszler zapo- 
wiada, że całe zjednoczone cen- 
trum wystąpi w obronie swej szkol- 
nej polityki. Przeto nie można do- 
puścić do podważenia egzystencji 
szkoły publicznej i ewentualnie na- 
leży przejść do opozycji przeciw- 
rządowej. Zdaniem deputowanego 
Dyszlera przy rozstrzyganiu takich 
zagadnień — jeden głos nawet by- 
wa decydującym. Taktyka centrum 
musi być przeto utrzymaną. Rząy 
musi uwzględnić postulat szkołd 
jednoklasowej. Związek włościański 
łudzi się jednak, że tarcia na ten 
temat — były już niejednokrotnie 
pomiędzy partjami i tym razem 
Szczęśliwie zostaną zlikwidowane. 

Wielka afera wekslowa w 
Lucynie. 

Ryga. 7. VII. (Tel. wł), Władze 
policyjne w Lucynie wpadły w tych 
dniach na trop wielkiej afery wek- 
slowej. Afera polegała na tem, że 
dwuch tamtejszych przemysłowców 
garbarzy wykorzystawszy zaufanie 
20 kupców żydowskich oddali do 
dyskonta lucyńskiemu oddziałowi 
Banku Handlowo - Przemysłowego 
większą ilość żyrowanych przez 
owych kupców weksli in blanco. 
Za weksle te sprytni przemysłowcy 
uzyskali 2 miljony rubli. Niezależ- 
nie od tego ciż dwaj przemysłow- 
cy, uzyskali w tymże banku prze- 
szło 2 miljony złotych za listy 
gwarancyjne pewn ej firmy -Inianej. 

Afera ujawniona została w chwi- 
upłynięcia terminu weksli, kiedy to 
bank zażądał ich wykupu od nie- 
rozważnych żyrantów. ` 

Ujawnienie afery wywołało wśród 
oszukanych zrozumiałą konsterna- 
cję. Kilku z nich zagraża bankruc- 
two. Poszkodowani nie bacząc na 
postępowanie karne usiłowali zlin- 
czować publicznie oszustów, za- 
rzuciwszy ich na rynku kamieniami. 
Z tej opresji oszustów wybawiła 
policja, zamknąwszy ich następnie 
w areszcie. Pieniędzy jednak, ani 

A nie zdołano od nich odeb- 
rać. 

Wykrycie tej wielkiej afery spo- 
wodowało konieczność rewidowa- 
nia działalności banku, wobec cze- 
go sprawą zainteresowało się mi- 
nisterstwo finansów. Wina banku 
polega na tem, że pod żadnym 
względem jednej firmie, którą re- 
prezentowali dwaj przemysłowcy 
nie wolno mu było udzielić tak 
znacznego kredytu. 

Tegoroczny urodzaj. 

RYGA. 6.VII. (tel. wł.) Według 
danych, zebranych przez minister- 
stwo rolnictwa, tegoroczny urodzaj 
żyta w całej Łotwie zapowiada się 
zupełnie dobrze. 

Wyjątek stanowią prowincje Lat- 
galja i Liflandja, gdzie deszcze i gra- 
dy zniszczyły zasiewy. Lepiej przed- 
stawia się wtych prowincjach uro- 
dzaj pszenicy, W całej Łotwie za- 
powiada się również dobrze uro- 
dzaj na kartofle. Natomiast nie do- 
piszą w tym roku owoce. 

  

Wśród pisa. 
Muzyka Nr. 6. W ostatnim nume- 

rze tego pisma na plan pierwszy wysu- 
m się 2 artykuły, a mianowicie Pawła 
Bekkera: „Czy istnieje postęp muzyczny?”*, 
w którym autor przeciwstawia się teorji 
rozwoju muzyki, wprowadzając na jej 
miejsce pojęcie przemian form muzycz- 
nych oraz udawadnia, że historja muzy- 
ki nie ma okresów postepu i upadku, 
ani momentów kulminacyjnych, nato- 
miast istnieje stała przemiana form mu- 
zycznych. Następnie B. Szarlitt omawia 
„wpływ Szopena na twórczość Nietzsche- 
go”, stwierdzając kategorycznie polskie 
PoE wielkiego filozofa niemiec- 
iego, oraz kult, jaki autor Zarathustry 

żywił dla Szopena. 
W rezultacie ankiety „Chopin czy 

Szopen?* redakcja „Muzyki* powzięła 
decyzję stosować wszędzie polską pisow- 
nię nazwiska, z wyjątkiem tych wypadków 

Sprawy węglowe w Anglii. 

LONDYN, 7-VII. (Pat.) W spra- 
wie zmiany polityki rządu w od- 
niesieniu do projektu ustawy o 8- 
godzinnym dniu pracy w przemy- 
śle węglowym, jasnem jest, że 
rząd pozostawi sobie swobodę po- 
nownego rozpatrzenia sprawy jeśli 
uzyska pewność, że płace zapropo- 
nowane przez przedsiębiorców w 
niektórych okręgach nie stanowią 
maximum tego co przemysł może 

płacić. ė 
Rząd przedsięwziął już pewne 

kroki na korzyść górników. Dalsze 
kroki w tej sprawie nastąpią. 

Jak Niemcy myślą o „rozbraja- 
niu“ się. 

“ BERLIN, 7.VII (Pat), Prasa tu- 
tejsza żywo zajmuje się artykuła- 
mi „Polski Zbrojnej* o traktacie 
Wersalskim. 

Nacjonalistyezna „Boersen Ztg.* 
pisze: 

Traktat Wersalski uniemożliwił 
obronę naszych granic przed nie- 
bezpieczeństwem grożącem nam ze 
strony Polski. Naród niemiecki mu- 
si jednak uświadomić sobie to nie- 
bezpieczeństwo. 

Polacy napadną na Prusy 
Wschodnie, Pomorze i Górny Sląsk 
skoro tylko uznają chwilę za od- 
powiednią. 

Liga Narodów nie udzieli nam 
pomocy. Musimy się sami bronić. 

Przedewszystkiem więc koniecz- 
nem jest krzewienie myśli o ko- 
nieczności zbrojeń. 

Sami chcieli a teraz są niezado- 
woleni. 

BERLIN, 7.VII (Pat), Prasa 
niemiecka donosząc o nieudzieleniu 
przez kosulat generalny Rzeczpo- 
spolitej Polskiej w Berlinie wizy 
na wyjazd 400 dzieci niemieckich 
do Polski (ponad wyznaczony kon- 
tygent 2,000), pomija zupełnie mil- 
czeniem fakt, że ograniczenie licz- 
by dzieci, korzystających z ulg 
przewozowych i innych do 2,000 
nastąpiło na życzenie Niemiec. 

Dymisja faszystowskiej rady 
miejskiej w Trieście. 

RZYM, 7-VII. (Pat,) Na pod- 
stawie dochodzeń przeprowadzo- 
nych przez zarząd stronnictwa fa- 
szystów w sprawie stosunków w 
Trieście taszystowscy członkowie 
rady miejskiej w Trieście złożyli 
swoje mandaty. 

Wczoraj podała się do dymisji 
również i reszta członków Rady 
miejskiej wybranej w roku 1922. 

Katastrofalne burze w Ameryce 
Południowej. 

PARYŻ, 7-VII. (Pat.) „Herold“ 
donosi, że w stanie Chio burze 
wyrządziły miljonowe szkody. Mia- 
sto Bayton zostało zalane. 

Tenże dziennik donosi z St. 
Jago de Chile o wielkich spusto- 
szeniach spowodowanych w szere- 
gu miast chilijskich przez gwał- 
towne burze. 

W porcie St. Antonio jest wie- 
lu zabitych. 

Jeszcze jedno odkrycie Ameryki. 

NOWY YORK, 7.VII (Pat) Do- 
noszą ze Spokane (stan Washing- 
ton), że uczony norweski Obsion 
odkrył w pobliżu tego miasta ka- 
wałek głazu, na którym pismem 
runicznem opisano jest przybycie 
około roku 1010 skandynawskiej 
ekspedycji złożonej z 24 mężczyzn, 
7 kobiet i jednego dziecka. 

Napis głosi też, że prawie cała 
ekspedycja wymordowana została 
przez lndjan. 

Skutki rozbicia się statku nała- 
dowanego winem. 

KOLONIA, 7-VII. (Pat.) Na Re- 
nie rozbił się wczoraj statek nała- 
dowany beczkami wina. 

Katastrofa nastąpiła przy za- 
rzucaniu kotwicy. Statek zderzył 
się ze słupem przybrzeżnym i do- 
znał bardzo poważnych uszkodzeń. 
Załogę zdołano uratować, beczki z 
winem natomiast popłynęły z wodą. 

Na brzegach zgromadziło się 
kilkaset osób, które starały się 
wydobyć beczki naląd. Wyciągnię- 
te beczki rozbito, poczem rozpo- 
częła się pijatyka. 20 osób musia- 
no przewieść do szpitala. 5 osób 
zmarło z powodu zatrucia alkoho- 
lem. 

Echa katastrofy lotniczej. 
BAGDAD, 7-VII. (Pat.) Mecha- 

nik lotnika Cobhama Ellioth zmarł 
wczoraj wieczorem wskutek ran 
odniesionych w czasie lotu z Bag- 
dadu do Besra. 

„gdy się drukuje nazwisko na wydaw- 
nictwach dziei“ mistrza w katalogach, 
gay się je umieszcza na pomniku i wo- 
góle wówczas, kiedy ma ono charakter 
„reprezentacyjny*, Słabą stroną tej decy- 
zji jest ów dualizm, który w dalszym 
ciągu będzie przyczyną nieporozumień 
Ciekawi też jesteśmy, jak wypadnie na- 
pis na mającym wkrótce stanąć w War- 
szawie pomniku genjalnego mistrza to- 
nów: „Chopinowi Naród* — jak chce 
redakcja „Muzyki“, czy — „Szopenowi 
Naród ?*... 
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Ceny zboža spadają. 

Według obliczeń fachowych, 
ceny zboża powinny były już ulec 
znacznej zniżce, jednak dalsza 
mocna tendencja na rynkn niemiec- 
kim powoduje bardzo / powolną 
zniżkę cen u nas. W sobotę posie- 
dzenia giełdy zbożowo-towarowej 
nie było. W obrotach poza giełdo- 
wych sprzedawano żyto po 30 zł. 
do 81 zł. za 1 q. franco Warsza- 
wa. Tendencja na pszenicę i jęcz- 
mień—słaba, jedynie utrzymuje się 
w cenie owies. Wobec utrzymują- 
cej się ładnej pogody spodziewana 
jest znaczniejsza zniżka cen w 
najbliższych dniach. W dalszym 
ciągu eksport odbywa się tylko z 
Wielkopolski. 

W urzędzie Prokuratorskim 
w Wilnie. 

Rozmowa z p. Prokuratorem S, 
O. Stanisławem Steinmanem. 

Urzędujący od kilku miesięcy w 
Wilnie p. Prokurator Steinman, 
zwrócił ostatnio na siebie uwagę 
szerszego ogółu, występując jako 
oskarżyciel w głośnym procesie b. 
podprokuratora Witolda Hurczyna. 

P. Prokurator Steinman, obej- 
mując niezwykle trudne stanowisko 
kierownicze w Wilnie poszedł od- 
razu po linji współpracy ze społe- 
czeństwem i tem samem przełamał 
chiński mur nieufności, jaki dzielił 
nas dotychczas od urzędu prokura- 
torskiego. $ 

Korzystamy z przerwy sądowej 
w czasie oczekiwania na wyrok 
Hurczyna i zwracamy się do Pana 
Prokuratora z prośbą o poinfor- 
mowanie nas o pracach i-najpil- 
niejszych zadaniach Jego Urzędu. 

— Przez Urząd Prokuratorski 
w Wilnie, którego teren działania 
obejmuje poza województwem Wi- 
leńskiem, dwa powiaty (Lidzkii Wo- 
łożyński) województwa Nowogródz- 
kiego przechodzi przeciętnie rocz- 
nie 16 tysięcy spraw karnych, właś- 
ciwych Sądowi Okręgowemu w 
Wilnie. 

Okręg podzielony jest na 11 
rewirów  podprokuratorskich, W 
większych rewirach podprokurator 
ma przydzielonego do pomocy za- 
stępcę. 

Niema takiego okręgu w Polsce, 
mówi nasz czcigodny rozmówca, 
w którymby odsetek spraw polity- 
cznych i szpiegowski był tak zna- 
czny, jak w okręgu Wileńskim. Da- 
lej dopiero idą sprawy o zabójstwa, 
a już bardzo nieznaczna liczba 
spraw przypada Oo napady bandyc- 
kie. Pod tym względem, dodaje 
p. Prokurator, stan okręgu jest 
zadawalający niż w innych, nawet 
centralnych okręgach. 

— Jak często stosowana jest 
kara śmierci, w związku z funkcjo 
nowaniem sądów doraźnych? 

— Mimo funkcjonowania sądów 
doraźnych, w bieżącym roku, kara 
śmierci w tym trybie stosowana 
była zaledwie dwa razy, a i w trybie 
zwykłem przypadło natomiast wy- 
konanie 3-ch wyroków śmierci, 

— Panie Prokuratorze, czy zna- 
ne jest Panu rozgoryczenie miej- 
scowej ludności z powodu tak nie- 
proporcjonalnego stosunku do isto- 
tnych wypadków spraw politycznych? 

— Tak, i dlatego w pierwszym 
rzędzie, jak objąłem urzędowanie 
w Wilnie zarządziłem przefiltrowa- 
nie spraw politycznych nakazując 
kierować do sądu sprawy, jedynie 
zawierające niezbite poszlaki. 

— Jaki element narodowościo- 
wy dominuje w sprawach politycz- 
nych? 
— Bezwzględnie element mniej- 

szości narodowych, tj. litwinów i 
białopusinów, choć zaznaczam, że 
masy tej ludności są lojalne wzglę- 
dem państwowości polskiej. 

— A w sprawach komunistycz- 
nych i szpiegowskich? 

— Najznaczniejszy procent sta- 
nowią żydzi, a jeśli chodzi specjal- 
nie o sprawy komunistyczne, to 
dodać należy, że żydzi stanowią w 
nich przeważający element. 

— W dziedzinie spraw zwykłych, 
czy nastąpiły jakieś zadawalające 
dla ogółu sprawy rzucamy w ślad 
za tem pytanie. : 

— I owszem tak. Zwiększony 
bowiem został w ogólnej liczbie 
spraw stosunek spraw w trybie 
uproszczonym i nastąpiło odciąże- 
nie w sprawach sądzonych przez 
komplety sędziowskie pełne. В 

Naogół — dodaje już od siebie 
p. Prokurator w rb. przestępczość 
w Okręgu Wileńskim znacznie się 
obniżyła w porównaniu do lat u- 
biegłych. Naprzykład, procent kra- 
dzieży jest zarówno w Wilnie, jako 
też w powiatach zupełnie nie- 
znaczny. 

= Przechodzimy ina temat 
więziennictwa. 

— Jak wiadomo mówi nam p. 
Steinman, poza dwoma wiezienia- 
mi i aresztem centralnym w Wil- 
nie, więzienia znajdują się we 
wszystkich większych powiatach. 

   



iš 

Więźniowie polityczni  korzy- 
stają z przywilejów przewidzianych 
przez przepisy, a chyba najwymow- 
niejszym tego dowodem jest spo- 
kój w więzieniach 

— Co prawda mieliśmy nie- 
dawno małą awanturę w dniach 
wypadków majowych, kiedy kilku- 
nastu więżniów, zaczęło domagać 
się amnestji, lecz to nie wpłynęło 
nawet na stały poprawny stosunek, 
jaki istnieje w naszych więzieniach 
pomiędzy służbą więzienną, a 
więźniami. 

Śledztw, w którychby przebywali 
oskarżeni — pozbawieni czasowo 
wolności powyżej roku, niema już 
w okręgu. 

Wszystkie sprawy znajdują się 
w Sądzie. 

— Jaki jest zakres ingerencji 
urzędu prokuratorskiego w _ spra- 
wach śledczych? 

— Bezwzględny nadzór nad 
czynnościami sędziów śledczych. 

Na pierwszego stycznia rb. mie- 
liśmy w okręgu sądowym 1500 
śledztw, liczba ta zmniejszyła się 
do dnia 1 czerwca do 800. 

Tak samo ściślejszy kontakt na- 
wiązałem z czynnikami policyjnemi, 
co śmiem twierdzić z pożytkiem 
jest już teraz widomym dla cało- 
kształtu spraw bezpieczeństwa pu- 

blicznego. B. Ś. 

Igi Zjazd Bibljońlów Polskich 
Pierwszy Zjazd Bibljofilów Pol- 

skich, który odbył się w roku u- 
biegłym w Krakowie, uchwalił 
ox zjazd następny w Warsza- 

e. 
Organizację Drugiego Zjazdu 

powierzono T-wu Bibljofilów Pol- 
skich w Warszawie, które począt- 
kowo zamierzało zwołać ten zjazd 
w ostatnich dniach czerwca r. b. 
Ponieważ jednak na ten sam ter- 
min wyznaczony został Międzyna- 
rodowy Kongres Bibljotekarzy i 
Przyjaciół książki w Pradze Czes- 
kiej, T-wo Bibljofilów Polskich, za 
zgodą Rady Bibljofilskiej, zdecydo- 
wało, iż Drugi Zjazd Bibljofilów 
Polskich, w którym prócz miłośni- 
ków książki, wezmą liczny udział 
również bibljotekarze i bibljogra- 
fowie, odbędzie się w Warszawie 
w d. 31 października, 1 i 2 listo- 
pada r. b. 

Wyłoniony przez T-wo Bibljofi- 
lów Polskich w Warszawie Komi- 
tet Organizacyjny od kilku miesię- 
cy prowadzi już wytężoną akcję 
przygotowawczą. 

Celem Zjazdu jest pogłębienie 
wszystkich dziedzin wiedzy, mają- 
cych związek z książką, jej histo- 
rją, rozwojem, przechowaniem, a 
jednocześnie skoordynowaniem wy- 
siłków organizacji i jednostek, dą- 
żących do podniesienia szaty ze- 
wnętrznej i wartości wewnętrznej 
książki. 

Poza posiedzeniami plenarnemi, 
Zjazd pracować będzie w szeregu 
sekcyj, na które pierwszorzędne 
Siły naukowo-fachowe zgłosiły już 
liczne referaty. Dla uczestników 
Zjazdu urządzone będą wycieczki 
do najeelniejszych bibljotek war- 
szawskich. Podczas Zjazdu otwarta 
będzie w Warszawie Wystawa re- 
trospektywna druków warszawskich. 
Projektuje się też urządzenie, w 
porozumieniu z Min. Wyzn. Rel. i 

Ośw. Publ. Dnia Swięta książki 
polskiej na całem terytorjum Rze 
czypospolitej, 

Szczegółowy program Zjazdu, 
po ostatecznem ustaleniu, będzie 
podany do wiadomości publicznej 
nieco później, 

Osoby, pragnące uczestniczyć 
w Zjeździe, zechcą zgłosić się do 
dnia 15-go września r. b. Refera- 
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Teatr i muzyka. 
— Ostatni występ Adama Didura 

w ogrodzie po-Bernardyńskim. Jutro 
w ogrodzie po -Bernardyńskim po raz 
drugi i ostatni wystąpi wszechświatowej 
sławy artysta Adam Didur. Wczorajszy 
jego występ trzeba zaliczyć do rzadkich 
wydarzeń artystycznych w naszem mie- 
ście. Takiego przyjęcia nie doznał jeszcze 
nikt z tegorocznych naszych solistów, a 
szczególnie wykonanie pieśni z gwizda- 
niem z opery '„Mefistoteles" — Boito 
przyjęta została burzą długo niemilkną- 
cych oklasków. Wielki artysta nasz wy- 
kona jutro szereg nowych pieśni i arji. 
Orkiestra pod dyrekcją M. Salnickiego 
odegra: Griega, Delibes'a, Meyerbeer'a, 
Czajkowskiego, Fłotowa, Bizeta i in. 

Bilety są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego („Lutnia*) codziennie od godz. 
11 — 1i3 — 8 wiecz. Ceny biletów: 
wejście 1 zł, miejsca rezerwowane: 1-sze 
3 zł., 2-gie — 2 zł., ulgowe 50 gr. 

— Teatr Letni. Zapowiedziane wy- 
stępy artystów opery warszawskiej, ze 
względów technicznych — zostały prze- 
sunięte na okres nieco późniejszy. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
W sobotę nadchodzącą 10 bm. ujrzy 
światło kinkietów lekka komedja Forza- 
no — „Dar Poranka“. Utwór ten jest 
wzorem nowoczesnej twórczości kome- 
djowej, stosowanym obecnie przez auto- 
rów włoskich i francuskich, uderzającym 
widza niezwykłą budową i niezmiernie 
ciekawą i sympatyczną akcją. Słoneczna, 
włoska przyroda jest tłem, na którym 
się rozegrywa dowcipna i wzniecająca 
ustawiczny humor fabuła. Role głów- 
ne powierzono nowopozyskanym arty- 
stom Teatru Miejskiego w Lublinie. Re- 
żyseruje L. Wołłeiko. Bilety już 4 E 
nabycia w kasie Teatru Polskiego 
i 3 — 8 wiecz. 

Ceny miejsc od 4 zł. 50 gr. do 50 gr. 

URZĘDOWA 

— Wojewódzka Rada Wodna. 
Dekretem p. Prezydenta Rzeczpo- 
spolitej została utworzona w Wil- 
nie przy urzędzie wojewódzkim 
Wojewódzka Rada Wodna, przy- 
czem przewodniczącym tej rady 
mianowany został prof, U. $. В. 
p. Jundził Zygmunt. Ponadto w 
skład Rady weszło: 2 przedstawi- 
cieli mianowanych przez wojewodę, 
a mianowicie p. inż. Zygmunt Bort- 
kiewiez i p. inż. Tomasz Neuman; 
2 przedstawicieli korporacji rol- 
niczych p. Mieczysław Bohdano- 
wicz i p. Stanisław Osiecimski; 
2 przedstawicieli korporacyj prze- 
mysłowych p.p. inż. Sęczykowski i 
Jan Hurynowicz. 

Stosownie do brzmienia ustawy 
wodnej urzędnicy państwowi nie 
mają prawa należeć do składu 
wspomnianej rady. 

Zadaniem Rady Wodnej będzie 
wydawanie opinji we wszystkich 
sprawach dotyczących użytkowania 
siły wodnej, regulacja spławu rzek, 

lipca   

przedstawianie wniosków  bezpo- . 
średnio do władz ministerjalnych 
zzz 

> KRONIKA. 

КОВ ЛнВ 

ty składać należy przed 15-tym 
sierpnia r. b. Zgłoszenia i refera- 
ty przyjmuje Komisarz Generalny 
Zjazdu, p. Edward  Chwalewik; 
Warszawa, ul. Litewska 2 m. 12. 

Składka zjazdowa wynosi zł. 20 
które wpłacać należy najpóźniej 
do 15-go września r. b. na rachu- 
nek T-wa Bibljofilów Polskich w 
Warszawie w P. K. O. Nr. 10.708. 

  

i wogóle wszystkie sprawy, doty- 
czące posługiwania się wodą jako 
siłą motorową. 

14 lipea b. r. odbędzie się I-sze 
posiedzenie nowoutworzonej Rady 
wodnej, na którem nastąpi opra- 
cowanie regulaminu i ustalenie 
programu pracy na przyszłość. (z) 

MIEJSKA. 

Spelunka gry w karty. 
Przed kilkoma dniami policja IV 
komisarjatu wykryła przy ul. Kal- 
waryjskiej Nr. 2 spelunkę gry w 
karty. Gospodarzem tej spelunki 
był niejaki Grysewicz. Podczas re- 
wizji zatrzymano w lokalu 7 osób, 
które zdążyły jednak gotówkę 
schować, tak iż policja musiała się 
ograniczyć do spisania protokulu, 

(2). 
Pogłębienie  sadzawek 

miejskich. Magistrat m. Wilna u- 
kończył roboty w ogrodzie Ber- 
nardyńskim i Botanicznym, przy 
pogłębianiu sadzawek i naprawie 
wodotrysków. Roboty te trwały 
około 2-ck miesięcy. (Z). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Warunki przyjęcia do Po- 
litechniki Warszawskiej w roku 
akadem. 1926—27. W roku akad. 
1926—27 będą wolne miejsca na 
Wydziałach: I[nżynierji Lądowej, 
Inżynierji Wodnej, Mechanicznym, 
Elektrycznym, Chemji, Architektu- 
ry i Geodezyjnym w ogólnej iloś- 
ci 495 miejsc. 

W razie, jeżeli liczba podań na 
poszczególne Wydziały przekroczy 
liczbę wolnych miejsce, będą za- 
rządzone egzaminy konkursowe. 

Podania o przyjęcie na imię 
Jego Magnificencji Rektora Poli- 
techniki Warszawskiej przyjmowa- 
ne będą w Sekretarjacie w czasie 
od 28 — 81 sierpnia włącznie w 
godzinach 8 — 12. 

Egzaminy konkursowe odbywać 
się będą pomiędzy 138 — 16 wrze- 

śnia. 
Wykłady rozpoczną 

października. ‚ 
Szczegółowe warunki pzzyjęcia 

nabywać można w  Sekretarjacie 
Politechniki. 

Na zapytania piśmienne odpo- 
wiada się tylko w razie nadesła- 
nia odpowiedniej ilości znaczków 
pocztowych na odpowiedź. 

się 1-go 

WOJSKOWA 

— Auto wojskowe do dyspo- 
zycji wycieczki węgierskiej. W 
związku z przyjazdem w dniu 9 b. 
m. do Wilna wycieczki węgierskiej 
D. O. W. oddało komitetowi przy- 
jęcia tej wycieczki do dyspozycji 
auto i przydzieliło 1-go oficera 
władającego dobrze językiem fran- 
cuskim. (2). 

WI LR RI8S-K I 

— Cwiczenia wojskowe. W 
dniu dzisiejszym o godzinie 16-ej 
szwadron pionierów 3 samodziel- 
nej brygady kawalerji, przeprowa- 
dzi ćwiczenia minerskie z kilkoma 
wybuchami w pobliżu góry Szy- 
szkińskiej. (x). 

Z KOLEI. 

—, Ulgi kolejowe dla letników. 
Ministerjum Kolei wydało zarzą- 
dzenie! wprowadzające ulgi kole- 
jowe dla letników powracających 
z letnisk krajowych, którzy prze- 
byli w danej miejscowości letni- 
skowej conajmniej 14 dni. Letnicy 
ci mogą po przedstawieniu w ka- 
sach biletowych zaświadczenia gmi- 
ny danego letniska uzyskać ulgi 
biletowe do wysokości 66 proc, od 
normalnej ceny biietu, (z) 

ZJAZDY. 

— Wszechpolski Ill-ci Walny 
Zjazd Związku Kolejarzy Ż. Z.P, 
W dniach od 11 do 14 lipca b. r. 
odbędzie się w lokalu Okręgowe- 
go Zarządn przy ul. Wielkiej nr. 
56 у Wilnie |Ill-ci wszechpolski, 
walny Zjazd Związku Kolejarzy 
hb P+ 

Zjazd rozpocznie sięw niedzie- 
lę nabożeństwem w kościele św. 
Jana, gdzie nastąpi poświęcenie 
sztandaru Filji Związku w Wilnie. 
Tegoż dnia o godzinie 12-tej na- 
stąpi w sali Miejskiej otwarcie 
obrad, wybranie prezydjum i prze- 
inówienia powitalne. 

‚ О godzinie 15-tej uczestnicy 
zjazdu wyjadą statkami do Werek 
gdzie będą zwiedzać okolicą, a w 
szczególności Zielone Jeziora. W 
poniedziałek i wtorek trwać będą 
obrady. 

We środę 14 lipca b. r. o godz. 
9 i pół uczestnicy zjazdu złożą 
wieniec na grobie nieznanego żoł- 
nierza na górze Zamkowej. Po 
zwiedzeniu miasta nastąpi wyjazd 
do Trok skąd po powrocie do Wil- 
na o godzinie 22 m. 25 odjazd Z 
Wilna. (z) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

-— Subsydjum dla przytułku 
żydowskiego dla starców. Zarząd 
żydowskiego przytułku dla starców 
zwrócił się do Magistratu m. Wil- 
na z prośbą o udzielenie mu sub- 
sydjum w wysokości 10,755 zł. na 
przeprowadzenie remontu budynku 
w którym mieści się wspomniany 
przytułek i który grozi runięciem, 
Sprawa ta ma być rozpatrywana na 
jednem z najbliższych posiedzeń 
komisji finansowej, (2), 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Memoriał Zw. Podoficerów 
Rezerwy do Marszałka Pisudskie- 
go i Premjera Bartla. Kilkuset 
podoficerów rezerwy Województwa 
Wileńskiego wystosowało do zarzą- 
du Związku Podoficerów Rezerwy 
w Wilnie petycję, zaopatrzoną w 
kilkaset podpisów, domagając się 
wprowadzenia w wileńskich urzę- 
dach państwowych i w magistracie 
rzeczywistej sanacji stosunków, tak 
by rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie zwalniania z urzędów, 
żon i urzędników, którzy posiada- 
ją nieruchomości nie było czczym 
frazesem, lecz by naprawdę została 
w pełni wykonane. г 

W petycji tej podpisani wskazu- 
ją na fakt, iż w sądzie Okr. i Ape- 

lacyjnym w Wilnie, w Państwowym 
Banku Rolnym i w całym szeregu 
instytucyj rządowych pracuje do 
10 proc. kobiet, jako personel po- 
mocznicy,a ogromne rzesze podofi- 
cerów pozostają bez Środków do 
życia. 

W dalszym ciągu podpisani do- 
magają się, przeprowadzenia rewizji 
wydanych koncesji monopolowych 
wódczanych i t. d. które zostały 
wydane przeważnie pod dyktandem 
partyj, które były u władzy; umo- 
żliwienia powrotu do czynnej służ- 
by w armii osobom moralnym i 
posiadającym odpowiednie kwali- 
fikacje wojskowe; pomocy rządowej 
w założeniu kursów kierowców sa- 
mochodowych dla podoficerów re- 
zerwy; nadania działek ziemi przy 
przeprowadzaniu reformy rolnej 
przedewszystkiem miejscowym po- 
doficerom rezerwy. 

Wczoraj wyjechał ze wspomnia- 
ną petycją do Warszawy członek 
Zarządu Związku Podoficerów Re- 
zerwy p. Zawadzki, który przedsta- 
wi słuszne żądania podoficerów 
rezerwy, pozostających bez pracy 
p. Marszałkowi Piłsudskiemu i p. 
premjerowi Bartlowi. (z) 

Z życia urzędniczego. 
Wznowiona przed kilku dniami z 
inicjatywy Zarządu Okręgowego 
Stowarz. Urzędnik. Państw. akcja, 
mająca na celu uzyskanie t. zw. 
dodatku „kresowego* dla urzędni- 
ków wileńskich zatacza coraz szer- 
sze kręgi i budzi zrozumiałe zain- 
teresowanie wśród ogółu funkcjo- 
narjuszy państwowych i samorzą- 
dowych. 

Udział w tej akcji biorą prócz 
urzędników administracyjnych 
wszystkich dykasteryi także 
przedstawiciele wszystkich innych 
organizacji pracowników państwo- 
wych i samorządowych (sądowni- 
ków, nauczycielstwa, kolejarzy, po- 
rez prac. komunalnych i 

. @.). 
Na ostatniej konferencji mię- 

dzystowarzyszeniowej, która się 
odbyła we wtorek dnia 6 b. m. u- 
wypuklono najbardziej istotne po- 
stulaty ekonomiczne oraz wytknię- 
to w ogólnych zarysach dyrekty- 
wy dla ścisłej komisji redakcyjnej 
składającej się z 4-ch osób, której 
zadaniem jest opracowanie źródło- 
wego memorjału na Radę Mini- 
strów. 

Zatwierdzenie tego memorjału 
oraz składania pod nim podpisów 
nastąpi w piątek dnia 9 b. m. o 
godzinie 6-ej wiecz. w lokalu S. 
U. P, ul. Mickiewicza 9, na konfe- 
rencji ogólnej _ przedstawicieli 
zrzeszeń urzędniczych, na której 
też nastąpi ostateczne ukonstytu- 
owanie delegacji do Warszawy. 

— W sprawie dodatku dro- 
żyźnianego dla urzędników. One- 
gdaj odbyło się w lokalu S. U. P: 
posiedzenie specjalnej komisji wy- 
branej na ostatniem zebraniu z 
przedstawicieli wszystkich organiza- 
cji urzędników i funkcjonarjuszów 
państwowych w celu zredagowania 
memorjału do Rady Ministrów, 
w sprawie przyznania urzędnikom 
państwowym województwa  wileń- 
skiego specjalnego dodatku droży- 
znianego, któryby zrównał pobory 
urzędników tut. województwa z 
poborami urzędników innych wo- 
jewództw. 

Memorjał ten został ostatecz- 
nie na wspomnianem posiedzeniu 

Nr. 154 (602) 

zredagowany i specjalna delegacja 
złożona z 3 przedstawicieli z p. 
Haleckim urzędnikiem dyr. Rob. 
Publ. województwa wyjechała o- 
negdaj do Warszawy, gdzie przed- 
stawi ten memorjał Radzie Mini- 
strów. (z) 

Z POGRANICZA. 

— Samoloty litewskie nad 
granicą. W związku z manewrami 
litewskimi odbywającemi się pod 
Oranami, zauważono dnia 6 b. m. 
samoloty litewskie, szybujące nad ; 
naszem terytorjum. (x) * 

— Zaufanie ludności do KOP. 
wzrasta. Do przeprowadzającego 
inspekcję pogranicza p. gen. Min- 
kiewicza coraz to częściej i wię- 
cej zwracą się miejscowej lud- 
ności z różnemi bolączkami, Swiad- 
czy to, iż ludność pogranicza ma 
olbrzymie zaufanie do Korpusu 
Ochrony. Pogranicza i jego prze- 
łożonego, (x) 

— Bezprawie chłopów litew- 
skich. Dnia 6 lipca br. chłopi z 
wioski Zakliszki (Litwa) zaorali 
grunta leżące po naszej stronie, 
komendant policji litewskiej obie- 
cał w tej sprawie porozumieć się 
ze swoimi władzami i na przysz- 
łość zapobiec podobnym postępo- 
waniom, (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Czyje rzeczy. W Ekspozyturze 
Śledczej m. Wilna (Zawalna 56) są do 
odebrania następujące rzeczy: pakunek 
zawiązany w białą chustkę zawierający 
dziecinną poduszkę, pierzynkę i bieliznę; 
damską torebkę skórzaną z zawartością, 
na ul. Mickiewicza, oraz dywan rozmia- 
ru dużego pochodzący z kradzieży. 

— Kradzieże. Dn. 6 bm. Hirszowi 
Rabinowiczowi (Zawalna 28) skradziono 
z kieszeni 49 dolarów. 

Na prowincji. 

— Przejechany przez pociąg. Dnia 
5 bm. na torze kol., w odległości 11/2 klm. 
od st. Postawy, w kierunku Hoduciszek, 
przez pociąg towarowy Nr. 584, został 
zabity Konstanty Winiarski lat 46, mieszk. 
folw. Zosino, gm. Postawskiej, oraz po- 
mew koń i połamany wóz. 

— Utonięcie. Dn. 2 bm. kąpiąc się 
utonął w jeziorze Łuczajskim Eljasz Ma- 
cur, lat 17, uczeń szkoły rolniczej w Łu- 
czaju. Trupa wydobyto. 

— Dn. 3 b. m. we wsi Dobrowola, 
gm. Podbrzeskiej, pow. Wil.-Trockiego 
kąpiąc się w stawie utonął Jan Tinajta, 
lat 14. Trupa zabezpieczono. 

— Samobójstwo. Dn. 4 bm. 8 wy- 
strzałem z rewolweru pozbawił się życia 
Zygmunt Bronacki właściciel majątku 
Adamowo gm. i pow. Święciańskiego. 
Przyczyny samobójstwa narazie nie 
ustalone. (s). 

— Pobicie. Dn. 3 bm. Józef Zubko, 
mieszk. wsi Pawluki, gni. Stefanpolskiej, 
został pobity przez Piotra Szyszko, Pio- 
tra Tadeusza i. Natalję Kroplińskich, 
mieszk. folw. Misielmonty, pow. Dzi- 
snieńskiego, 

— Pożar. Dn. 2 b.m. w folw. Gró- 
dek, gm. Prozorockiej, pow. Dzisnień- 
skiego, prawdopodobnie wskutek nieo- 
strożnego obchodzenia się z ogniem, 
spaliły się 2 domy mieszkalne, 3 stajnie, 
9. krów, 2 cieląt i 17 owiec. Strat nara- 
zie nie ustalono. 

— Kradzież koni. W nocy z 4 na 5 
bm. z pastwiska wsi Łobatuszka, gm, 
Lebiedziewskiej, pow. Mołodeczańskiego. 
Józefowi Sowietowi i Danielowi Soroce 
skradziono 2 konie wart. 750 zł., oraz 
Maciejowi Domu 2 wozy i uprząż koń- 
ską wart. 250 zł. 

Dn 23. VI. z pastwiska Piotrowi 
Markowiczowi, zam. w folw. Nadzieja, 
gm. Mikołajewskiej, pow. Dzisnieńskiego 
skradziono konia, wart. zł. 250. 

W nocy z 30. VI. na I. VII. rb. z 
pastwiska. Kazimierzowi Bilewiczowi zam. 
we wsi Bielany, RU Dziśnieńskiego za- 
ginął koń wart. zł. 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim 

Agentury „Kurjera Wileńskiego”: ” R U Cc H ać Księgarnie kolejowe. 

  

  

Księgarnia Woj- 

  

Budsław Duniłowicze Dzisna Giębokie [wieniec Kowel Krasne nad Uszą bal R Art Motodeczno | 
Spół ielnia „Kotwica” | A. Adler, sklep „Kultura* | Aleksander Sosnowski Kiosk czasopism Sawicki Antoni, tanisław Gwiaździński | gaj latecki, Bi Spółdzielnia wojskowa 

dzielnia „Zgoda* | A. Szumski, sklep. ZOE aaa Е ŠE Zamkowa Biuro dzienników || „Polonja*, Łucka 7 sklep spożywczy |Koncesjow. Biuro Podań ha ye e rka 

Oszmiana 5 = "JA : 

Nowe Troki Nowogródek Ksiezarata "pCidciekaA į OSW Olgierd =. Sloniek; " Święcłany Dru- RK 
hre sm wą a Związek Kałek Roller, pacz sido Ai St. Bednarskiego. Wileńska a. stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny ul. Piłsudskiego 66                   
  

BĘ Najlepsza przeróbka wszelkich starych KAPELUS na zupeł 

Człowiek, który milczał.. Kino kameralne Dziś wybitny 
i ! 

Polon a mea RZ i 8 akt. i uro- p); w rolach 

Poloni 22 Pa ocaaicwy mężczyzba Milton МИ $ cza Viola Dana głównych 

Niezwykle piękny i ciekawy, pełen poezji i awan 

Wspaniała gra Milton Sillsa i Viola Dana, 

VNNZNZNZNZNA 

Wileński Spółdzielczy Bank Ludowy 

„Drobny kredyt“ 

    

Spółdz. z ogr. odp. 

Przyjmuje wkłady 

Udziela pożyczek 

Załatwia wszelkie operacje bankowe 

ININNTNRNNTNTNTNINTAI 

Rrtystyczna pracownia szyldów Stare na nowe 
S. Szymanowicz, Niemiecka 15. 1010 

Wykonuje zamówienia punktualnie po tanich cenach 

TNINTNTNTNINIAS "NN       m 

zabezpieczonych wekslami, 
kosztownościami I t. p. 

    POATAAANAANANYANYI 

ul. GDANSKA 6 
na oprocentowanie, poczynając 

od 1-go złotego. 

     
J. Łam 
1036 

turnicz. przygód dramat na tle podzwrotnikow. natury. 
zwanej „najpiękniejszą kobietą šwiata“. 

09060060000060660 

Dr. Sz. Berensztejn 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Przyjm. 9—1 pp. i 4—9 w. 

Mickiewicza 28—5 

  

BIURO PODAN 
L. Dzięcilskiego, 

Wilno, ul. Niemiecka 6. 
Przyjmuje przepisywania 
na maszynie. Ceny przy- 
stępne. Biuro czynne od 
8.8 rano do g. 4 po poł. 
— 

czyszczenie i 
przerabianie 

filcowych i słomkowych damskich i męskich 
Wielka 52/54 obok kościoła św. poleca 
Kazimierza (wejście z bramy). 

  

w. z. p. 1037 

пе поме W pracowni 

  

Przedstawicielstwo: 
RUDNICKA 25, telefon 3-78. 51 

   

ŁAMA, RiekzEŻ 
      

Firma egzystuje od 1818 r. 
   

  

BISKUPIEC 
ZEN 

  

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

Jadłodajni i Kawiarni 
przy ul. Tatarskiej 24 

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

kich. 1041   Z poważaniem I. Gołowacz 
  

  

Obicia 
HURT i DETAL 

D. H. K. 

(TAPETY). Jedyny chrze- 

Otrzymano na sezon letni wielki wybór najnowsz. 
rysunków Od najtańszych do najwykwintniejszych 

na m. LIPIEC 
KAPELUSZY SPecialny rabat od 10—25%0 przy zakupie za gotówkę 

Wielką wyprzedaż resztek po cenie kosztu 5 

Wilno, Mickiewicza 9. 

ścijański sklep OBIĆ 
papierowych na Kresach. 

Rymkiewicz 
1 

PRACOWNIA OBUWIA 

K. Wasilewski. ul. Tatarska8 
przyjmuje zamówienia, na obówie męskie, damskie 
i dziecinne, Robota wykonuje się sumiennie i sta- 
rannie, oraz wyrabiają się specjalnie buty angielskie. 

Ceny dostępne. 1030 

G"**" wynajęcia 
od zaraz. 

Zygmuntowska ul. Nr 20 
dowiedzieć się u i 

  

poszuie się zdolnego 
kuchmistrza z umie- 

tnością wypiekania ciast 
afe-Mleczarnia A. Pie- 

šlaka. Dominikańska 14. 
043 1061 

  
Pianina 

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

do wynaję- Pokój 3 się 
nem wejściem, słonecz- 

Blacha cynkowana, 
akcesorja dachowe cynkowane, 
wiadra do wody it.d. fabryki p. f. 

„oynkownia Warszawska” 
(Właśc. Inż. T. Rapacki i Z. Święcicki) 

żydmini Nagrodzki w winie 
Przedstawicielstwo i składy fabryczne. 

565 w zakresie 6 klas szkoły 
średniej, łącznie z język. 
francuskim udziela przez 
lato uczenica kl. VIII, gi- 
mnazjum państw. w War- 
szawie. Popowska 8—1. I Jakóba Jasińskiego 

11—1, róg  Sierakow- 
skiego. stępna. 

Zarzecze, Cena b. przy- 
"aš 00000006600666600 - 

    

    
   

  

POLECA 

ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Kore et cie 000000686606006666 

L Potrzebne mieszkanie 
2, 4— 5 pokoi z placem 
lub ogrodem 200 — 300 
kw. sążni. Oferty kie- 
rować do Biura Ogłoszeń 
S. Jutana, Niemiecka 4. 
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