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KURJ 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesył 

(za wiersz redakcyjny), nekrologi —25%% zniżki, 

Od dnia dzisiejszego otwiera- 

my w naszym piśmie rubrykę Žy- 

cia zawodowego. Mamy zamiar za- 

mieszczać w niej informacje i ar- 

tykuły dotyczące rozwoju ruchu 

zawodowego w Polsce oraz zagra- 

nicą, specjalnie uwzględniając sto- 

sunki panujące na ziemiach daw- 

nego W. X. Litewskiego. 

Wychodzimy tu z pewnych za- 

łożeń zasadniczych. Uważamy że 

nasza inteligencja demokratyczno- 

lewicowa ma zbyt mały kontakt z 

życiem mas pracujących. Inteligen- 

cja ta poprostu niedocenia dużego 

znaczenia zorganizowanych ZawWO- 

dowo mas robotniczych dla kształ- 

towania się współczesnych  sto- 

sunków gospodarczych i politycz- 

nych. W tej nieumiejętności na- 

wiązania bliższego kontaktu z sze- 

rokiemi masami tkwi w znacznej 

mierze — mnie się wydaje — Źród- 

ło niezdolności naszej inteligencji 

demokratycznej do sprężystej i 

twórczej akcji w momentach prze- 

łomowych. 

Większość naszych inteligentów 

przesiąknięta jest jeszcze przesta- 

rzałemi pojęciami socjalnemi i go- 

spodarczemi. Tymczasem możemy 

z całą pewnością powiedzieć, iż po 

wojnie Europa weszła w zupełnie 

nowy okres gospodarczy, cechą któ- 

rego jest, iż robotnik w coraz sil- 

niejszym stopniu dąży do tego, by о As być elementem biernym 

y rozwiązywaniu zagadnień życia 

gospodarczego, ale chce pełnić w 

tym zakresie rolę czynnika odpo- 

wiedzialnego oraz świadomego swej 

siły i swych zadań, 

Tendencje te — słabe jeszcze 

u nas — w życiu krajów zachod- 

nio-europejskich zaczynają zaryso- 

wywać się coraz bardziej wyraźnie. 

Może to się komuś niepodobać, lub 

mogą być jednostki, które uznają 

to za zjawisko nie pożądane z 

punktu  widzenia wykorzystania 

wszystkich możliwości produkcyj- 

nych ludzkości. Ale jest to tem 

niemniej fakt, z którym każdy re- 

almy polityk i działacz społeczny 

liczyć się musi. 
I można powiedzieć, że przysz- 

łość ekonomiczna świata zależy w 

ogromnym stopniu od tego w ja- 

kim stopniu te, dochodzące coraz 

hardziej do głosu, robotnicze gru- 

py zawodowe potrafią rozwinąć 

wśród swoich członków świadomość 
odpowiedzialności ich roli, jako 

' producentów, oraz w jakiej mierze 

potrafią ożywić masy robotników 

poczuciem dyscypliny społecznej. 

Społeczeństwo nasze nie rozu- 

mie tej coraz bardziej wzrastają- 
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RGAN DEMOGBRATYCZNY. 

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz” milimetrowy przed tekstem — 25 gr., w tekści 

dla poszukujących pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne — 50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, 

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

Ruch zawodowy a odrodzenie gospodarcze. 
cej roli robotniczych organizacji 

zawodowych w kształtowaniu się 

stosunków społecznych. Sfery kon- 

serwatywne i nacjonalistyczne wi- 

dzą w robotniczym ruchu zawodo- 

wym groźny odblask rewolucji ro- 

syjskiej. Sfery te lubią powoływać 

się na faszyzm włoski i tam szu- 

kać dla siebie ideałów. Ale właś- 

nie faszyzm zachodnio-europejski 

jest ruchem opierającym się 0 sze- 

rokie masy robotnicze, zorganiz0- 

wane zawodowo. Bez poparcia 

związków zawodowych Mussolini 

nie potrafiłby przeprowadzić na- 

wet części swych zamierzeń sana- 

cyjnych. 

Kryzys współczesnego parla- 

mentaryzmu oraz, zwrócenie Oczu 

w kierunku organizacji gospodar- 

czych, wśród których na pierwszy 

plan wysuwają się robotnicze or- 

ganizacje zawodowe, są to najcha- 

rakterystyczniejsze może cechy 

przemian ideologicznych w Euro- 
pie powojennej. Polska prędzej 

czy później w ten proces ogólno- 

europejskiej przemiany zostanie 

wciągnięta, 

Zwracając szczególną uwagę 

naszych czytelników na duże zna- 

czenie robotniczych ruchów zawo- 

dowych dla kształtowania się sto- 

sunków we współczesnej Kuropie, 

dalecy jesteśmy od lekceważenia 

twórczej roli gospodarczej innych 

grup socjalnych. Dalecy także je- 

steśmy od głoszenia haseł walki 

klasowej. Przeciwnie, uważamy, że 

rozbudowa gospodarcza Polski wy- 

maga wykorzystania twórczych 

zdolności wszystkich warstw — во- 

gjalnych. 

Organizacje zawodowe muszą 

w łonie warstwy robotniczej te 

twórcze zdolności rozwijać, bro- 

niąc interesów  materjalnych swo 

ich członków, muszą one jedno- 

cześnie kształcić wśród nich po- 

czucie honoru pracy oraz poczucie 

ich obowiązków społecznych. Ro- 

botnicze organizacje zawodowe niu- 

szą także stanąć do walki z temi 

niezdrowemi elementami w naszym 

życiu gospodarczym, które nie nie 

mając wspólnego z prawdziwą 

akcją rozbudowy sił produkcyjnych 

kraju, usiłują zdobyć wpływy na 
państwową politykę gospodarczą 

dla obrony swoich interesów spe- 

kulacyjnych. 

Rozumiemy doskonale, iż pod 
wielu względami nasze związki za- 

wodowe są daleko od nakreślone- 

go ideału. Tembardziej uważamy, 

że rozwój życia zawodowego musi 

być śledzony ze szczególną uwagą. 

Bor. 
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Polacy budują sklady handlowe 
w Turcji. 

Konstantynopol, 9.VII. (Pat.) Polska grupa przemystowo - haudlo- 
wa rozpoczęła budowę składów handlowych na 20-tu stacjach kolejo- 
wych w Anatolji. 

W dniu wczorajszym w obecności konsula Łazarskiego, na przed- 
mieściu Hider-Pasza w Konstantynopolu położono kamień węgielny jed- 
nego z tych składów. 

    

Sprawa rozbrojenia Austrji. 
PARYZ, 9-VII. (Pat). Excelsior. Delegacje konferencji ambasadorów 

oraz rządu austryjackiego rozpatrzyły wczoraj kwestje związane z roz- 
brojeniem Austrji i powołały komisję rzeczoznawców. 

г Konferencja ambasadorów zwraca szczególną uwagę na wzrastającą 
liczbę rzekomo sportowych stowarzyszeń austryjackich, których wię- 
kszość zdaje się pozostawać pod kontrolą oficerów niemieckich. 
  

Porozumienie francusko - angielskie. 
PARYŻ. 9.VII. (Pat.) W/g Matin wydaje się, iż porozumienie fran- 

cusko - angielskie w sprawie długów jest już prawie zupełne. Wystarczy 
by Caillaux przybył na parę godzin do Londynu dla zawarcia układu. 

Traktat ten będzie mógł służyć za podstawę dla uzyskania odpo- 
wiednio korzystnych warunków ze strony Stanów Zjednoczonych w for- 
mię wzajemnych deklaracyj dotyczących interpretacji tekstu. 

Sprawa zmiany Konstytucji w Sejmo- 
we| Komisji Konstytucyjnej. 

Oświadczenie posła Dębskiego. 

+ WARSZAWA, 9-VII. (Pat.) Na 
dzisiejszem posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Konstytucyjnej w toku 
dalszej dyskusji ogólnej nad pro- 
jektami zmian Konstytucji zabrał 
głos pos. Dębski (Piast), który 0- 
świadczył, że projekt sprawozdaw- 
cy daje możność przeprowadzenia 
potrzebnych zmian Konstytucji. 

W Polsce potrzebna jest rów- 
nowaga między władzą prawodaw- 
czą a wykonawczą, (za8 OZnAaczo- 
ny przez projekt rządowy na ob- 
rady budżetowe Sejmowi jest za 
krótki, ażeby umożliwiał istotną 
kontrolę. 

Co do dekretów z mocą ustaw 
stronnictwo mówcy gotowe jest 
dać Prezydentowi tę władzę na 
czas kiedy Sejm jest rozwiązany, 
a nowy jeszcze się nie zebrał, ale 
z wyłączeniem podstawowych rze- 
czy jak: zmiana Konstytucji, bud- 
żet, kontygent rekruta itd. 

Co do zmiany ordynacji wybor- 
czej to system proporcjonalny 
wszędzie wytwarza ciągłe przesi- 
lenie i niemożność utworzenia 
większości. Na kresach trzeba 0- 
czywiście uwzględnić silnie żą- 
dania mniejszości. 

Stanowisko innych kłubów. 

Pos. Wrona (Str. Chł.) oświad- 
czył, iż klub jego będzie głoso- 
wał tylko za prawem rozwiązania 
Sejmu dla Prezydenta, za 8-letnią 
kadencją Sejmową i za zniesie- 
niem Senatu. 

Pos. Chrucki (Ukr.) dowodzi, 
że rewizja Konstytucji powinna 
być dokonana przez następny Sejm, 
wybory zaś do przyszłego Sejmu 

powinny się odbyć na podstawie 
dotychczasowej ordynacji. 

Pos. Popiel (NPR) uważa, że 

ten Sejm nie ma moralnego pra- 

wa do robienia  gruntownych 
zmian w Konstytucji, ustosunko- 
wanie zaś sił społecznych w tym 
Sejmie jest takie, że pewne zmia- 
ny nie dadzą się przeprowadzić. 
Dotyczy to zwłaszcza ordynacji 
wyborczej. 

Mówca przestrzega przedtem. 
aby była inna ordynacja przed Bu- 
giem a inna za Bugiem. 

Sejm powinien się ograniczyć 
do dania Prezydentowi prawa roz- 

wiązania Sejmu. Prezydenta po- 

winno się wybierać albo przez 

plebiscyt albo przez jakieś ciało 
wyborcze ad hoc skombinowano. 

Pos. Dubanowicz (CH.N.) uwa- 
ża, że wzmocnienie rządu nie mo- 

że odebrać parlamentowi przewagi 
w naszym ustroju. Rząd chce dać 
władzy wykonawczej prawo F0Z- 
wiązania Sejmu, prawo veta i pra- 

wo dekretowania, Aby te prawa 
mogły być stosowane skutecznie 
muszą być tak urząozone aby glo- 
wa Państwa nie miała ich wyko- 
nywać bezpośrednio bez ochrony 
przez jakąś instytucję. Osłoną ta- 
ką — zdaniem mówcy — w kwe- 
stjach prawnych może być Trybu- 
nał Konstytucyjny, w kwestjach 
zaś politycznych — Rada Stanu. 

Wyjaśnienia ministra Makow- 
skiego. 

Minister Sprawiedliwości Ma- 
kowski wyjaśnia, iż co do spra- 
wy budżetu istotnym momen- 
tem jest ograniczenie zwyczaj- 
nej sesji Sejmu i Senatu do 4-ch 
miesięcy. 

Rząd wcale nie ma zamiaru о- 
graniczyć prawa budżetowania par- 
lamentu lub też ograniczać wogó- 
le czasu trwania prac Sejmu. Kon- 
stytucja mówi przecież o sesjach 
nadzwyczajnych i nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby nazajutrz po 
zamknięciu sesji zwyczajnej Pre- 
zydent na żądania posłów lub z 
własnej inicjatywy, zwołał sesję 
nadzwyczajną dla spraw innych 
prócz budżetu i kontyngentu 
wojska. 

Со do rozwiązalności Sejmu. 
to rzecz jest niesporna. Co do 
Teta zawieszającego, to Prezy- 
dent miałby prawo nietylko żądać 
sprawdzania czy opinja Sejmu 
odpowiada opinji społeczeństwa, 
ale i rozwiązać Sejm. 

Mogą też być wypadki wątpli- 
we czy Sejm się nie pomylił i 
wtedy władza wykonawcza mogła- 
by się odwołać do tego samego 
przedstawicielstwa Narodu, żąda- 
jąc jednak większości głosów usta- 
wowej liczby posłów. Byłoby to 
niejako zastąpienie referendum. 

Rząd gotów jest zgodzić się 
na to, ażeby artykuł traktujący 
o pełnomocnictwach wyodrębnić 
w osobną ustawę, gdyż uzyska- 
nie pełnomocnictw przez rząd 
jest warunkiem wyjścia z tego 
stanu, w jakim jesteśmy. 

Dalsza dyskusja. 

Pos. Czapiński (PPS) wywodzi, 
że przedłożenia rządowe są osła- 
bieniem władzy ludowej, a wzmoce- 
nieniem organów  administracyj- 
nych. | 

Pozatem mówca opowiada się 
przeciwko jednomandatowym okrę- 
gom wyborczym, wreszcie stawia 
wniosek formalny, aby komisja 
przystąpiła do dyskusji szczegóło- 
wej tylko nad wnioskiem o zmia- 
nę art. 26-g0 Konstytucji (prawo 
Prezydenta rozwiązywania Sejmu) 
i zaproponowała Sejmowi przejście 
do porządku dziennego nad wszyst- 
kiemi innemi wnioskami oraz na- 
tychmiastowe rozwiązanie się po 
załatwieniu art. 26-g0. 

Dalej przemawiali posłowie 
Stroński (ChN), Kronig (zjedn. 
Niem.), Schreiber (Koło Żyd.), Ba- 
giński (Wyzw.) i Grunbaum (Koło 

Żyd.). 

Odpowiedź prezesa Głąbińskie- 
go na zarzuty. 

Na zarzuty kilku mówców skie- 
rowane do prezesa Komisji, że 
wnioski poselskie w sprawie zmia- 

ny Konstytucji nie przeszły przez 
pierwsze czytanie na plenum Sej- 
mu, i że nie było na plenum 0- 

świadczenia Marszałka, iż zostały 
odesłane do Komisji, prezes Ko- 
misji Głąbiński odpowiedział, że 
na wstępie obrad komisji oznaj- 
mił o wpłynięciu do komisji tych 

wniosków, a nikt nie protesto- 
wal. 

Co do podstawy do dałszej dy- 
skusji, komisja przez głosowanie 
rozstrzygnie, który projekt obie- 
rze za podstawę. 

    

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

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
podpisał nominację szefa departa- 
mentu politycznego w Min. Spraw 
Wewn. p. Jaszczołta na wojewo- 
dę łódzkiego i starosty łuniń- 
skiego p. Krahelskiego na wo- 
jewodę poleskiego. 

Wczoraj w porannej prasie en- 
deckiej ukazała się wiadomość, ja- 
koby Marszałek Piłsudski zamie- 
rzał zrezygnować ze stanowiska 
ministra spraw wojskowych, a 
następcą jego jakoby miał zostać 
gen. Rydz-Smigły. 

Na opróżnione przez gen. Ry- 
dza-Smigłego stanowisko miałby 
być wedle pogłosek, mianowany 
dowódca O. K. Warszawa gen. Si- 
korski. 

Korespondent nasz dowiaduje 
się ze sfer oficjalnych, iż pogło- 
ski te są całkowicie bezpod- 
stawne. 

© 

W przyszłym tygodniu odbędzie 
się posiedzenie sejmowej komisji 
spraw zagranicznych, na którem 
wygłosi expose o naszej polityce 
zagranicznej p. minister Zaleski. 

Minister reform rolnych p. Sta- 
niewicz udał się wczoraj do sze- 
regu miast prowincjonalnych ce- 
lem zapoznania się z pracami 
tamtejszych urzędów ziemskich. 

P. minister zwiedzi teren wo- 
jewództwa warszawskiego, następ- 
nie uda się na Pomorze. 
2 Podróż inspekcyjna potrwa 4 

ni. 

Końcowa walka w 

Cena 15 groszy. 
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parlamencie fran- 
cuskim. 

PARYŻ. 9.VIlL. Pat. W związku z toczącemi się debatami parla- 

mentarnemi, wiele dzienników wyraża mniemanie iż walka końcowa ro- 

zegra się po przystąpieniu do ratyfikacji układu waszyngtońskiego oraz 

przy omawianiu rozciągłości pełnomocnictw jakie mają być przyznane 

rządowi. 
Według Echo de Paris Briand zamierza doręczyć wszystkim ezłon- 

kom parlamentu wszelkie dotyczące tej 
konać ich o konieczności ratyfikacji. 

sprawy doknmenty aby prze- 

Plany Caillaux. 
PARYŻ, 9.VII (Pat). Na wezorajszem posiedzeniu Izby Deputo- 

wanych Caillaux odpowiadając na przemówienie deput, Bluma, oświad- 

czył iż rząd pragnie naprawić, nie zaś zburzyć obeeny ustrój skarbowy, 

przyczem wskazał, że socjalistyczny projekt konsolidacji bonów skiero- 

wany byłby przeciwko kredytowi. publicznemu. 

Istnieją — mówił Caillaux — jedynie dwa sposoby rozwiązania: 

plan rzeczoznawców lub konsolidacja. Rząd przeprowadzi rewaloryzację 

franka lecz stopniowo i ostrożnie. 
Projekt rozwiązania zmierzający do zmniejszenia wartości biletów 

o 15 proc, jest niemożliwy, jak bowiem odebrać od chłopów posiadane 

przez nich bilety? Należy przytem zwrócić uwagę, że rentjerzy właści- 

ciele papierów państwowych ponieśli już i tak znaczne szkody. 

W dalszym ciągu przemówienia Caillanx podkreśla, że jedyną 

praktyczną stroną argumentacji Bluma jest porównanie z planem Da- 

wesa. Jednakże to co jest możliwe dla Niemiec, nie jest możliwe dla 

Francji. Jeśli Niemcy znaleźli nabywców na swe obligacje to dlatego 

iż wiedziano, że można będzie na zewnątrz przedsięwziąć w stosunku 

do Rzeszy kroki kompesacyjne. Francja podobnie jak Anglja potrzebo- 

wać będzie kredytów zagranicznych. 
Nie zamierzam — mówił dalej Caillaux — wiązać sprawy uregu- 

lowapia naszych długów udzieleniem tych kredytów, jednakże uregulo- 

wanie długów jest konieczne. 
W zakończeniu Caillaux oznajmił: 
Do Izby należy dokonanie wyboru pomiędzy planem rzeczoznaw- 

ców a planem socjalistycznym. 

Decydujący dzień. 
Paryż, 9.VI1 Pat. 

kowieie argumentację Bluma. 
Większość prasy uważa, iż Oaiłlaux obalił cał- 

Wszyscy przewidują, że dzisiejszy dzień parlamentarny będzie de- 

cydującym. 
W danej chwili gabinet ma zapewnionych około 230-u głosów, los 

jego jest przeto uzależniony od czynników umiarkowanych. 

      

W dniu dzisiejszym o g. 6 w. 
przybył do Torunia samochodem z 

Warszawy minister reform rolnych 
p. Staniewicz. 

Po drodze odbył p. minister 
lustrację na terenie Okręgowych 
Urzędów  Ziemskich Warszawa, 

Liczbark, Brodnica, Gołub i Kowa- 

lewo. 
Og. 18 m. 30 odbyła się w 

gmachu Województwa konferencja 

z przedstawicielami sfer rolniczych 
Pomorza. (Pat.) 

W związku z nominacją p. An- 

toniego Sujkowskiego na stano- 

wisko ministra oświaty krążą po- 

głoski o ustąpieniu w najbliższym 

czasie dotychczasowego w.-min. 

p. Łopuszańskiego, który piastu- 

jąc swoje stanowisko od począt- 

ku istnienia ministerium, był 

właściwie odpowiedzialnym kie- 

rownikiem całej oświaty w Pol- 

sce, a w czasie urzędowania p. St. 

Grabskiego był autorem całego 

szeregu projektów, które wywo- 

łały wielkie rozgoryczenie i Ży- 

we protesty ze strony wszystkich 

organizacyj zawodowych nauczy- 

clelskich, oraz „przedstawicieli 
społeczeństwa. 

W stosunku do mniejszości na- 

rodowych i ich potrzeb kultural- 

nych p. Łopuszański uchodził za 

faktycznego autora wszystkich 
wydawanych rozporządzeń i in- 
strukcji. 

Min, Sujkowski ma poddać grun- 

townej reformie dotychczasowe 

organizacje nadzorczych władz 
szkolnych, jak to kuratorja i in- 

spektoraty. Instytucje te rozrosły 

się nadmiernie i nieproporcjonalne 
w stosunku do ilości szkół i nau- 
czycielstwa. 

W tej sprawie wszystkie orga- 
nizacje zawodowe nauczycielskie 
wniosły memorjały i projekty, ma- 
jące na celu zaprowadzenie dale- 
ko idących oszczędności bez zmniej- 
szenia ilości szkół i sił nauczy- 
cielskich. 

© 

W dn. 6 bm. odbyło się nad- 

zwyczajne posiedzenie Rady Nad- 

zorczej Banku Gospodarstwa Kra- 

jowego. Rada uchwaliła upoważnić 

Dyrekcję do zawarcia kontraktu z 

amerykańską firmą Jullen Compa- 

ny co do drugiej pożyczki w wy- 

sokości 6 milj. dolarów między in- 

nemi na cele asenizacyjne dla 

miast Kiele, Sosnowca, Dąbrowy 
Górniczej, Zgierza i Otwocka. Po- 
zatem Rada Nadzorcza wysłuchała 
i przyjęła do wiadomości sprawo- 
zdanie Dyrekcji o stanie. iutere- 
sów Kooprolnej w związku z udzie- 
loną w swoim. czasie gwarancją 
za tę instytucję. (Pat.) 

© 
W ezwartek specjalna komisja 

rozpoczęła rewizję monopolu spi- 
rytusowego. 

Scisłej rewizji ulegną wydział 
obrotu wódką, wydział gospodar- 
czy i finansówo-budżetowy. Ma być 
zbadana również sprawa zakupie- 
nia przez monopol spirytusowy 
kilku fabryk wódek. 

© 
Szef misji amerykańskiej prof. 

Kemmerer przystąpił już do roz- 
patrywania materjału, przedstawio- 
nego mu przez rząd i do instrukcyj 
gospodarczych. 

W dniu wczorajszym jeden z 
członków komisji, dyrektor Banku 
Nowo-Jorskiego, odwiedził w.-pre- 
zesą Banku Polskiego p. Młynar- 
skiego, z którym odbył dłuższą 
konferencję w sprawie banku, 

© 
Dr. Kemmerer oświadczył dziś 

Ministrowi Skarbu, że uwagę jego 
zwróciła wzmianka pęwnego pisma 
niemieckiego pochodzącego rzeko- 
mo z Warszawy, a donoszącego, 

"że dr. Kemmerer w rozmowie z 
jednym z przedstawicieli rządu 
polskiego miał powiedzieć, że ka- 
pitał amerykański niema zaufania 
do obecnej sytuacji gospodarczej 
w Polsce oraz dodającego, że dr. 
Kemmerer wyraził jeszcze szereg 
innych pesymistycznych opinji o 
obecnej i przyszłej sytuacji go- 
spodarczej w Polsce. 

Dr. Kemmerer oświadczył ka- 
tegorycznie, że we wzmiance po- 
wyższej niema ani słowa prawdy 
i że ani on sam ani żaden inny 
członek jego misji nie składał po- 

dobnego oświadczenia ani urzędni- 
kowi rządu polskiego ani żadnym 
innym osobom. (Pat) 

© 

Ministerstwo Spraw Wewn. za- 
rządziło ponownie egzaminy dla 
urzędniczek i urzędników kancela- 
ryjnych. Egzaminom podlegać bę- 
dą również urzędnicy stabilizowani. 

Egzaminy te mają na celu zba- 
danie fachowego uzdolnienia sił 
kancelaryjnych.
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Z Litwy Kowienskiej. 
Handel zagraniczny Litwy. 

„Dzień Kowieński* w bardzo 
ciekawym i źródłowym artykule p. 
T. Nagurskiego przynosi następu- 
jące informacje o handlu zewnętrz- 
nym Litwy: 

Litewski handel zagraniczny w 
r. 1925 zbilansował się deficytowo. 
Import o wartości 252,7 miljonów 
litów przewyższył eksport równy 
242,7 miljonom o prawie 10 milj. 
litów. Jednakże należy podkreślić, 
źe o ile pierwsze 9 miesięcy r. 
1925 były deficytowe, o tyle 
czwarty trimestr roku dal nad- 
wyżkę eksportu, co pozwoliło zre- 
dukować deficyt roczny do wyżej 
wymienionej kwoty 10 milj. lit. 
Pomyślna tendencja bilansu hand- 
lowego w ostatnich miesiącach r. 
1925 była spowodowana urodzajem 
i wzmożonym eksportem zbiorów 
rolniczych z jednej strony, zaś 

- ogólnym zmniejszeniem importu z 
drugiej strony. 
je! Amalogiczna tendencja trwa w 
ciągu pierwszych trzech miesięcy 
r. 1926. Eksport osiągnął w marcu 
najwyższą dotychczas cyfrę: 25,8 
milj. lit, Import wahał się od 13,5 
milj. litów (styczeń) do 19,5 milj. 
litów (marzec). W wyniku tego 
stanu rzeczy nadwyżka eksportu 
nad importem w I-ym trimestrze 
r. 1926 wykazała kwotę przeszło 
20 milj. litów, co dwukrotnie po- 
kryło deficyt roku poprzedniego. 

Jednakże wykazany pomyślny 
układ obrotu handlowego kryje 
dwie słabe strony handlu zagra- 
nicznego Litwy. 

W 1-ym trimestrze. r. bieżace- 
go eksport surowych lub wpół о- 
brobionych produktów rolniczych i 
leśnych produktów spożywczych, 

wreszcie zwierząt żywych stanowił 
razem 95 proc. Trzeba się więc 
liczyć z tem, że nastąpi okres 
znacznego zmniejszenia wywozu w 
okresie maja i sierpnia. 

Zmniejszenie importu dosięgło 
w niektórych miejscach 40 . proc. 
Zmniejszenie takie jest antyekono- 
miczne i szkodliwe. Kraj nie po- 
trafi się obejść bez artykułów 

pierwszej potrzeby, jak maszyny, 
tkaniny, ubranie, wszelkie wyroby 
żelazne i stalowe, sól. nafta, cu- 
kier, fosfaty, szkło, węgiel kamłen- 
ny i t. p. 

Tak więc niestałość pozycji 

eksportowych i tendencje natural- 

ne do wzrastania pozycji importo- 
wych składają się na przewidywa- 
ne pogorszenie bilansu handlowego 
Litwy. 

Według przewidywań Litewskie- 
go Biura statystycznego („Statisti- 
kos Biuletenis* za kwiecień r. b.) 

stan zasiewów na 1 maja r. b. był 

przeciętnie o 15 proc. gorszy, niż 

w roku poprzednim. Wobec tego 
należałoby przewidywać, że eksport 
rolniczy w jesieni r. 1926 będzie 

około 10 proc. mniejszy, niż w je- 

sieni r. 1925. Zaś w takim wypad- 

ku równowagę bilansu handlowego 

za rok 1926 możnaby utrzymać 
tylko drogą ograniczeń importo- 
wych. 

a 

JULJUSZ WIRSKI. 

Zemsta bialego dworu. 
Koło Kojdanowa, w przedziwnej ° 

osmętnicy mińskiej ziemi, w me- 

lancholji brzozowych traktów i za- 

dumie puszcz białoruskich, stał 

dwór modrzewiowy, duży, hojnie 
oszklony z gankami, 
cieplarnią, cichy, a dumny, dobrot- 
liwą pańskością szczodry. 

Może dziś zostały tylko zglisz- 

cza i popioły z tych ścian kocha- 

nych, może mściwa czyjaś ręka 

podłożyła ogień i w złotej psal- 

modji płomieni pogrzebała na wie- 

ki to, co było piękne i dobre, a 

może jeszcze stoją ciche ściany 

dworu w zamyśleniu o przeszłości, 

w gorzkiem rozpamiętywaniu sza- 
rej teraźniejszości... 

Kto to może wiedzieć! Pamięć 

jest jak najwierniejsza kochanka 

— opromienia poezją każdą rzecz 

i każde wspomnienie rzeczy na- 

wet już nieistniejącej. W pamięci, 

jak w sercu wiernej dziewczyny, 

żyje przeszłość i czasem, kiedy 

codzienność aż do bólu udręczy 

duszę, powstają obrazy dawne, ko- 

chane i drogie niby marzenia sen- 

ne malowane promieniem tęsknoty 

na srebrnym ekranie duszy. 

Ów biały dwór, około Kojdano- 

wa, był właśnie, w swej prostocie, 

takiem marzeniem sennem, inkar- 

nacją tęsknoty dla znużonego wę- 

- drowaniem po Rosji wygnańca. 

Ryszard Gorzeński, po latach 

mędzy i tułactwa po Rosji central- 

nej i Syberji dotarł do dworu Koj- 

danowskiego, jak do cichej przy- 
stani, jak do miejsca niefrasobli- 

wego spoczynku. 
Rodzina, do której dwór nale- 

tarasem i” 

Rokowania w sprawie utworze- 
nia internuncjatury w Litwie. 

„Rytas“ notuje wiadomość, ja- 
koby prowadzone są obecnie roko- 
wania w sprawie utworzenia w 
Litwie internuncjatury papieskiej. 
Internuncjuszem miałby zostać 
przedstawiciel Stolicy Apostolskiej 
w Hadze Schiopp. Jako kandydata 
na stanowisko posła litewskiego 
przy Watykanie wymieniają p. 
Klimasa, pełnomocnego ministra 
litewskiego w Paryżu. 

Wilno przeszkadza. 

KOWNO. 9. VII. (Pat) „Lietu- 
va' pisze na temat litewskiej poli- 
tyki zagranicznej: Głównym moty- 
wem naszej polityki jest dążenie do 
wzmocnienia i rozszerzenia stosun- 
ków gospodarczych i politycznych 
szczególnie z państwami sąsied- 
niemi. | 

Co zaś dotyczy Polski, to 
dzieli nas Wilno. Nawiązanie sto- 
sunków z Polską nastąpić może 
tylko po rozwiązaniu sprawy wi- 
leńskiej. 

Stosunki Łotwy z Litwą. 

KŁAJPEDA. 9. VII. (Pat) „Mor- 
gen Stimme" donosi, że w tych 
dniach ma przybyć do Kowna de- 
legacja łotewska z premjerem Ul- 
manisem, jako przewodniczącym w 
celu nawiązania rokowań w spra- 
wie traktatu handlowego pomiędzy 
Litwą a Łotwą. 

Jak rządzili „krikszczioni*. 

KOWNO. 9. VII. (Pat) „Lietu- 
vos Żinios* donosi o wykryciu licz- 
nych dowodów korupcji poprzed- 
niego rządu litewskiego. Roztrwa- 
niano miljonowe sumy. Sprawą tą 
ma zająć się prokuratura. 

Z Sejmu Kowieńskiego. 

RYGA, 9-VII, (tel. wł.). Na po- 
siedzeniu w dn. 6 lipca znaczną 
większością głosów przeciwko 80- 
cjaldemokracji i mniejszościom na- 
rodowościowym odrzucono projekt 
amnestji w pierwotnej formie, po- 
czem rząd zapowiedział wniesienie 
nowego projektu. Upadek pierwot- 
nego wniosku o amnestji spowodo- 
wany został oświadczeniem rządu, 
który nie zgodził się na rozciąg- 
nięcie amnestji na niektóre kate- 
gorje szezególniej ciężkich prze- 
stępstw. 
Ё Faktycznie jednak nie istnieją 
w tej chwili osoby, odpowiedzial- 
nie za te przestępstwa, Zmiany 
nie wniosą więc nie istotnego. 

Uchwałą Sejmu przywrócono 
wolność zebrań i rozpoczęto obra= 
dy nad uchyleniem ustawy o karze 
śmierci za zabójstwo dostojników 
państwowych. 

Trudności przy otrzymaniu po- 
życzki zagranicznej przez Kowno. 

RYGA, 9.VII (tel, wł.) Przed 
paru dniami wrócił z Paryża do 
Kowna członek kowieńskiej rady 
miejskiej p. Janczewski, którego 
wyjazd, jak wiadomo, związany był 

żał składała się z pani domu—wdo- 
wy, z dwuch córek, pani Wandy i 
panny Jadwigi i syna, młodego 
chłopca, wieczystego utrapienia ca- 
łej rodziny, bowiem młody ten czło- 
wiek wolał konia i strzelbę niż 
gramatykę łacińską, stanowczo zaś 
przekładał polowanie na kaczki 
nad Wergilego, lub Juliusza Ce- 
zara. 

Dzięki tej właśnie stanowczej 
opozycji młodzieńca przeciw wszel- 
kiej wiedzy — Gorzeński otrzymał 
miejsce korepetytora, przyczem 
musiał wysłuchać całej litanji, ma- 
ło pochlebnych epitetów 0 swoim 
pupilu. 

Nie było jednak tak źle. 
Chłopak był istotnie moeno za- 

niedbany, nie bardzo zdolny, ale 
dobry i posłuszny. Nieustanne do- 
cinki, jakich musiał słuchać od ra- 
na do wieczora od matki i sióstr 
zniechęcały go tylko i zabijały w 

nim wolę. Potrzebował zachęty, 
pomocy i pewnej podniety tylko, 
aby wziąć się do pracy. Gorzeński. 
z zamiłowaniem dobrego pedago- 
ga zajął się młodą latoroślą rodu. 
Z niesłychaną cierpliwością starał 
się wyjaśnić młodemu adeptowi 
wiedzy, że pamiętniki Cezara zo- 
stały napisane bynajmniej nie przez 
osobistą chęć dokuczenia gołąwą- 
sym klasykom. Nie mniej cierpli- 
wie tłomaczył tajemnice algebry i 
geometrji, oraz arkana polskiej 
gramatyki. Dla jego apatycznego 
ucznia było to wszystko zamachem 
na wolność osobistą, wyzwaniem 
nuconem młodym przez starych 
bałwanów i niedwuznaczną próbą 

pognębienia indywidualności. 
Gorzeński nie tracił jednak ani 

cierpliwości, ani fantazji. Codzień 
od dziesiątej do trzeciej zapędzał 

pupila do swego pokoju tłomacząc, 

zachęcając, perswadując. Po kilku 
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ze sprawą przyszłej pożyczki Za- 
granicznej dla miasta Kowna. Mi- 
sja p. Janczewskiego, jak się oka- 
zuje, natrafiła na dość ciężkie 
trudności, gdyż przedstawiciele fi- 
nansów zagranicznych pożyczkę u- 
zależniają od udzielenia im prawa 
kontroli finansów kowieńskich. 

Wyjazd (z Kowna p. Sidzikau- 
skasa. 

RYGA, 9.VII (tel. wł.). Wczo- 
raj opuścił Kowno przedstawiciel 
Litwy w Berlinie p. Sidzikauskas. 
Świadczy to, że pertraktacje z 
premjerem w sprawie objęcia przez 
p. Sidzikauskasa teki ministra 
spraw zagranicznych spełzły przy- 
najmniej narazie na niczem. 

Uległość opozycji rządowej. 

RYGA. 9.VII (tel wł.). W or- 
gavie prawicowej opozycji obecne - 
go gabinetu litewskiego „Ritas* 
ukazała się wzmianka, jakoby w 
najbliższym czasie miały zerwać 
więzy z koalicją rządową partje 
nacjonalistów i rolników. 

Wślad zatem w jednem z pism 
Ryskich ukazało się niejako spro- 
stowanie tych pogłosek, udzielone 
w formie wywiadu dziennikarskiego 
przez leaderów tych partyj prof. 
Waldemarasa i Skipitusa, którzy 
kategorycznie oświadczyli, że wy- 
kluczonem jest aby tak pomyślane 
zaostrzenie stosunku do rządu mo- 
gło powstać przed zalatwieniem 
przez sejm zasadniczych projektów 
ustaw zarówno o charakterze poli- 
tyeznym, jakoteż i ekonomicznym. 
Wszystkie te projekty, o ile nie 
uderzają w żywotne interesy pań- 
stwa, znajdą w stronnietwach opo- 

zycji poparcie. 

Nowy dyrektor „Elty*. 

RYGA, 9.VII (tel. wł.). Jedno 
z miejscowych pism przynosi wia- 
domość z Kowna, że na dyrektora 
urzędowej ajencji litewskiej „Elta“ 
upatrzony jest redaktor dziennika 
„Hayios Zodis“ Paleckis, 

P. Puryckis opuścił stanowisko 
redaktora „Letuwy*. 

RYGA, 9.VII (tel. wł.). Naczel- 
ną redakcją „Letuvy* objął „. Pra- 
nas Dajlida, co równa się faktowi 
usunięcia z tego stanowiska do- 
tychczasowego naczelnego redakto- 
ra p. Puryckisa. 

Zmiana na stanowisku dyrektora 
teatru Narodowego. 

RYGA, 9.VII (tel. wł.). Naczel- 
nym dyrektorem narodowego teatru 
litewskiego w Kownie mianowany 
został w miejsce dymisjonowanych 
dyrektorów Ludagsa Giry i Kier- 
nowskiego, znany na niwie teatral- 
nej działacz, b. reżyser teatru 
„Wilkonskis“ Sutkus. 

P. Chowtin, "7 
Wielki wybór zegarków, złotych 

i srebrnych wyrobów oraz platerów. 

= Ceny fabryczne = 
Przy sklepie PRACOWNIA ZEGAR- 
KÓW, jubilerska i grawerska. 

Kupno: złota, srebra i drogich 
kamieni. 1073 

    

     

tygodniach pomiędzy młodym nau- 
czycielem i jeszcze młodszym ucz- 
niem nawiązała się nić serdecznej 

przyjaźni i ufności. Gorzeński za- 
czynał tryumfować. Powoli, bardzo 
powoli, budziło się w młodej du- 
szy ucznia zainteresowanie nauką, 
zmieniały się poglądy, dojrzewała 
dziecinna i jakże naiwna myśl! 
Wtedy Ryszard kończąc lekcję, Za- 
głębiał się w starym, miękkim f0- 
telu i marzył. 

Marzył o tem, jak to on się 0- 
siedli w dworze, jak ciężko i ucz- 
ciwie zapracuje na kawałek chleba, 
przeciągając pupila za uszy z kla- 
sy do klasy, jak wreszcie uzyska 
ów upragniony spokój i wypoczy- 
nek po latach tułania się wśród u- 
pokorzeń i nędzy. 

Gorzeński namiętnie, zmysłowo 

i fanatycznie kochał wieś. Na wsi 
jedynie czuł się dobrze. Dusza je- 
go potrzebowała przestrzeni, po- 
wietrza, widoku zieleni w lecie i 
bieli śnieżnej zimą. Na wsi je- 
dynie mógł pracować nad sobą, 
mógł tworzyć i rozwijać się. Dla- 
tego z fanatyzmem wprost poświę- 
cał się swemu uczniowi. Chciał, 
aby byli z niego zadowoleni. Bał 
się, jak ognia, że któregoś oto dnia 

powiedzą mu, że wobec małych 
postępów w nauce — może sobie 
odejść. Zbyt świeżo miał w pa- 
mięci tułanie się z kąta w kąt, 80- 
bacze wałęsanie się od domu do 
domu, żebracze, upokarzające proś- 
by o pożyczkę. Potrzebował spo- 
koju za wszelką cenę,własnego ką- 
ta i beztroski o jutro, tej beztro- 
ski, która sprawia, że umysł pra- 
cuje normalnie z młodzieńczą świe- 
żością, a słowa rozkwitają pod pió- 
rem, jak kwiaty. 

I to wszystko mu dawał biały, 
w kwadraty modrzewiowych alej 
ujęty dwór. 

Wi Lok NB K I 

Inieresujący. wywiąd. 
Poseł litewski „na Łotwie p. 

Auksztolis udzielił ryskiej „Jauna- 
kas Zinas“ wywiadu w sprawie 
rokowań handlowych między Litwą 
a Rosją Sowiecką. Wywiad ten 
zawiera następujący passus, zatrą- 
cający o stosunki polityczne. 

Rokowania Litwy z Rosją So- 
wiecką są prawie, że w tym sa- 
mym stanie, co odnośne rokowa- 
nia Łotwy i Estonji. Kilkakrotnie 
zadawano pytaiie, dlaczego Litwa 
w kwestji ugody ze Związkiem So- 
wieckim nie współpracuje z Łotwą 
i Estonją. Tu należy wskazać na 
to, iż sytuacja Litwy jest nieco od- 
mienna, niż sytuacja innych kra- 
jów bałtyckich. Układ pokojowy 
litewsko-sowiecki zawiera pewne 
punkty odnośnie granic, które ze 
względów łatwo zrozumiałych nie 
mogą być poparte przez inne pań- 
stwa. Ponieważ jednak układ gwa- 
rancyjny dotyczy akurat kwestji 
granic, Litwa widzi się zmuszoną 
prowazić ze Związkiem Sowieckim 
oddzielne rokowanie. Nie oznacza 
to jednak, iż Litwa dąży do celów 
wręcz przeciwnych niż kraje bał- 
tyckie. 

Ile możności Litwa postara się 
uzgodnić swe układy ze Związkiem 
Sowieckim z podobnemi układami 
Łotwy i Estonji zarówno co do 
treści umowy jak i co do czasu 
jej zawarcia”. 

Uwagi posła litewskiego są 
szczególnie  charakterystyczne ze 
względu na to, że p. Auksztolis 
wypowiedział je bezpośrednio po 
powrocie z Kowna, - wypowiedział 
więc uwagi niewątpliwie zgodne z 
duchem obecnie tam panującym. 

2 Rosji sowieckiej 
Kary na zwolenników Zinowjewa. 

LWÓW. 9. VII. (Pat) Gazeta 
Poranna donosi z Leningradu: W 
tutejszym trybunale wojskowym od- 
była się głośna sprawa, będąca e- 
chem pamiętnej walki Zinowjewa 
z obecnymi kierownikami rządu so- 
wieckiego. 

Oto w jednej z formacyj woj- 
skowych w Leningradzie komisarz 
polityczny i cała komjaczejka tego 
pułku zbrojnie popierały Zinowje- 
wa, a gdy rząd wydelegował od- 
działy wojskowe celem aresztowa- 
nia zwolenników Zinowjewa, inni 
czerwonoarmiejcy, zwłaszcza z po- 
śród młodzieży komunistycznej 
przyłączyli się do organizatorów 
buntu, okazując zbrojną pomoc 
przeciwnikom rządu. ” 

Obecnie sądzono 35-ciu komso- 
molców- buntowników, którzy twier- 
dzą, że należą do ideowej opozycji 
komunistycznej. Wyrokiem trybu- 
nalu 4-ch komsomolców skazano 
na rozstrzelanie, 5—na 8 lat cięż- 
kiego więzienia, a 26-:ciu na dwu- 
letni pobyt w bataljonie karnym. 

© Ad. Mickiewicza 22. 

Ch. Fin wielki wybór zegarków 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 

magazynie pracownia zegarków, 

BIŻUTERJĘ. 

  

  

jubilerska i grawerska. 

Kupuję 

  

Było tam pewne miejsce w par- 
ku, gdzie wczesną wiosną kwitły 
czeremchy i bzy — miejsce naj- 
rozkoszniejsze i stanowczo jedne 
na ziemi. Było znów inne, gdzie 
kwitły różowo jabłonie i wiśnie — 
te drzewa błogosławione, tak po- 
dobne w czasie rozkwitu do dzie- 
wczęcych postaci wyśnionych przez 
słodkiego Greuz'a. 

Gorzeński pasjami lubił tam 
chodzić z jakimś potwornie gru- 
bym tomem, który leżał obok zam- 
knięty, napróżno czekając kiedy 
młody filozof zajrzy do napęcznia- 
łych mądrością kart. | 

Wymyślal sobie potem od wał- 
koniów, włóczykijów i darmozjadów, 
a jednak Hóffding, Taine czy Spen- 
cer wylegiwali się w puszystej i 
aksamitnej zieleni traw, natomiast 
w notatniku pana Ryszarda przy- 
bywało wierszy, nie mających nic 
wspólnego z filozofją. 

Po kilku tygodniach Ryszard 
przekonał się z przerażeniem, że 
dwór, cudowny park i stary las 
jakiemiś zupełnie tajemniczemi spo- 
sobami opanowały mu duszę i ser- 
ce, wzięły poprostu w jassyr całą 
jego osobę, najtkliwiej i najser- 
deczniej, a jednak nieodparcie 
wżarły się we wszystkie jego u- 
czucia i myśli. 

Wrażliwy na piękno natury ko- 
chał ją wszędzie, gdziekolwiek 
była. Zachwycał się jednakowo taj- 
gą sybirską, jak nostalgicznem po- 
brzeżem Wołgi. ale dwór kojda- 
nowski oczarował go i zwyciężył 
inaczej! Podstępnie. chytrze, pod- 
chodząc do Ryszarda z rękami 
pełnemi pieszczot. a ustami kwit- 
nacemi kwiatami najezulszych słów 
zwyciężała go ta ziemia przede- 
wszystkiem swoją najsłodszą me- 
lancholją, a potem polskością. Bo- 
wiem wszystko tu było polskie. 

Nr. 156 (604) 

Nareszcie wrzód paszportowy pęknie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

W dniu wczorajszym o godzinie 
6-tej wiecz. odbyła się w Prezyd- 
jum Rady Ministrów pod przewod- 
nictwem premjera Bartla konferen- 
cja międzyministerjalna w sprawie 
ujednostajnienia rządowej polity- 
ki paszportowej drogą ograni- 
czenia paszportów ulgowych, ob- 
niżenia opłat i skasowania w jed- 
nej instytucji wydawania pasz- 
portów zagranicznych. 

Współpracownik nasz zwrócił 
się do p. premjera Bartla z proś- 
bą o odnośne informacje w tej spra- 
wie. 

P. premjer z całą uprzejmością 
oświadczył: 

— Jestem zwolennikiem, mu- 
szę wyznać, pełnego zniesienia 
ograniczeń paszportowych, ale 
zdaję sobie sprawę, iż nasza sytu- 
acja gospodarcza, mlmo stałej 
poprawy, nie pozwala jeszcze na 
zniesienie t.zw. „muru chińskie- 
go*, oddzielającego nas od Euro- 

PY. 
Aby jednak uczynić w nim jakiś 

wyłom rząd dążyć będzie do u- 
tatwienia, a nie utrudniania uzyski- 
wania paszportów, oczywiście, dla 

celów usprawiedliwionych. 
Należy się więc liczyć z obni- 

żeniem cen paszportów zagra- 
nicznych? 

„ Oczywiście — kontynuował da- 
lej p. premjer — rząd musi się za- 
stanowić nad położeniem Kresów 
ż dotychczasowem utrudnieniem 
biurokratycznem przy wydawa- 
niu paszportów. nadmiar przepisów 
biurokratycznych sprawił, iż w 

  

| 

dziedzinie paszportów doszliśmy « 
poprostu do humorystycznych © 
absurdów.Skargi w tej sprawie do- 
chodzą mnie z całego kraju. 

Słyszałem naprz., że we Lwo- 
wie zażądano od obywatela, który 
nalegał na wydanie mu paszportu 
dla celów leczniczych, dowodów, 
że próbował przedtem kuracji w 
odpowiedniem uzdrowisku kra- 
jowem i że kuracja ta nie przy- 
niosła dodatnich rezultatów. 

Jeżeli dalej będziemy iść po tej 
linji, to obywatel ów uzyskałby 
doplero paszport zagraniczny е- 
wentualnie po swojej Śmierci, a 
przecież państwo winno swoim 
obywatelom ułatwiać życie". 

   

Z ostatniej chwili. 
Dalsze obrady Komisji nad zmianą 

Konstytucji. 
Na popołudniowe posiedzenie 

Sejmowej Komisji Konstytucyjnej 
przybył p. prezez Rady Ministrów 
Bartel. 

Jak stwierdził przewodniczący 
komisji, przed rozpoczęciem obrad 
stan liczebny członków komisji 
przedstawił się jak następuje: 
ZLN.—8, Piast—4, Stron. Chłop.— 
4, Ch. D.—38, PPS.—3, Koło Żyd.— 
8, Wyzw,—1, Kl -Ukr.—1, Kl. 
Białor.—1, Ch. N.—2, NPR—1i 
Zjednocz. Niem. 1. 

Przedewszystkiem przystąpiono 
do głosowania nad wnioskami po- 
sła Czaplińskiego (PPS.) o przejś- 
cie do rozprawy szczegółowej nad 
wnioskiem o zmianie: art. 26-go 
Konstytucji traktującego o sposobie 
w jakim Sejm może się rozwiązać, 
o przejście do porządku dziennego 
nad innemi wnioskami i o wszczę- 
cie dyskusji nad wnioskiem o roz- 
wiązaniu Sejmu. 

Za wnioskiem opowiedziało się 
tylko 9-u członków komisji wsku- 
tek czego wniosek upadł. 

Tak samo odrzucono wniosek 
Wyzwolenia o przejście do porząd- 
ku dziennego nad wnicskami klu- 
bów sejmowych i projektem refe- 
renta zmiany Konstytucji. Za wnio- 
skłem Wyzwolenia oświadczyło się 
11-u członków komisji. 

Dalej odrzucono również wnio- 
sek posła Scheibera (Koło Żyd.) 
aby wziąć za podstawę rozprawy 
szczegółowej tylko projekt rządowy 

15-tu głosami przeciwko 11-tu 
przyjęto za podstawę obrad pro- 
jekt referenta. 

Przystąpiono do dyskusji szcze- 
gółowej. Pierwszym punktem była 
poprawka w art. 4-ym Konstytu- 
cji głoszącym, że ustawa  państ- 

Nie tak banalnie. urzędowo, wed- 
ług słownika patryjotycznego, ale 
inaczej, patryjarchalnie i doszczęt- 
nie. 

I oto znagła, kosmopolita bez- 
domny, człowiek bez ziemi, uczuł 
się członkiem jakiejś mistycznej 
całości, której wcielenie i widomy 
symbol wchłaniał pełnemi piersia- 
mi, razem z powietrzem kojda- 
nowskich borów i sadów. Przypo- 
minał sobie długie opowieści ojca 
— wygnańca o ziemi dalekiej, je- 
dynej na świecie, o dziwnych lu- 
dziach, którzy hostją bohaterstwa 
zataili w przecudownej monstran- 
cji serca, o kobietach przecudnych 
z oczami przez które mówi niebo... 

Zaczął namiętnie, z łapczywą 
chciwością zwiedzać okoliczne wsie 
białoruskie i nieprzebyte, pełne 
starodrzewu—lasy. Wydeptywał po 
niezliczoną ilość razy te same 
ścieżki, z utajoną, a ostrą rozko- 
szą tęsknoty. Pieścił oczami, usta- 
mi i dłonią stare, omszałe, powy- 
kręcane przez burze i wiatry drze- 
wa... Dygotała w nim żądza na- 
miętna doszczętnego poznania tej 
ziemi i jej przedziwnej tajemnicy. 
Żałość niezmierna, ból przeogrom- 
ny, którego nie mogła pomieścić 
biedna pierś samotnika, ogarniały 
go naprzemian w miękkie oploty 
swych niesamowitych, tyrańskich 
ramion. 

Zastanawiał się nad każdym ro- 
wem leśnym, w którego wonnem 
wnętrzu panoszyły się tysiączne 
odmiany ziół, traw i kwiecia, po- 
dziwiał zachwytem bezgranicznym 
zwarte kępy tarniny, leszczyny i 
malin, gęste zarośla paproci, zbitą 
czerń jałowców. Błądził po tem 
wszystkiem rozkochanym wzrokiem 
i przez łuy szeptał jakieś przysię- 
gi dziecinne, jakieś słowa najwier- 
niejsze, jakieś wyznania wstydliwe... 

wowa ustala corocznie budżet 
Państwa na rok następny. 

Wszystkiemi głosami przeciwko 
6-ciu uchwalono poprawkę dodając 
na końcu słowo „budżetowy* to 
znaczy że okres budżetowy po 
przyjęciu tej poprawki niekoniecz- 
nie musi się pokrywać z rokiem 
kalendarzowym jak bylo dotych- 
czas. Następna poprawka dotyczyła 
skreślenia w art. 11-ym Konsty- 
tucji postanowienia, że wybory do 
Sejmu odbywają się w głosowaniu 
stosunkowym. : 

W głosowaniu 12-tu poslėw 0- 
powiedziało się za poprawką prze- 
ciwko również 12-tu. Głos prze- 
wodniezącego posła Głąbińskiego 
(ZLN), który głosował za popraw- 
ką kwestję zdecydował. Poprawka 
została uchwalona. 

Z kolei przystąpiono do po- 
prawki do art. 12 i 18 go Konsty- 
tucji podwyższającej granicę wie- 
ku dla czynnego prawa wy- 
boreczego z 21 na 24 lat i dla 
biernego prawa wyborczego 2 25 
na 30 lat. Obydwie poprawki u- 
chwalono 18-tu głosami przeciwko 
12-tu. & 

Następnie pos. Chaciński uza- 
sadniał poprawkę do art. 21-go 
dotyczącego nietykalności posel- 
skiej, które — jak zaznaczył — w 
dyskusji ogólnej natrafiły na naj- 
większe sprzeciwy. Zmiany refe- 
renta mają na celu wprowadzenie 
odpowiedzialności poselskiej na 
czas gdy Sejm i Senat są zam- 
knięte. : 

W glosowaniu poprawki refe- 
renta uchwalono 17-tu głosami 
przeciwko 18-tu i na tem posie- 
dzenie przerwano do jutra godz. 
10-ta rano. (Pat.). 

Kochał każdą drożynę leśną pierw- 
szą miłością ślepą i pełną pożąda- 
nia... W upojeniu tarzał się po 
mchach puszystych i radośnie Wi- 
tał każde mrowisko — arcygenjal- 
ny twór pracy, karności i społecz- 
nego wyrobienia. Raz, błądząc tak 
w głębiach kojdanowskich borów, 
zobaczył w oddali przejeżdżających 
żandarmów polowych i na ten wi- 
dok zatrzęsła się w niem dusza ze 
zgrozy i żalu. Cała ohyda niewoli 
stanęła mu nagle przed oczyma, 
całe pohańbienie tej ziemi załkało 
w nim najkrwawszemi łzami  roz- 
paczy i palącego wstydu. Po tam- 
tej stronie stalowego kordonu, po 
za podwójnym szeregiem armji 
rosyjskich i niemieckich była choć 
parodja wolności—akt 5-go listopa- 
da, była pewna złuda rządu i za- 

ski deptał kopytami swego konia. 
tę ziemię, która zataiła głęboko 
ślady stóp rannych powstańców. 

Dygocąc ze zgrozy, żalu i gnie- 
wu wracał do dworu siekąc po 
drodze szpierutą badyle i główki 
leśnych kwiatów.Zmierzchła cała ra- 
dość dziewicza obcowania z natu- 
rą, poszarzała i zbladła czarująca 
uroda starego parku i dworu. Szedł 
klnąe głośno i ordynarnie, śmiejąc 
się chrapliwie ze swej sentemen- 
talnej miłości, ze swych  idjotycz- 
nych porywów. Widmo rosyjskie- 
go stupajki, tępe i głupe pyski 
służalców odarły z uroku cały za- 
kątek, gdzie znalazł ciszę i ukoje- 
nie. Znów szalała w nim dawna 
tęsknota i niepokój, a serce zale- 
wały straszliwe łzy  bezsilnego 
gniewu. Jeszcze nie zdawał sobie 
dokładnie sprawy, ale czuł, że coś 
w nim ta ziemia zmieniła i że te- 
raz musi już żyć „w innym kie- 
runku*, musi na inne drogi nasta- — 
wić ster swego czynu. D.e.n, 
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czyn państwa. Tu, žandarm rosyj- i 
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Zycie gospodarcze. 
Kronika miejscowa. 

— Zaliczki zwrotne a praco- 
wnicy nieetatowi na kolejach pań- 
stwowych. Stosownie do istnieją- 
cych przepisów kolejowych zaliczki 
zwrotne mogą otrzymywać tylko 
pracownicy etatowi. Tymczasem jest 
rzeczą notorycznie znaną, że naj- 
większa nędza panuje wśród pra- 
cowników nieetatowych, którzy nie 
mając prawa do zaliczek ze skarbu, 
zmuszeni niejednokrotnie szukać 
pomocy u osób postronnych lub 
instytucyj finansowych i padają 
pastwą lichwy i wyzysku. 

Miejscowy zarząd P. Z. K. 
zwrócił się do Min. Kolei z prośbą 
o przyznawanie zaliczek zwrotnych 
również pracownikom nieetawym. 

Ceny w Wilnie z dnia 9 lipca 1926 r. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 27--30 zł. 
za 100 kg., owies 40—41, Do bro- 
warowy 38—40, za kaszę 32—34, otręby 
żytnie 18—20, pszenne 21—22, jęczmien- 
ne 17—19. Tendencja dla owsa mocna. 
Nas pszenna amerykańska 102 (w hur- 
cie), 110 (w detalu) za 1 kg. krajowa 
50 proc. 85—100, 60 proc. 70—75, 70 proc. 

, żytnia 50 proc. 50—55, 60 proc. 
48 — 53, razowa 32 — 35, kartoflana 80, 
gryczana 65, jęczmienna 60. Chleb py- 
tlowy 50 proc. 50-—55, 60 proc. 48—53, 
razowy 33—35 gr. za | kg. Kasza manna 
amerykańska 170 gr. za 1 kg., krajowa 
120 — 130, gryczana cała 80, przecierana 
90 — 95, perłowa 80 — 95, pęcak 55 — 60, 
jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. Mięso 
wołowe 170 — 200 gr. za 1 kg., cielęce 
100 — 130, baranie 160 — 170, wieprzowe 
200 — 250 gr., schab 300-- 350, boczek 
300 — 350. Tłuszcze: słonina krajowa 
1 gat. 350 — 400, Il gat. 300—320, sma- 
łec wieprzowy 400—450, sadło 380—400. 
Nabiał: mleko 30—35 gr. za 1 litr, śmie- 
tana 170 — 200, twarog 70 —80 za 1 kg., 
ser twarogowz 120—140, masło niesolo- 
ne 400—450, solone 350—400, deserowe 
500—450. 

Jaja 120—130 dziesiąt. Warzywa: kar- 
tofle młode 20—25 gr. klg., cebula 180— 
200, młoda 5-10 (pęczek), rzodkiewka 8— 
10 (pęczek), sałata 3--5 (pęcz.), marchew 
młoda 10—15 (pęcz.), PSŻ 5—10 
(pęcz.), buraki młode 10—15 (pęczek), 
ogórki młode 12—20 sztuka, groch zie- 
lony 20—25 gr. litr, kalifor 68—80 gr. 

Jagody: póziomki 140—150 gr. kilo, 
truskawki 120—160, czereśnie 120—130, 
czernice 15-—20 litr, porzeczki 70—80. 

Cukier: kryształ 3-135 (w hurcie), 
137—140 (w detalu), kostka 135 (w hur- 
cie), 170 (w detalu) za kilo. 

Ryby: liny żywe 300—320 gr. kilo, 
Śnięte 220—250, szczupaki śnięte 180— 
200, okonie żywe 320—340, śnięte 250— 
270, karasie żywe 180, śnięte 150, karpie 
żywe 280, śnięte 200, leszcze żywe 350, 
śnięte 260—270, sielawa 250—320, drob- 
ne 60—70. 

Drób: kury 200-—500 sztuka, e 
x) ta 50—70, kaczki 300—600. 

Kronika krajowa. 

Pomyślna sytuacja walutowa. 

Zapas złota wzrósł w Banku 
Polskim o 92 tysiące złotych. 
Przyczynił się do tego napływ ob- 
cych walut. i dewiz. Komunikat 
Banku Polskiego z dnia 30 czerw- 
ca ogłasza zwiększenie się walut j 
dewiz o 78,5 miljon złotych. 

Wskutek tak pomyślnej sytuacji 
Bank Polski jest w możności Spla- 
cić dług zaciągnięty w amerykań- 
skim Federal Reserve Bank i wy- 
kupić złożone w Londynie pod za- 
staw złoto. 

W ien sposób Polska systenia- 
tycznie wkracza na drogę pomyśl- 
nej sytuacji finansowej. 

Co zaś tyczy ostatniej zwyżki 
złotego, to należy zauważyć, iż w 
sterach finansowych panuje prze- 
konanie, że Bank Polski przeszedł 
do energicznej kontrakcjj w celu 
zahamowania zbyt gwałtownej zwyż- 
ki złotego. Przeważa przekonanie, 
że główną przyczyną zwyżki zło- 
tego jest dobra konjunktura go- 
spodarcza Polski. Przemawia za 
tem fakt, że w ciągu ostatnich dni 
wszystkie banki niemieckie, a 

; mialy 
wielkie zamówienia na kupno zło- 
tych. Finanserja niemiecka chciała 
widać wyzyskać pomyślną sytuację 
złotego dla dobrych tranzakcji ban- 
kowych, aby zarobić na różnicy 
kursowej, a równocześnie zaszko- 
dzić polskiemu eksportowi. Faktem 
bowiem jest, że gdyby złoty po- 
szedł w górę jeszcze o jakieś 15— 
20 proc., to część towarów pol- 
skich nie mogłaby znaleźć zbytu 
na rynkach zagranicznych i ich 
miejsce zajęłyby wyroby niemieckie 
zarówno zagranicą, jak i w Polsce,      
         

Wvieuła wydała w Wini 
Wczoraj w piątek 9 b. m. przy- 

była do Wilna wycieczka węgier- 
ska w składzie około 40 osób. Wśród uczestników jej jest kilka 
pań z Estonji oraz jeden dzienni- 
karz estoński. 

Wycieczkę witali na dworcu ko- 
lejowym przedstawiciele władz, 
nauki i prasy. 

Rano goście obejrzeli Ostrą 
Bramę, Katedrę i inne zabytki, jak 
również odbyli spacer na Górę 
Zamkową. Objaśnień udzielał prof. 
Ruszczyc. 

Około 8-ej po poł. rozpoczął się 
obiad w ogrodzie Klubu Szlachec- 

. kiego. Przemawiali ze strony pol- 

9-VII płacono za dolar 9,30 

a sztuczne Śrubowanie kursu zło- 
tego nie jest w naszych warunkach 
trudne, 

Eksport koni z Polski do Łotwy. 

Według danych statystycznych 
urzędu weterynaryjnego przy woje- 
wództwie wileńskiem za ubiegły 
kwartał r. b. eksport koni i źrebiąt 
z Polski do Łotwy przez stację 
Zemgale przedstawia się w cyfrach 
następująco: 

Z powiatu Brasławskiego wy- 
wieziono koni 10, z pow. Wileń- 
skiego—stacja załadowcza Wilno— 
108 koni, z powiatu Konińskiego— 
stacja załadowcza Konin—180 ko- 
ni I źrebię, z powiatu Sochaczew- 
skiego — stacja załadowcza Socha- 
czew 10 koni, z powiatu Włocław- 
skiego—stacja załad«wsza Włocła- 
wek — 99 koni, z powiatu Gniez- 
nieńskiego — stacja  załadowcza 
Gniezno—50 koni, z powiatu Lidz- 
kiego — stacja załadowcza Lida — 
91 koni i 1 źrebię, z powiatu Go- 
styńskiego—stacja załadowcza Go- 
styń—10 koni, z pow. Częstochow- 
skiego — stacja załadowcza Często- 
chowa — 10 koni, z powiatu Ku- 
tnowskiego — stacja załadowcza 
Kutno — 10 koni, z powiatu 
Oszmiańskiego 131, z pow. Łowic- 
kiego — stacja załadowcza Łowicz 
— 190 koni, z pow. Święciańskie- 
go — stacja załadowcza Nowo-Świę- 
ciany — 191 koni i 6 źrebiąt, z pow. 
Warszawskiego — stacja załadow- 
cza Warszawa Główna — 189 ko- 
ni i 5 źrebiąt i z pow. Ostrowskie- 
go — sracja załadowcza Czyżew 28 
koni. 

Razem wywieziono do Łotwy w 
ciągu ub. kwartału b. r. 1317 ko- 
ni i 14 źrebiąt. 

Dla handlu końmi z Łotwą o- 
twarta jest granica Polska tylko 
przez stację Zemgale, z obowiązko- 
wą 4 — 20 dniową kwarantanną. 

Dla handlu bydłem i świńmi 
narazie granica Łotewska jest za- 
mknięta od dnia 15 czerwca b. r. 

Biorąc jednak pod uwagę, iż 
w województwie wileńskiem nie 
grasuje obecnie choroba racic i 
pyska oraz zaraza płucna u bydła, 
Wojewodztwo Wileńskie czyniło sta- 
raniau władz, by granica Polska 
była z powrotem otwarta dla eks- 
portu bydła z Polski do Łotwy. (z) 

Układ taryfowy z Niemcami. 

Ministórjum kolei pracuje obec- 
nie nad ułożeniem taryf towaro- 
wych z kolejami niemieckiemi. 

Prace nad tą taryfą są ze wzglę- 
du na wielki rozmiar ruchu są- 
siedzkiego bardzo uciążliwe i toczą 
się w komisjach urzędniczych oraz 
zwoływanych 0d czasu do czasu 
związkowych konferencjach plenar- 
nych w stosunkowo dość powolnem 
tempie ze względu na toczące się 
w Berlinie polsko-niemieckie ukła- 
dy handlowe, od których treści w 
znacznej mierze zawisła jest treść 
przyszłej polsko-niemieckiej taryfy 
towarowej. 

Niemałe trudności tutaj wystę- 
pują również wskutek konieczności 
dopuszczenia tranzytu z południo- 
wych Niemiec do Polski przez ko- 
leje czechosłowackie, 

Aby wyminąć trudności pod 
tym względem, postanowiono na 
jednej z ostatnich konferencji 
związkowych utworzyć 2 t. zw. 
„Związki kolejowe*: polsko - nie- 
miecki dla ruchu towarowego wy- 
łącznie przez granicę polsko-nie- 
miecką, oraz południowo-niemiecki 
z Polską tranzytem przez Czecho- 
słowację i opracować dla tych 
związków odrębne taryfy. W ten 
sposób prace podzielone na dwie 
oddzielnie pracujące komisje urzę- 
dnicze będą mogły niezależnie od 
siebie postępować w  szybkiem 
tempie. 
———— 
Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

9-VII r. b. 
1. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 9,15 9,17 9,13 
Funty szterlingi 44,84 44,81 44,70 

» II. Monety 
Ruble złote 4.85 
Ruble srebrne 3.25 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 

    

skiej: J. M. rektor Zdziechowski, 
profes. Parczewski, p. Raue i ks. 
Lubianiec. Ze strony węgierskiej 
odpowiadał pokaźny szereg mów- 
ców z był. sekretarzem stanu p. 
Hamplem i prof. Divėkym na cze- 
le. Język przemówień urozmaicony: 
Obok polskiego słyszeliśmy węgier- 
ski, niemiecki, franeuski i nawet 
łacinę. 

Nastrój swobodny, serdeczny. 
Po obiedzie goście udali się 

samochodami do Werek, gdzie tem- 
perament węgierski wyładował się 
w grach towarzyskich na trawni- 
kach parkowych. Bodaj to nam! 

Dziś rankiem goście nasi ru- 
szają dalej na Łotwę, do Estonji 
i Finlandji, 

Niewczesne rozdra- 
žnienie wczorajsze. 

„Slowo“ ni z stąd ni zowąd za- 
mieściło na swych szpaltach grož- 
ny artykuł z powodu naszego wy- 
wiadu z p. Prokuratorem Sieinma- 
nem. 

Po licznych bezpodstawnych, 
nieprzyzwoitych aluzj.ch skierowa- 
nych nie tyle już w naszą stronę, 
ile w stronę p. Prokuratora'Steima- 
na, „Słowo* ujawnia dopiero w 
ostatniem zdaniu artykułu, o co 
mu właściwie chodziło. 

Otóż o to, że nie wypadało p. 
Prokuratowowi Sądu Okręgowego, 
który przyszedł na miejsce prokura- 
tora, określanego przez dzienniki 
lewicowe, jako „człowieka prawi- 
cy" rozpoczynać działalność od 
„autoreklamiarskiego* _ wywiadu” 
właśnie w lewicowym dzienniku. 

Znając aspiracje i ambicje „Sło- 
wa" śmiemy twierdzić, że wszystko 
by było w porządku, gdyby wywiad 
z p. Steinmanem trafił właśnie na je- 
go łamy. Wywiad ten wówczas nie 
byłby ani reklamiarskim, ani poli- 
tycznym. 

My ze swej strony, nawet niech- 
cemy docierać istotnych przekonań 
politycznych p. Prokuratora Stein- 
mana i nie weźmiemy go bynaj- 
mniej za człowieka „lewicy*, a od- 
nosimy się doń, jako do człowie- 
ka którego przysłano tu na bardzo 
odpowiedzialny urząd, strażnika ła- 
du i bezpieczeństwa publicznego, 
przed którym leżą nielada odłogi 
do przeorania. 

Główną właśnie bolączką urzę- 
du prokuratorskiego za rządów p. 
Hołowni był kąt policyjnego patrze- 
nia i politycznego zaprzaństwa, co 
z czasem tak zamgliło mu wzrok, że 
nie widział tuż przy swym boku 
złodzieja, jakim okazał się najwię- 
cej zaufany jego pomocnik podpr. 
Hurczyn. Państwo tymczasem pła- 
ciło szacunkiem swym i gotówką 
za niezliczone procesy polityczne. 

Zdaniem „Słowa*, procesów ро- 
litycznych bynajmniej nie było u 
nas za dużo. Wierzymy chętnie, że 
panowie  zachowawcy . chcieliby 
wszystkich, prócz siebie samych, 
widzieć w rzędzie conajmniej „nie- 

prawomyślnych*, Byłby to jedyny 
zapewne sposób uzyskania tak usil- 
nie pożądanych wpływów politycz- 
nych w państwie, 

Panów zachowawców, oczywiś- 
cie, nie boli, że setki oskarżonych 
o przestępstwa polityczne  przesia- 
duje w więzieniach całe miesiące i 
lata poto, aby ich sprawy były 
umorzone, lub aby uzyskać wyrok 
uniewinniający, a w najgorszym 
razie łagodniejszy od odbytej kary 
prewencyjnej. Pod tym względem 
istniała wyraźna zgodność tenden- 
cyj p. Hołowni z redakcją „Słowa”, 
które niemal w każdym numerze 
zamieszczało tłustym drukiem wia- 
domości o jakichś „okropnych“ 
aferach szpiegowskich i bandyckich, 
rozpowszechniając w ten sposób w 
prasie pozamiejscowej przekonanie 
o naszym kraju, jako o specjal- 
nym rezerwuarze spisków i zama- 
chów. Nikły zaledwie odsetek tych 
„sensacyj* ze „Słowa* zawierał 
jakąś poważniejszą treść, ale ta 
szczególnego gatunku propaganda 
robiła swoje wśród czytających, 
którzy dalszego ciągu każdej takiej 
podanej przez „Słowo* afery nie 
znali. Ta pochopność „Slowa“ 
do odkrywania „afer szpiegowskich“ 
spowodowała zresztą kilkakrotne 
pociągnięcie do odpowiedzialności 
tego pisma za niewczesne i nie- 
właściwe o nich rozpisywanie się. 

Otóż nadmierna gorliwość p. 
Hołowni popierana przez ugania= 
nie się za sensacjami „Słowa* od- 
dawna raziła szerokie sfery spo- 
łeczne i będą one wdzięczne p. 
prok. Steinmanowi, jeżeli tą gor- 
liwość sprowadzi do właściwej mia- 
ry, odpowiadającej istotnym zada- 
niom urzędu prokuratorskiego w 
praworządnem państwie. 

O stosunek apelu „Słowa” do 
P. Ministra Sprawiedliwości, apelu, 
zakrawającego na dziecinną bufo- 
nadę, możemy być spokojni. P. 
minister Makowski jest w rzeczy 
samej „człowiekiem wyższym — ро- 
nad podejrzenia* i niewątpliwie 
kierować się względami „Słowa* 
w działalności swoich organów nie 
będzie. 

2 Państw Balfyckich. 
Teemant tworzy rząd estoński. 

PALLIN, 9-VII. (Pat). Przewo- 
dniczący Zgromadzenia Narodowe- 
go powierzył misję stworzenia no- 
wego rządu b. prezydentowi Pań- 
stwa Teemantowi należącemu do 
Związku Chłopskiego. 
ES RZEOORCZEZNNROENOCZE ZEE TTK ITS META ALTAS 

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

  

Wieści z kraju. 
Racjonalne postawienie spraw rol- 

nych w Oszmiańskiem. 

Sejmik /Oszmiański, pod prze- 
wodnictwem obecnego Starosty P. 
Z. Kowalewskiego interesuje się 
sprawami rolnemi swego powiatu 
idąc w kierunku rzeczowej i możli- 
wie wydajnej pomocy rolnictwu, co 
świadczy, że Samorząd idzie po 
właściwej drodze, 

Ostatnio, Sejmik zaangażował 
własnego powiatowego instruktora 
rolnego, któryłprowadzi dział rolny 
tegoż Sejmiku. 

* * * 

Wydział Powiatowy i Okr. Zwią- 
zek Kółek Rolniczych w Oszmianie 
organizuje w r. bieżącym pokazy 
inwentarza żywego i przemysłu lu- 
dowego, wyprodukowanego na te- 
renie pow. Oszmiańskiego. . 

Trzeba pamiętać, że pokazy nie 
tylko dają możność przekonania się 
o wartości użytkowej wyrobów lu- 
dowych lecz w wielkiej mierze przy- 
czyniają się do podniesienia kultu- 
ry rolnej naszych gospodarstw. 

Na pokazy mogą być doprowa- 
dzane: 1) krowy, 2) buhaje, 3) ko- 
nie, 4) owce, 5) trzoda chlewna, 6) 
drób, 7) kozy, 8) króliki. Uwzględ- 
niony również będzie w szerokim 
zakresie dział wyrobów ludowych, 
jak kilimy, płótna, dywany, obrusy, 
wyroby stolarskie,  kołodziejskie, 
garncarskie, koszykarskie, zabawki 
dziecięce i t. p, wogóle wytwory 
miejscowej ludności mające wartość 
użytkową. 

Do oceny przyprowadzonych na 
pokaz sztuk inwentarza żywego i 
dostarczonych przedmiotów  prze- 
mysłu ludowego, będzie powołana 
Komisja Sędziowska, która za wy- 
różnione lepsze okazy przyznawać 
będzie nagrody w formie narzędzi 
rolniczych, nagród pieniężnych, li- 
stów pochwalnych i dyplomów. 

Pokazy odbędą się w czterech 
punktach na terenie powiatu Osz- 
miańskiego: w Borunach — sobota 
dnia 10 lipca r. b., w m. Sołach— 
wtorek 13 lipca, w m. Smorgoniach 
— środa 14 lipca, w m. Oszmianie 
czwartek 15 lipca r. b. 

Zainteresowani rolnicy bliższe 
informacje z wspomnianych poka- 
zach mogą otrzymać poza Wydz. 
Powiatowym w Oszmianie i Okręg. 
Związku Kółek Rolniczych, u Wój- 
tów Gminn. w Sołach, Smorgo- 
niach i Borunach oraz u księdza 
proboszcza i burmistrza w Smor- 
goniach. 

Sporna łąka w Drui. 

Obok miasteczka Drui istnieje 
obszerna łąka, która jest już od 
dłuższego czasu przedmiotem spo- 
ru między okolicznymi chłopami, 
a żydami mieszkańcami tego mia- 
steczka. Jedni i drudzy roszczą 
sobie pretensje do wyłącznej wła- 
sności tego pastwiska, W rezulta- 
cie sprawa ta została skierowana 
do sądu Okręgowego: w Wilnie. 
W międzyczasie jednak okoliczni 
chłopi ogrodzili sporne pastwisko 
naokoło drutami nie dopuszczając 
krów żydowskich. 

Mieszkańcy m, Drui udali się 
wówczas ze skargą do starosty 
brasławskiego, który wyjaśnił im, 
iż sprawa ta należy do kompeten- 
cji sądu i wobec tego on im nie 
nie może poradzić. 

Onegdaj udała się delegacja 
mieszkańców Drui do p. wicewo- 
jewody Malinowskiego, który po 
wysłuchaniu jej polecił telefonicz- 
nie staroście powiatu brasławskie- 
go przywrócić poprzedni stan na 
spornej łące aż do czasu roztrzyg- 
nięcia tej sprawy przez sąd. Tem 
samem ogrodzenie spornej łąki 
musi być usunięte i krowy jak 
chłopskie, tak i żydowskie, które 
zaiste stoją na gruncie interna- 
cjonalnym pomieszają się razem. 

Z ZAGRANICY. 
Sprawa następcy tronu w Buł- 

garji. 
SOFJA 9-VII. (Pat). Opinia 

publiczna w Bułgarjij domaga się 
od rządu aby rozwiązał wreszcie 
kwestję następcy tronu. 

Jako kandydat upatrzony jest 
ks. Cyryl brat króla Borysa, który 
od czasu ekspedycji cana Ferdy- 
nanda bawi zagranicą przeważnie 
w Wiedniu. 

Jego pobyt w Sofji w ub. roku 
wywołał trudności dyplomatyczne, 
ponieważ niektóre państwa  zarzu- 
cają, iż obecność ks. Cyryla spo- 
woduje wpływ b. cara Ferdynanda 
na politykę Bułgarji. 

Wymiana dokumentów ratyfika- 
cyjnych. 

STOKHOLM, 9.VII (Pat). Wezo- 
raj dokonano tu wymiany doku- 
mentów ratyfikowanych szwedzko- 
polskiego uiładu lotniczego. 

  

Odroczenie Sejmu pruskiego. 

BERLIN 9-VII. (Pat). Sejm pru- 
ski odroczył się do 21 września, 

Zycie zawodowe. 
Oddział Wileński Związku Zawodowe- 
go Pracowników Kolejowych Rzplitej 

Polskiej. 
która bezpośrednio podlega Zarzą- Jedną z najbardziej popularnych 

organizacji zawodowych; działają- 
cych wśród kolejarzy, jest Związek 
Zawodowy Pracowników  Kolejo- 
wych Rzplitej Polskiej (Z. Z. K.). 
To toż w pierwszym rzędzie uwa- 
żamy za stosowne zapoznać czy- 
telników naszych z działalnością 
oddziału tej organizacji czynnej w 
Wilnie już od dłuższego czasu. 

Na terenie Wileńskiej D. K. P. 
istnieje 18 Kół ZZK, a mianowicie: 
Wilno, Nowo-Wilejka, Nowo-Swię- 
ciany, Mołodeczno, Baranowicze, 
Łuniniec, Brześć, Czeremcha, Woł- 
kowysk, Lida, Łapy, Białystok, 
Grodno. Prócz tego w Janowie 
istnieje Podsekcja Mechaniczna, 

Ilość członków d 
w Okręgu D.K.P. Nazwa Związku. 

dowi Koła w Brześciu. 
Na dzień 1 stycznia b. r. Od- 

dział Wileński liczył 5051 człon- 
Za okres od 1 marca r. z. do dnia 
1 stycznia b. r. liczba członków 
zmniejszyła o 1438 osób, co tło- 
maczyć należy sabotowaniem Związ- 
ku przez administrację za czasów 
Landsberga, prześladowaniem człon- 
ków oraz Z.Z.K. redukcją. 

Następne tablice uwidoczniają 
ilość członków Z.Z.K, w stosunku 
do zorganizowanych kolejarzy w 
innych związkach, oraz w stosunku 
do ogólnej ilości pracowników Dy- 
rekcji K. P. w Wilnie, 

Stosunek ©/0%/0 = Stosunek */o"/o 
o ogólnej ilości do cgėlnej ilości 

  

S prac. kolejowych zorgan. prac. ko- 
Wilno. „K: P.  lejowych D.K.P. 

Z. Z. K. 5051 24,94 45,09 
Po ik 2964 14,64 26,46 
UM PAT 35 1664 8,22 14,85 
LL Ma gi 569 2,81 ° 5,08 
7. 0. K. 496 2,45 4,43 
Лр ВВч 340 1,67 8,04 
Z. P. Inż. Kol. 118 0,58 * 1,05 

Ogółem . 11202 55,81 100,00. Е 

: Ogólna ilość pra- Stosunek 9/69/o 
Ogólna ilość  cown. kol. z0r- zorganizów, do 
pracowników ganizowan. we ogólnej ilości 

D.K.P. Wilno wszyst. związk, kolejarzy. 
20,253 11,202 55,31 

Na ogólną liczbę pracowników 1.1 1926 r. Odziałowe Komisje 
kolejowych 20,258 — zorganizowa- 
nych w poszczególnych związkach 
jest 11, 202, czyli 55,81 proc. (w 
tem Z. Z. K. 5,051, t.j. 24,94 proc. 
ogólnej ilości). Pozostali pracow- 
nicy, a więc 44,69 proc., nie nale- 
żą zupełnie do żadnych związków 
i to jest największą bolączką ru- 
chu zawodowego, 

Związek rozwinął dość ener- 
giczną działalność samopomocową 
zarówno w zakresie potrzeb ma- 
terjalnych, jak duchowych i praw- 
nych wśród członków. Np., od 1-go 
kwietnia 1928 r. na mocy uchwały 
V Walnego Zjazdu Delegatów Kół 
Z, Z. K., zostało wprowadzone Wwy- 
płacanie zapomóg- pośmiertnych 
rodzinom zmarłych członków ZZK. 
W ten sposób otrzymały zapomogi 
rodziny 125 zmarłych kolejarzy, 

Główną pracą Zarządu Okręgo- 
wego w sprawie obrony prawnej, 
była obrona pracown. w Komisjach 
Dyscyplin. Przy organizowaniu Dy- 
rekcji Wileńskiej Min. Komunikacji 
uważało za stosowne dla tej dy- 
rekcji wydać odmienne przepisy, 
niż dla innych dyrekcji. | tak: dnia 
18.111 1919 r. zostały wydane prze- 
pisy o Komisjach Dyscyplinarnych, | 
którym to Komisjom mieli być od- 
dawani za ciężkie przewinienia 
pracownicy nietylko etatowi, jak 
to ma miejsce w innych Dyrekcjach, 
ale także i dzienni. Przepisy te 
miały na celu ukrócenie władzy 
poszczególnych administratorów, 
aby każdy pracownik miał możność 
usprawiedliwienia się przed Ko- 
misją. 

Jednakże należy stwierdzić, że 
pierwotna intencja tych przepisów 
została wypaczoną, gdyż Komisjom 
Oddziałowym oddawano pracowni- 
ków za najlżejsze przewinienia, a 
Komisje te, nie mając odpowied- 
niego personelu do przeprowadze- 
nia bezstronnego śledztwa i na 
mocy przypadkowych danych kara- 
ły pracowników bardzo surowo, 
wskutek czego zostało podkopane 
zaufanie do tych Komisji. Skutek 
był taki, że od każdego nieomal 
orzeczenia Oddziałowych Komisji 
pracownicy odwoływali się do Dy- 
rekcyjnej Komisji Dyscyplinarnej, 
która przeważnie wyroki te łago- 
dziła. 

Dlatego też dążeniem Zarządu 
Okręgowego było zniesienie 0d- 
działowych Komisji Dyseyplinar- 
nych i w tym celu wywierano na- 
cisk na Wydział Wykonawczy, ten 
zaś na Ministerjum Kolei. Starania 
te, aczkolwiek wiele czasu pochło- 
nęły, odniosły ten skutek, że z dn. 

Trzęsienie ziemi. 

LONDYN, 9-VII. (Pat). Na Su- 
matrze panuje nieopisana panika. 
Codziennie nadchodzą sprawozda- 
nia o strasznych rozmiarach. ka- 
tastrofy trzęsienia ziemi. Liczba 
ofiar przekroczyła już 1,000 osób. 
Ciągle jeszcze wydarzają się nowe 
wstrząśnienia. : 

Cholera w Azji. 

Paryż, 9.VII. (Pat). Petit Jo- 
urnal donosi, że w Indjach, na Fi- 
lipinach w Indochinach grasuje e- 
pidemja cholery. W indjach zmar- 
ło 48,556 osób. 

Dyscyplinarne zostały skasowane 
Przyszły Zarząd Okręgowy będzie 
miał już pod tym względem ułatwio- 
ną pracę, ponieważ trzeba liczyć na 
to, że Dyrekcja skończy z syste- 
mem oddawania pracowników za 
blache przewinienia do Komisji 
Dyscyplinarnej, gdyż sprawy te 
znajdują się następnie w Min. Ko- 
munikacji ponieważ pracownicy 
przyzwyczajeni do składania ape- 
lacji, będą się odwoływali do Mi- 
nisterjalnej Komisji Dyscyplinar- 
nej. a M. K. zmuszone będzie w 
końcu zainteresować się tem, za 
co Dyrekcja Wileńska oddaje pra- 
cowników do Komisji Dyseyplinar- 
nej. 

Dążąc do szerzenia oświaty 
wśród członków ZZK — Zarząd 
Główny wyznaczył w swoim czasie 
premje dla tych, którzy członków 
ZZK nauczą czytać i pisać, W po- 
szczególnych Kołach Okręgu DKP 
Wilno w ostatnich czasach praca 
kulturalno-oświatowa znacznie się 
wzmogła, Członkowie zaczynają ro- 
zumieć, iż bez oświaty robotnicy 
nie będą w stanie osiągnąć swoich 
celów ideowych. 

Brak jednak dostatecznych fun- 
duszów ograniczył pracę kultural- 
no-oświatową do niezbyt wielkich 
rozmiarów. 

Pod tym względem na pierw- 
szy plan wybija się koło w Wil- 
nie. Posiada ono własną  bibljote- 
kę, składającą się z 868 tomów. 
Drugie Koło Łapy, posiada 588 to- 
mów. Inne, jak Nowo-Wilejka, No- 
wo-Swięciany, Mołodeczno, Barano- 
wicze, Brześć, Czeremcha, Wołko- 
wysk, Lida, Białystok 9 korzystają 
z ruchomej bibljoteki z Centrali, 

Pewna ilość Kół posiada włas- 
ne zespoły muzyczne, kluby spor- 
towe i czyniła wysiłki w kierunku 
organizacji zespołów teatralnych, 

Jedną z największych przesz- 
kód rozwoju Z.Z K., jest brak od- 
powiednich lokali, gdzie ezłonko- 
wie związku w chwilach wolnych 
od pracy mogliby zbierać się, pro- 
wadzić między sobą dyskusje i 
rozwijać się organizacyjnie. 

Szczególny brak takiego lokalu 
dawał się odczuwać w siedzibie 
Zarządu Okręgowego w Wilnie, 

* Dzięki zabiegom członka wy- 
działu wykonawczego kol. Stążow- 
skiego, w dniu 25 maja 1926 r., 
u rejenta Jana Bierzyńskiego w 
Warszawie został zawarty akt na- 
bycia nieruchomości na rzecz ZZK 
położonej przy zbiegu ulic Kijow- 
skiej i Cedrowej, blisko środowi- 
ska kolejarskiego i zajmującego 
obszar 270 metrów kw, 

Sprawozdanie finansowe Zarzą- 
du Okręgowego ZZK Wilno za о- 
kres od 1-IV 25 r. do 1-1 1926 r. 
zamknięte zostało saldem zł. 115 
gr. 94. 
    

PIEGI 
PLAMY i OPALENIZNĘ 

usuwa krem 542 

PRECIOZA 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędn)ch 
perfumerjach i składach aptecznych. 
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Proces Bruderierajnu. 
Zgodnie z onegdajszą zapowie- Przed sądem około godziny po 

į J Wajner | 
Krawiec damski 

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

    

     

    

odremontowania wszystkich 48 
szkół powszechnynh na terenie m. 
Wilna, Na powyższy remont wy- 
asygnowano 32,000 zł. (x). 

— Kary administracyjne w m. 

komunalnych dla utworzenia szpi- 
tala dla chorych umysłowych na 
1000 łóżek na terenie jednego z 
województw. Ponieważ żadne z 
województw nie mogłoby własnemi 

sander dn. 3 bm. wyszedł z domu i do- 
tychczas nie powrócił. : 

- — Кгайз1ейе. Оп. 8 Бт. z mieszka- 
nia Jana Bohdziewicza (Fiłarecka 18—3) 
skradziono różne rzeczy, ogólnej warto- 
śei 250 zł. 

dzią sądu Okręgowego wyrok w wydaniu już wyroku tłoczyły się kostjumy, a także wyroby czerwcu. Koinisarz Rządu na mia- Siłami podjąć się zbudowania i 

sprawie bandy złodziejskiej „Bru- tłumy publiczności, wśród której futrzane. Robota wykon. się a sto Wilno w miesiącu ms liks uka- duż wania a > diodo Ša teiė Е Na prowincji. 

derferajnu” vel „Sztarkenferajnu” płacz mieszał się z okrzykami ra" SKO : а!хи_\’]аіп_.‹.: у Н rał 1290 osób: w tem 245.Gsób za inicjatywa ta znajdzie niewątrliwie gol ANIE wl a jeziorze okOlą 

miał być wydany wczoraj o godzi-- dości. (z) Ceny konkurencyjt: ai : 3 ь ы olw. Bieluniszki, gm. Widzkiej pow. Bra- 

niał być wydany ° L 3 me Nadmiar Spożycia „alkoholu, niełe- poparcie zainteresowanych Woje-  sławskiego utopił się Józef Besikirski, 

Z A spa % * galny ,wyszynk i nielegalią sprze- wodów. (z) ht 183 Wymieniony w dn. 2 bm. po- 

nakże z powodu nawała —. Sprostowanie. We wczorajszem e tai D 3 daż, 147 — dorożkarzy za niestoso- KRAJOZNAWCZA ryjomu wyszedł z don u i udał się czół- 

Ł całej Polski wanie się do przepisów związanych „KRAJOZNAWCZA, nem na jezioro, gdzie podczas ataku 

w przygotowaniu wyroku ogłosze- 

nie go nastąpiło dopiero O godzi- 

nie 3-ej. 

Przewodniczący odczytuje mo- 

tywację aktu oskarżenia, wyliczając 

32 nazwiska oskarżonych, zamie- 

szanych w aferę „Bruderferajnu" i 
wreszcie odczytuje wyrok. 

Z pośród 29 zasiadających na 

ławie oskarżonych skazani zostali: 

Aron Wojciuk na 4 lata wię- 

zienia z zaliczeniem mu na poczet 
kary 11 miesięcy aresztu prewen- 

sprawozdaniu z procesu „Bruderferajnu* 
„wkradła się nieścisłość. 

Nasz sprawozdawca sądowy, chwilo- 

wo nieobecny nasali, został błędnie po- 

informowany o przebiegu posiedzenia. 

Śpieszymy zaznaczyć, że p. podpro- 

kurator Sakowicz, bynajmniej nie spot- 

kał się z jakąkolwiek uwagą przewodni- 

czącego, który miał to uczynić na żąda- 

nie obrony, jakby to wynikało ze wczo- 

rajszego naszego sprawozdania. 
Czynimy to tem chętniej, że p. pro- 

kuratora Sakowicza znamy od szeregu 

lat, jako wybitnego przedstawiciela Urzę- 
du Prokuratorskiego, b. cenionego przez 

wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli 

     

Rzeczoznawcy dróg wodnych 
w Poznaniu. 

POZNAN 9-VII. (Pat). Dziś 

przybywa do Poznania delegacja 

rzeczoznawców z ramienia Ligi 

Narodów celem zaznajosienia się 

ze stanem dróg wodnych w Po- 

znaniu. 

Powrót „Witezia”. 

WARSZAWA 9-VII. (Pat). Yacht 

z jazdą po mieście, 175 — za wy- 
kroczenia sanitarne, 51 — aseniza- 
cyjne, 30 — samochodowe, 6 — 
niezamykanie bram, 11 — nieoświe- 
tlanie latarni przy domach, 124 — 

zatamowanie ruchu kołowego, 114— 

uchylanie się od przeglądu poboro- 
wego, 59 — spekulację, 21 — ta- 
mowanie ruchu pieszego, 20 prze- 

bywanie na ulicach w godz. zaka- 

zanych, 35 — za niemeldowanie w 
książkach domowych nowoprzyby- 
łych osób, 22 — uchylanie się od 

— Wyprawa naukowa do Wil- 
na. Instytut Geograficzny Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego wysyła w 
sierpniu r. b. wyprawę naukową 
dla przeprowadzenia badań nad 
ziemiami Wschodniemi Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. 

Obszar badań obejmie prze- 
strzeń między Prypecią a Dźwiną 
oraz między granicą wschodnią 
Rzeczypospolitej a południem Wil- 
na. W związku z tem Min. Spraw 

epilepsji wpadł do wody. Trupa narazie 
nie wydobyto. 

— We wsi Koziany podczas kąpieli 
utonął 6-cio letni chłopiec Józef da- 
mowicz. Trupa wydobyto. 

Ostrożnie z ogniem w lesie. 
Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
ustaliło, iż pożar w lesie leśnictwa Płok- 
niańskiego, pów. Wil.-Trockiego wybuchł 
w dn. 9. VI rb. wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się ogniem przez przeje- 
żdżających. (s). 
  

List do Redakcji. 
cyjnego i zastosowaniem jako środ- możność zetknąć Się z nim. żaglowy „Witež“, Yacht — Klubu R od Wewnętrznych zwróciło się do P. 

ka Sapobielaveggso ałeszki baz As sig T ЗЕ ОО bt przybył 2 podróży do arai A 14 м uchylanie Wojewody Wileńskiego o udziele- Szanowny Panie Redaktorze I 

względnego. pOW- Szwecji i Niemiec do Gdyni. się od rejestracji po przybyciu z za- nie wspomnianej wyprawie wszel- МЫ : 

Mowsza Lichtson na 3 lata M. Hatław Makarewicz rócił Kopiisseń yachtu jest RZE granicy, 3 — nielegalne przebywa- kiej potrzebnej pomocy i opieki. (z) na Redaktora. о. K 
nie w strefie nadgranicznej, 6 — 

więzienia z zaliczeniem mu na po- Choroby skórne i weneryczne. : ia: anloj do następującego listu charakteryzującego 

czet kary 10 miesięcy aresztu pre- p zyje od 10—1i4—7. Wileńska L OE Stan zdrowia załogi do- Gchylanie się od wpłacenia składek ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. metody postępowania ZaTzĄdą Zoięsku 

W. Z. 28 VI 1926 r. 4872-VI y. na fundusz bezrobocia oraz za róż- Inwalidów Wojennych w Wilnie. 

wencyjnego i zastosowaniem jako 
środka zapobiegawczego aresztu 
bezwzględnego, 

Lejba Goldman na 3 lata wię- 
zienia z zaliczeniem mu na poczet 
kary 8 miesięcy aresztu prewen- 

  

    

  

ne przekroczenia 87. (x) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja. W sobotę dnia 

— Stowarzyszenie miłośników 
fotografji. Władze wojewódzkie 
zarejestrowały „Stowarzyszenie Mi - 
łośników Fotografji* z siedzibą w 
Wilnie. Organizatorami wspomnia- 
nego stowarzyszenia są pp. Lecho- 

„Pomijając już fakt, że Związek In- 
walidów wojennych w Wilnie choć po- 
winien być apolityczny jest całkowicie 
podporządkowany wpływom Chrześcijań- 
skiej Demokracji i.z niewolniczą uległo- 
ścią spełnia wszystkie życzenia tej ostat- 
niejj w łonie samego związku panują 

  

cyjnego i zastosowaniem jako šrod- Dziś: 7 Braci Mm, 9 czerwca r. b. wystosowanej na 10 b. m. o godz 12 i pół odbędzie ё o ! stosunki protekcyjne, i rządzi tam zu- 

ka zapobiegawczego aresztu bez- Sobota Jutro: Pelagii uroczystej akademji w Uniwersy- się w Auli Kolumnowej Uniwer-  WIcz, Musiewicz i Lelewicz. (z) pełnie dobrze zgraną klika, która prócz 

względnego, 10 : S tecie Stefana Batorego. (Z) sytetu St. B. promocja p. Antonie- Z POGRANICZA Eu anas eni pensji za spelnianie 

Motel Lipski vel Lipejer na 2 lipca | Wschód słońca---g. 2 m. 57 — Posiedzenie Komitetu przy- go Zalewskiego, starszego asysten- a EU I: Sestaų ike 25 > wk 

lata więzienia z zaliczeniem mu na Zachód „” вТ 51 ięcia iż aim APE Y > uo oi A na — Ąwantury na pograniczu Skarbnik Zaria związku OCZY | 

oczet ka 9 miesięcy aresztu ileńskiego. nia 12 lipca r. b. doktora medycyny, Wstęp wolny. tówt i +o.„ je 200 zł. (dwieście zł,), prė: ‚ ро- ki 

P ry ęcy g p t ycyny. 6р Y: W rejonie Rykont w dniu 8 lipca R jeden z kio B is . 

prewencyjnego i zastosowaniem 
aresztu bezwzględnego jako Środka 

Teatr i muzyka. o godz. 7 wiecz odbędzie się w 

wielkiej sali konferencyjnej Woje- 
SPRAWY _SZKOLNE. rb. pijani policjanci litewscy wtarg- 

nęli wraz z litewskim włościaninem 
kjosków tytoniowych na dworcu kolejo- 
wym w Wilnie. 

zapobiegawczego, — Otwarcie sezonu letniego w Te- wództwa _— posiedzenie Komitetu — Podziękowanie. Komitet Śzpoką na terytorjum polskie d Prezes Józef Dylo pobiera 300 zł. 

Szmul Kagan na 2 lata domu  atrze Polskim CoLuitniai J. Od zee przyjęcia Arcybiskupa Metropolity Ozędtiawiii „Tygodnia Ucznia* uo Kaas | EE o: ss 8) pensji i posiada koncesję na ! 

poprawy z zaliczeniem mu na po- miesięcy zamknięte dla słowa polskiego Wileńskiego w związku z zapowie- skłąda podziękowanie Gimnazjum turę. Nadbiegły patrol KOP za- I inwalidzkiej p Peep a 2 

czet kary 14 miesięcy aresztu pre- 
podwoje powszechnie lubianej „Lutni*, 

dziś wreszcie będą otwarte. Ukaże się dzianym na dzień 8 września uro- Swięciańśkiemu imienia J. Piłsud- trzymał wieśniaka, policjantom zaś je 200 zł. (dwieście zł.) pensji i posiada 

' wencyjnego i słoneczna jak lipcowe południe, lekka czystym ingresem ks. Arcybiskupa skiego i jego Dyrekcji oraz prof. dzięki ciemnej no j i jowej 
: ь g ; cy udało si josk tytoniowy przy ul. Kolejowej, 

Chana Estera Goldmanowa na komedja Forzano „Dar Poranka“. Romualda Jałbrzykowskiego. (Z) wiooskiea A selčišio Kwoty A 6) i y Š oraz pobiera rentę inwalidzką. к 

1 rok i sześć miesięcy domu po- 
prawy. 

" Po wydaniu wyroku Mowsza, 
Lejba Goldman, Motel Lipski vel 
Lipejer i Aron Wojciuk pod es- 
kortą policji zostali odprowadzeni 
do więzienia na Łukiszkach. Pozo- 
stali skazani Szmul Kagan i Chana 

— Główne role spoczywają w _rę- 

kach naszych dobrych znajomych: Zofji 

Kuszlówny i Leona Wołłejko, oraz no- 

nowopozyskanegó artysty Teatru Kra- 

kowskiego, Aleksandra Suchcickiego i in- 

nych. Komedja ta pracowicie i reżyser- 

sko przygotowana przez L.. Wołłejko — 

otrzymała nową wystawę. i 

W sezonie biežącym „Dar Poranka 

w Teatrze Letnim w Warszawie cieszył 

— Ważne dla starających się 

o ulgowe paszporty zagraniczne. 
W związku ze zgłaszaniem się do 

Ministerjum wyznań religijnych i 

oświecenia publicznego petentów 

z prowincji w celu otrzymania za- 

świadczeń na ulgowe paszporty 

zagraniczne, Ministerjum zarzą= 

zł. 115 gr. 75 na rzecz sanatorjum 
i kolonji letnich szkół średnich. 

WOJSKOWA R 

— Wyjazd gen. Dąb - Biernac- 
kiego. W dniu 6 bm. zastępca ko- 

mendanta garnizonu Wilno i d-ca 

— Zabawa w wiechy granicz- 
ne. 8 lipca rb. w rejonie Chołm- 
Welmera litewski policjant prze- 
suwał wiechy graniczne. Na żą- 
danie patrolu KOP. odstawienie 
wiech na stare miejsca policjant 
zachował się prowokacyjnie, oznaj- 
miając, że w razie odstawienia 

Jakkolwiek statut Związku Inwali- 
dów Wojennych przewiduje, że człon- 
kiem związku może być każdy. inwalida, 
jednak zasada ta nie jest stosowaną, gdyż 
zgłaszającego się inwalidę poddaje się wy- 
wiadowi po. itycznemu. Najgorzej na tem 
wychodzą inwalidzi byli żołnierze for- 
macji. Legjionowych. 

Gdy ja np. zgłaszałem się z prośbą 
o przyjęcie do Związku prezes Dyla po- 
wiedział ironicznie: „ldźcie do Piłsud- 

Estera Goldman po wniesieniu się powodzenie wyjątkowem. dziło aby władze administracyjnel 1 Dyw. Legj. generał Br. Dąb-Bier- wiech użyj ; 
z > i Baj z - Leg]. * I yje broni, gdyż otrzymał ski i ° 

kaucji zostali wypuszczeni na Pag w dalszym ciągu „Dar PO-  jnstancji informowały tych peten- nacki wyjechał w teren na studjum od komendanta rejonu taki roz- Rape. Kd siej pg 

wolność. — Koncert M. Erdenko w ogro- tów, że nie każde podanie może taktyczne, Zastępstwo garnizonu kaz. Pomimo to patrol KOP. od- panujących w łonie Związku Inwalidów. ji 

Reszta oskarżonych jak Lejzer 
Halański, Benjamin Gorelik, Wulf 

dzie po-Bernardyńskim. Dziś w sobotę 

odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyń- 

być załatwione przychylnie i nad- 

to ponieważ przyznanie prawa do 
objął genenał Kubin. (x) 

— Wyjazd na inspekcję gen. 
wiechy na stare miejsca. (z) 
Usiłowanie przekroczenia 

stawił Łączę wyrazy głębokiego szacunku 
(—) Antoni Sodowiński 

Kwartowski, Szmul Flaum, Wulf skim nadzwyczajny koncert Wil. Orkie- paszportu ulgowego na wyjazd w Kubina. Dnia 8bm. generał Kubin granic i - | 
aum, M J Įečajby SNC A ‚ bina. ‚ +. i y. W dniu 7 lipca rb. w i i | 

„Flaum, Zysman Solecznik, Mojžesz R a A wo. ENG celach naukowych, kształcenia wyjechał na kilkudniową inspekcię rejonie Rudziszek zatrzymano RYS Gina JI —- wojenny, | 

ka Muros, akinona thai AI Ko e AAM day Monk bo... F.$. OSA 
3 ю , a an, programie: aganini- Л eimi — ciągu czasu, interesanci przybywa- — rlop nacz. ekarza Wet. wanie rzekroczenia ranic do P. S. Od Redakcji. isć mniej + 

Zelik Lawinson, Mojžesz Kac, A- Koncert D-dur, Tartini — Le ile du jąc specjalnie do Warszawy w ce. garnizonu wileńskiego. Mir“ ir Litwy, © anas fe "iówym piekle dy as 2 
bram Lewin, Mowsza Mil, Boruch  diable (sonata z ork'estrą зуптой czną) u czynienia zabiegów, narażeni są jewicz Roman nacz. lek. wet. gar- — Zatrzymanie. W dniu 8 ności* Związku Inwalidów, na który nie- i 

* Kotłowski, Abram Kacelen, Abram 
Powranc, Samuel Lichtzon, Lipa 
Kantorowicz, Pinchus Rabuchin, 
Szaja Czajkinow, Tanchen Alman, 
i Dawid Kotłowski — zostają dla 
braku dowodów przestępstwa unie- 
winnieni. 

W czasie odczytywania wyroku, 

kiedy z ust przewodniczącego _ ра- 
dają słowa „4 lata więzienia, „3 la- 
ta więzienia” na sali powstaje nieo- 
pisany hałas i histeryczny płacz., 

Przewodniczący wzywa publiczność 
do zachowania spokoju. A gdy to 
nie pomaga, poleca policji usunąć 
publiczność z sali z pozostawie- 
niem tylko prasy i aplikantów. 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelnik 

Chopin — Nocturn C-moll, Bloch-Baal 
Schem, Bazzini — Taniec elfów. Orkie- 
stra symfoniczna wykona — Goldmark — 

„Sakuntala“ — uwentura i Czajkowski— 
„Spiąca królewna" — suita op. 66-a. Ka- 
elmistrz — B. Reszke. Przy fortepianie 
„ Gordziałkowska-Erdenko. 

Ceny biletów: wejście — 1 zł., miej- 
sca rezerwowane — 2 zł., ulgowe — 50 gr. 

URZĘDOWA 

— Podziękowanie p. Prezy- 

denta R. P. dla wojewody Wiłeń- 

skiego. Kaneelarja Cywilna Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej wystoso- 
wała na ręce Pana Wojewody Wi- 
leńskiego podziękowanie Pana Pre- 
zydenta z powodu depeszy z dnia 

na nieprodukcyjną stratę czasu i 

pieniędzy. 
— Wklejanie do paszportów 

dla emigrantów kart rejestracyj- 

nych. Min. Spraw Wewnętrznych 
zwróciło się do władz wojewódz- 

kich o wydanie kategorycznego Z4- 

rządzenia władzom I instancji ce- 

lem przestrzegania przepisów 0 

wklejaniu do bezpłatnych paszpor- 

tów dla emigrantów kart rejestra- 

cyjnych. (Z) 
MIEJSKA. 

— Magistrat przystępuje do 

rementu szkół powszechnych.Ma- 

gistrat m. Wilna przystępuje do 

Agentury „Kurjera Wileńskiego”: 

nizonu wileńskiego wyjechał na 

6-cio tygodniowy urlop, Na ten 

czas zastępować go będzie mjr. lek. 

wet. Landfisz. (x) 
— Czyja odznaka. Zgubioną 

odznakę litewsko-białoruskiej dyw. 
może odebrać właściciel w komen- 

dzie m. Wilna, pokój Nr. 40. (x) 

_ SAMORZĄDOWA. 

— Szpital pięciu województw. 

Wojewoda Wołyński zwrócił się do 

Wojewody Wileńskiego z propo- 

zycją zorganizowania w 5 Wo- 

jewództwach Wschodnich związku 

celowego powiatowych Związków 

bm. w rejonie Dukszt została za- 
trzymana za nielegalne przekro- 
czenie granicy z Litwy do Polski 
Szachutkowa Anna którą odesłano 
do Starostwa Święciańskiego. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Nielitościwy mąż. Anna Głas 
(Targowa 24), została pobita przez mę- 
ża swego Stanisława, w sposób tak do- 
tkliwy, iż życiu jej zagraża niebezpie- 
czeństwo. Poszkodowaną pogotowie ra- 
tunkowe odwiozło 'do szpitalą żydow- 
skiego. 
| — Zaglnięcie. Weronika Gerko (Ma- 
jowa 52) zameldowała, że mąż jej Alek- 

» R u с H > Księgarnie kolejowe. 

jednokrotnie dobiegały nas skargi. 
Najbardziej kompromitującym (chy- 

ba najbardziej!) jest fakt >, pracy w 
tej instytucji osobnika z kryminalną 
przeszłością, ukaranego trzymiesięcznem 
więzieniem w r. 1924 za defraudację, 
niejakiego Lesiewskiego, Osobnik ten, 
b. współpracownik „Dziennika Wileń- 
skiego”, a obecnie korespodent warszaw- 
skiej „Rzeczypospolitej" jest w tej chwi- 
li głównym kolporterem biura dzienni- 
ków Zw. Inwalidów, 

Na fakty te zwracamy uwagę władz 
nadzorczych, obowiązanych doin- 
terwencji z mocy ustawy, 

Czas kończyć ze skandalem Związ- 
ku Inwalidów, w którym rządzi dziś sze- 
reg szkodników, zapewne nie na korzyść 
członków Związku. Chodzi przecie o lu- 
dzi, którzy zasłużyli się krajowi i mają 
prawo do opieki władz | 

2 

ów powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

E
 

  .._ Księgarnia Woj- į 
Lida skowa W.Pucha- | Motodeczno | 

czewskiego, Suwalska 46 uz . 
Salomon Matecki, Biuro | Spółdzielnia wojskowa 
dzieniiików, ul. Suwalska. 

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński 
Koncesjow. Biuro Podań 

Krasne nad Uszą 
Sawicki Antoni, 

sklep spożywczy 

Kowel 
Kiosk czasopism 
„Polonja“, Łucka 7 

Iwieniec 
Aleksander Sosnowski, 

Biuro dzienników 

Głębokie 
A. Adler, sklep „Kultura* 

ul. Zamkowa 

Dzisna 
Spółdzielnia „Kotwica” 

ul. Zamkowa 

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

Budsław 
Spółdzielnia „Zgoda”     

                  

: Oszmiana ŽŽ p: pe : 

Nowe-Troki Nowogródek Księgarnia Spółdzielcza | PiŃSK Postawy Stołpce | St. Święciany Wilejka powiat. 

Mikołaj Popławski, | Związek Kółek Rolnicz.| Nauczyc. Polsk. Szkół Księgarnia Bańkowski Olgierd, | Marjan Ziontek, N. Tarasiejski, Dru- Modzelewski, 

Kawiarnia „Troczanka“ Powsz., Piłsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wileńska 7. stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny| ul. Piłsudskiego 66 

  
ŁAM A, % ielka 37. Firma egzystuje od 1818 r. 

WAŻNE dla CHORYCH!! fatujcie zdrowie!| 
GRUŹLICA PŁUC jpg says corocznie kosi tysiące 
ści, stanów, wieku i płci, i prawie 4» wszystkich zejść przypada na suchofy, | 

- Żądać we wszystkich ksi i WIĘ Ni ELSA ignas GA 
„LECZENIE PŁUC*  unkt oękośc sj bros 

oma ciężkości tej broszu też 

(Przycznek do terapji gruźlicy), Cena 1 zł. na makatanių, aposObÓWC Iii kutą 
względnie na zwalczaniu już wy 

gruźlicy Przy cierpieniach płucnych i 
rytej tej plagi ludzkości). | 

GŁÓWNA SPRZEDAŻ: J. Niemojewski Wilno Jasna 18 m. 4 (Žwierz: so ! 
Broszury drukowane w język.: polskim, rosyjskim, żydowsk. i francuskim. | P. S. Zamiejscowych przy korek i upraszamy o dołączanie do listów 

portorji. 1081 

   

  

ch starych KAPELUSZY na zupełnie MO WE W pracowni 
ca 

dów 

  

| BAĆ Najlepsza przeróbka wszelki 
Człowiek, który milczał.. 

Dramat sensac.-życiowy w 8 akt. Milton Šills i uro- Viola Dana w rolach 

Stuprocentowy mężczyzna cza głównych 

pełen poezji i awanturnicz. przygód dramat na tle podzwrotnikow. natury. 

„najpiękniejszą kobietą świata". 

    

  

Kino kameralne 

_"_ pPolonja 
‚ Mickiewicza 22 

Niezwykle piękny i ciekawy, pei 

Wspaniała gra Milton Sillsa i Viola Dana, zwanej 

Wytrawny polonista — nauczycie! gimudzjim — 
wyjedzie na kondycję na wieś między Wil- 

nem a Qłębokiem. Warunki przystępne. 
"Także niemiecki, historja i geografja do 

8 kl. gimn, Inne przedmioty do 4 klas. 

Wiadomość w Administracji „Kurjera Wi- 

Dziś wybitny 
szlagier sezonu! Skład farb, artykułów elektrotechn. i budowlanych 

, Niemieckiej Nr. 11 
„A. SZ UR S-wie' ka i 1. 

poleca mio: PAPĘ DACHOWĄ (to!) osniotvaią i 
TE K TUR Ę SU R oW Ą do obicia ścian i sufitów po cenach 

fabrycznych, oraz inne melarskie, elektrotechn. i budowli. materjaty. 1014 
  

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

Jadłodajni i Kawiarni 
aż przy ul. Tatarskiej 24 

Sala, gabinety i kuchnia urządzone w nowoczesnym 

stylu amerykańskim i pod kierunkiem wybitnych sił 

  
  

  

Dr. Sz. Berensztejn 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Józef Bursztejn, 
Wilno, ul. Wileńska 7. 
  

      

  

o ini к > dl st- iego* ista“ : Przyjm. 9—1 pp. i 4—9 w. ; 
Ёа?чуфю%гпу тшйт::]п“ет‹;‹;зіжпі i leńskiego* pod „Wytrawny polonista“. Wyłączna sprzedaż wszechświatowo znanych immo PP a, sz i И * 

Stare na nowe damskie, męskie i | rowerów „Dirkopp - Diana* w. z. p. 1037 tare na NOWE przerabianie KAPELUSZY Ogłoszenia 

przerabia tylko pierwszorzędna ane Kokias Diugoierašiyva zwan Gr J.Łar ŚWięlka 52/54 obok r. Is do 
zer: erWwSzorz iarnia i pralnia A Šiais * OścIoła ŚW. й 

Tatarska 14 (róg darbar- | Dūrkopp—najstarsza firma, Pianina 9.%AM pzinierza (wejście z bramy), „Mirjera Wileńskiego” 
B. Portnowa 1036 Diirkopp—najtrwalszy rower, 

Diirkopp—najlżejszy w biegu, 

  do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 24 
m, 9, ESTKO. 565 

skiej), l-a od Mickiewicza 
1018 

  Czy zapisałeś się na członka przyjmuje 

  

  

  

      "PG Licytacja. 109 | Diirkopp—najlepszy w budowaniu i sa 

: Dnia 15 Upės 29 6 godz. 12), PUTKODRSPZY wał. SS m napa aziej 
w stajni przy ul. Antokolskiej Nr. 5] Wielki wybór maszyn do szycia, instrumen- Potrzebne mieszkanie Ń ais dogodny ch į 

odbędzie się licytacja 2-ch powozów, | "6% muzycznych, gramofono, BlYt I wszel- : BIURO PODA Popierajcie warunkach | 

kilkunastu wozów taborowych, sań Przy magazpie ocala pracownia mecha- SASA ad a 12 aaa & Ligę Žeglugi ADMINISTRACJA 

a : oraz różnego inwentarza i ekwipunku | "i<zna- — Wszelkie zamówienia z prowincji kw. sążni. Oferty kie- Przyjmuje przepisywani 
Przedstawicielstwo: dać AE uskuteczniam gratis. raksdis Biura śliczna pd kozery iw Morskiej i Rzecznej „Kurjera Wileńskiego” 

stępne. Biuro czynne od Niemiecka 4. 
g. 8 rano do g. 4 po poł, 

S. Jutana, 
RUDNICKA 25, telefon 3-78. 561 Przedmioty te oglądać można tamże w dniu przetargu ©00Q0000000000000 Arsenalska 4 V A 

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 
  

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