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Należność pocztowa opłaconą ryczaltem. 
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ENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 
(za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne — 50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 2 

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

Wraz z Tobą, Towarzyszko PARSZETÓWNO, ubolewam 
*z powodu przedwczesnego tragicznego zgonu drogiej siostry Twej 

HELENY 
Ukojenie bólu Twego znajdziesz w urzeczywistnieniu Twych 

Rozenszejn. 
   

  

To, 0 czem się najmniej mów. 
Nasze życie polityczne po prze- 

wrocie majowym znamionuje rażą- 

ca niewspółmierność pomiędzy za- 

daniami, jakie na społeczeństwo 

spadły, a skalą, w jakiej zamykają 

się dyskusje na temat naszej przysz- 

łości. Szczególniej z chwilą wpły- 

nięcia na porządek dzienny sprawy 

zmian Konstytucji, wszystkie kwestje 

które wykraczają poza zagadnienia- 

mi naszego ustroju prawno-poli- 

tycznego jakby przestały istnieć. 

Czemże w istocie jest debata 

konstytucyjna w Sejmie, nieskoń- 

czone dyskusje w prasie z nią 

związane? Sporem 0 formę. Tym- 

czasem zagadnienie formy, zagad- 

nieniej w jakich ramach nasze ży- 

cie państwowe rozwijać się będzie, 

w żadnym wypadku nie da się od- 

łączyć od zagadnienia frešci, Od 

kwestji, jakie żywe siły wypełnią 

ramy które, w tei chwili Rząd przy 
współudziale Sejmu nakreśla. 

Program polityczny, pod jakim 

zorganizują się przedstawiciele na- 

rodu w przyszłych ciałach ustawo- 

dawczych?. Kwestją olbrzymiej wagi 

jest niewątpliwie „nowe słowo*, 

które w przyszłym parlamencie 

Rzeczypospolitej padnie, nie jest 

jednak wszystkiem. 

Istnieje kwestja, o której w Pol- 

sce mówi się mniej, niż gdziekol- 

wiek wśród obcych, zagadnienie ru- 

chu zawodowęgo, jego postulatów 

i stosunku państwa do organizacji 

zawodowych. 
Polska jest krajem, gdzie ruch 

zawodowy został nietylko podpo- 

rządkowany ruchowi politycznemu, 

znajdującemu swe ujście w insty- 
tucjach ustawodawczych, ale został 

przezeń wręcz zjedzony. Rzecz cha- 

rakterystyczna, największe ze stron- 

nictw robotniczych, jedyne stron- 

nictwo o wielkich tradycjach w ru- 

chu robotniczym P. P. S. zajęte 

jest w tej chwili gorączkowo obro- 
nę parlamentaryzmu przed ofenzy- 

wą władzy wykonawczej, nie znaj- 

dując zupełnie czasu na wzmocnie- 
nie i pogłębienie ruchu zawodowe” 

go. 

Wszystkie nasze związki zawo- 

dowe są ekspozyturami stronnictw 

politycznych i służą dla nich opar- 

ciem. Wobec małej skuteczności 

walk zarobkowych, które w latach 

inflacji wypełniały w znacznej mie- 

rze życie związków zawodowych, 

znajdują się one dziś w stanie u- 

śpienia. 

Bezpłodność gadulstwa sejmo- 

wego, która dosięgła zenitu w 

' przeddzień zamachu stanu, sprawiła, 

że wałki parlamentarne nie znajdo- 

wały już w związkach zawodowych 

niemal żadnego echa. Życie zawo- 

dowe przeszło w stan zupełnego 

niemal letargu. Jest to stan na 

dłuższą metę niemożliwy. 

Nie ulega najmniejszej wątwli- 

wości, że w ślad za kryzysem Sej- 

mowładztwa dojrzewa kryzys pol- 

skiego ruchu zawodowego. Jeśl nie 

zdołają go utrzymać w swych rę- 

kach te siły, które dotąd je pro- 

wadziły, znajdą się inne, nowe 

czynniki, które obejmą nad niemi 

kierownictwo. 
Życie zbiorowe ma swoja pra- 

wa, podobne do praw fizycznych, 

których zapoznanie mści się nie- 

ubłaganie. Nie znosi oko próżni. 

Zagadnieniu, które wstrząsnęły ży- 

ciem wszystkich niemal wielkich 

państw, nie mogą ominąć Polski. 

Życie powojenne państw euro- 

pejskich jest ilustracją olbrzymiej 

potęgi związków zawodowych. Co 

więcej, związki te idą częstokroć 

drogami własnemi, słabo związa- 

nemi z życiem politycznem, dążą 

do uniezależnienia się od niego. 

Syndykalizm rewolucyjny we 

Francji i we Włoszech już przed 

wojną był klasycznym ruchem an- 

typarlamentarnym, był żywym pro- 

testem przeciwko podporządkowa- 

niu zagadnień gospodarczych i szcze- 

gólniej zawodowych życiu politycz- 

nemu. 
Po wojnie ruch ten wylał się 

w nowe formy, ale jego zasadniczy, 

antypaństwowy charakter jeszcze 

się wzmocnił. Tam, gdzie nie po- 

szedł po linji tak krańcowej, dążył 

przynajmniej do wyeliminowania się 

z pod opieki ruchu politycznego. 

Niedawny strajk generalny w 

Anglji był tego klasycznym  przy- 

kładem. Niedarmo określił go 

Baldwin jako walkę między związ- 

kami zawodowymi a parlamentem. 
W Rosji a później we Włoszech 

ruch zawodowy stworzył komórki 

nowego układu sił społecznych. 

I tu,i tam stronnictwa dyktatorskie 

potrafiły tę nową i wielką siłę wy- 

korzystać dla swoich celów. Obok 

stronnictw politycznych, których 

życie znajduje swe ujście w parla- 

mencie, związki zawodowe stają 

się czynnikiem, którego rola w 

państwie z nieubłagalną siłą doma- 

ga się określenia. 

„Miejsca dla organizacji zawo- 

dowych!*, oto hasło dnia na ca- 

łym niemal zachodzie. Ruch ten 

czerpie wzory ze średniowiecza, w 

którem związki zawodowe, zorga- 

nizowane oczywiście na innych, niż 

dzisiaj podstawach, odgrywały rolę, 

jakiej nigdy później nie zdołały o- 

_siągnąć. Gildyzm angielski, czy fa- 

szyzm we Włoszech pomimo róż- 

nej etykietki, są objawami tego sa- 

mego ruchu, który w słabszej nie- 

co formie występują już we wszyst- 

kich niemal krajach. 

Powojenne wstrząśnienia go- 

spodarcze z jednej strony, zaś kry- 

zys parlamentaryzmu z drugiej po- 

stawiły przed ruchem zawodowym 

nowe zagadnienia, wykraczające 

szeroko poza ciasne ramy walk 

zarobkowych. Robotnik, zorganizo- 

wany w związku zawodowym, sta- 

nął twarzą w twarz z kwestją, jak 

wielki będzie dochód społeczeń- 

stwa, w którem żyje, [gdy przed- 

tem walczył tylko o stopień u- 

działu w tym dochodzie. Obok 

zagadnienia podziału produktu, 

stanęło zagadnienie wzmożenia 

wytwórczości. 1 dalej zjawiło się 

żądanie udziału w decydowaniu przez 

swe organizacje zawodowe o spra- 

wach ogólnopaństwowych dla któ- 

rych parlamenty nie znalazły do- 

statecznego rozwiązania. 

Podobną drogą będzie musiał iść 

ruch zawodowy w Polsce. Będzie 

on musiał dać odpowiedź na trzy 

podstawowe kwestje. Zagadnienie 

Wilno, Wtorek 15 lipca 1926 r. 
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CENA OGŁOSZEŃ: 

przed sądem. 
(Telef. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z oskarżeniem gen. Malczewskiego który jak wiadomo, 
znieważał żołnierzy i godło państwowe, korespondent nasz dowiaduje 
się, że akt oskarżenia zostanie wręczony generałowi dziś lub jutro. 

Wczoraj przybył do Warszawy adw, Pieracki ze Liwowa. Będzie 
on bronił gen. Malczewskiego. Sąd, który rozpatrywać będzie sprawę 
Malczewskiego, zostanie w najbliższych dniach wyznaczony. Przewodni- 
czącego sądu wyznaczy w myśl obowiązujących przepisów prezes Naj- 
wyższego Sądu Wojskowego gen. Krzemieński. Zaś 4 członków 
sądu minister spraw wojsk. Marszałek Piłsudski. 

Przewodniczącym sądu może być mianowany jeden z generałów, 
wchodzących w skład Sądu Najwyższego. Są to generałowie Gruber 
i Szpakowski. Nie jest również wyłączone, że przewodniczącym będzie 
saul prezes Sądu Najwyższego gen. Krzemieński. 

z—————5 д— 

Niemcy a Liga Narodow. 
BERLIN, 12.VII (Pat). „Welt am Montag* wskazuje na to, że za- 

nim Niemcy zasiądą w Lidze Narodów, będą musieli załatwić jeszcze 
cały szereg spraw. 

Przedewszystkiem rząd Rzeszy nie będzie mógł zrzec się gwa- 
rancyj co do redukcji wojsk okupacyjnych w Nadrenii. 

Trudności jakie stały na przeszkodzie wstąpieniu Niemiec do Ligi 
Narodów w marcu istnieją w dalszym ciągu. 

Polska ponawia swoje żądania, nie zadawala się 3-letniem miej- 
scem w Lidze i domaga się zapewnienia, że po upływie tych 3-ch lat 
otrzyma z powrotem miejsce. 

Przychylenie się do tego rodzaju życzenia uniemożliwiłoby poro- 
zumienie osiągnięte w Genewie, ponieważ naturalnie inne mocarstwa 
wystąpiłyby z podobnem życzeniem. Usunięcie tych trudności będzie 
zależało od zręczności dyplomacji. 

Zajścia na granicy bułgarsko- 
rumuńskiej. 

WIEDEŃ. 12-VII. (Pat.) Der Morgen stwierdza, że bułgarsko- 
rumuńskie zajścia graniczne przybrały poważne rozmiary. 

Słychać, że wojska rumuńskie przeniknęły na 7—8 klm. w 
bląb terytorjum bułgarskiego i że dotychczas w walkach zginęło 
około 120-tu żołnierzy bułgarskich. 

Ostatecznych wiadomości o tych zajściach niema. 
Rumuński minister spraw zagranicznych wystosował do 

notę w której grozi zerwaniem stosunków 
Bułgarja nie uwzględniła żądań Rumunii. 

Rząd rumuński wezwał również Grecję i Jugosławię do 
wspólnego protestu. 

Obawiają się poważnych powikłań politycznych, gdyby oba 
te państwa uczyniły zadość temu wezwaniu. 

PARYŻ, 12-VII. (Pat.) Petit Journal omawiając zajście na grani- 
cy bułgarsko-rumuńskiej wyraża nadzieję, iż oba państwa jako człon- 
kowie Ligi Narodów spełnią swój obowiązeki przedstawią spór do arbi- 
trażu Genewy. 

  

Sofiji 
dyplomatycznych gdyby 

  

Caillaux w Londynie. 
LONDYN. 12.VI1. Pat. Minister Finansów Caillaux i podsekretarz 

Stanu Dubois przybyli tu o godz. 12 min. 50. 

Pomyślne załatwienie sprawy. 
LODYN, 12-VI. (Pat.) Przejawia się tu mocna dążność do ułat- 

wienia porozumienia w sprawie spłaty długu francuskiego. Spodziewać 
się przeto należy, że rokowania potoczą się zupełnie gładko, zwłaszcza 
że — jak słychać min. Caillaux nie zamierza wysuwać takich propo- 
zyj, któreby mogły spowodować oddalenie porozumienia. 

LONDYN, 12-VII, (Pat.) Po południu odbyła się w gmachu amba- 
sady francuskiej narada ministra finansów p. Caillaux z sekretarzem 
Skarbu p. Churchill'em. 

LONDYN, 12.VII (Pat.. Pan Churchill zapytany w Izbie Gmin o 
szczegóły pobytu min. Caillaux w Londynie odpowiedział iż ma nadzieję, 
że jutro o godz. 6-ej po południu będzie mógł Izbie przedłożyć doku- 
menty dotyczące długu Francji. 

LONDYN, 12.V1I (Pat.). Caillaux i Churchill podpisali o god. 19-ej 
układ w sprawie długu franeuskiego. 

Tekst układu będzie ogłoszony jutro wieczorem. 
Z COZZA O OZ CC i; 

walki klas będzie musiało ulec Wiadomości polityczne . 
gruntownej dyskusji. Walka klas, 

czy ich współpraca i w jakiej for- 

NSI 

mie? Oto piersze pytanie. Sprawa 
wzmoženia wysilku produkcyjnego, 

traktowana juž z calą šwiadomoš- 

cią we Włoszech, Niemczech i Ro- 

sji nawet, znajdzie się obok niej na 

porządku dziennym. Wreszcie kwe- 

stja reprezentacji interesów jako 

uzupełnienia przedstawicielstwa po- 

litycznego wymagać będzie wypo- 

wiedzenia się organizacji zawodo- 

wych. 

Nie przesądzamy odpowiedzi na 

te pytania, które niejednokrotnie 

rozważać jeszcze nam wypadnie. 

Dziś poprzestaniemy na ich 

postawieniu. lm wcześniej wejdą 

one na drogę dyskusji, tem bliżsi 

będziemy stabilizacji stosunków w 

Polsce, tem bliżsi będziemy nowe- 

go układu sił społecznych, który 

przyjść musi, jako logiczna kon- 

sekwencja przewrotu majowego. 

B. Wścieklica. 

(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Premjer odbył wczoraj godzin- 
ną konferencję z marsz. Ratajem, 
dotyczącą załatwienia przez Sejm 
projektu zmian Konstytucji. 

Premjer ustalił w dalszym cią- 
gu wraz z marsz, Ratajem termi- 
ny zakończenia tych prac. 

W dniu wczorajszym rozpoczę- 
te zostało komisyjne badanie spra- 
wy dzierżawienia monopolu zapał- 
czanego. Referentem jest pos. Wy- 
rzykowski, który zaprosił, jako 
współpracowników w tej sprawie 
posłów Bryla i Rozmarina, 

Sprawa wstrzymania transpor- 
tów węgla polskiego, idącego na 
zachód przez Szczecin i Hamburg, 
została częściowo załatwiona. 

Obeenie koleje niemieckie przyj- 
mować będą 3 pociągi węgla dzien- 
nie. Lada dzień należy oczekiwać 
wznowienia ruchu w rozmiarze po- 

Cena 15 groszy. 
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przednim t.j. 
dziennie. 

Z kół miarodajnych informują 
nas, że zakaz tranzytu nie miał 
tła politycznego, lecz wywołany 
był trudnościami technicznemi. 

Bilans Banku Polskiego za pierw- 
szą dekadę lipca wykazuje dalszą 
zwyżkę zapasu walut. Zapas ten 
w całości i nawet z nadwyżką kil- 
kunastu miljonów pokrywa zobo- 
wiązania zagraniczne Banku Pol- 
skiego i zabezpiecza na dłuższy 
okres stabilizację złotego. 

Jednocześnie bilans Banku Pol- 
skiego wykazuje równomierny i 
stały wzrost obiegu banknotów 
bez uciekania się do inflancji 
bilonowej. Jest to niezwykle do- 
datni objaw, wpływający poważ- 
nie na polepszenie sytuacji go- 
spodarczej. 

10—12 pociągów 

Jak się dowiadujemy, narady 
przedstawicieli górno-śląskiego 
przemysłu z rządem postępują 
szybko naprzód, 
nięte zostało niemal zupełne po- 
rozumienie. Pod naciskiem rządu 
przedstawiciele przemysłu zdecy- 
dowali się obniżyć ceny węgla. 

We wtorek w Ministerjum Przem. 
i Handlu odbędzie pod przewod- 
nictwem p. ministra Kwiatkow- 
skiego konferencja z przedstawi- 
cielami organizacyj kupieckich, na 
której zostaną zreferowane p. mi- 
nistrowi postulaty kupiectwa pol- 
skiego. 

© 

W dniu 7 b. m. minister re- 
form rolnych p. dr. Staniewicz od- 
był naradę z ministrem skarbu p. 
Klarnerem w Sprawach związa- 
nych ze sfinansowaniem wykonania 
reformy relnej, 

P. Minister Klarner zajął spe- 
cjalnie przychylne stanowisko w 
stosunku do wydatków, dotyczą- 
cych przeprowadzenia prac koma- 
sacyjnych (scaleniowych) oraz me- 
ljoracyj niezbędnych przy dokona- 
nin scalania gruntów. (Pat.). 

W kołach zbliżonych do rządu 
obiegają pogłoski, według których 
na stanowisko dyrektora departa- 
mentu politycznego w Ministerjum 
Spraw Wewn. wymieniani są pa- 
nowie Leon Wasilewski były mi- 
nister spraw zagran. i St. Srokow- 
ski, wojewoda wołyński. 

Redaktor „Timesa* Steed zło- 
żył rano wizytę marsz. Trąmpczyń- 
skiemu, poczem został przyjęty 
przez marsz. Rataja. 

Wieczorem p. Steed był podej- 
mowany obiadem przez klub Spo- 
łeczno-Polityczny. W obiedzie tym 
wziął udział cały szereg wybitnych 
osobistości ze świata politycznego. 
P. Steed wygłosił referat 0 By- 
tuacji politycznej Anglji. 

© 

Poseł finladzki p. Procope wy- 
jechał z Warszawy na dni kilka- 
naście. 

Podczas nieobecności posła za- 
stępować go będzie p. Oskar Wa- 
kerwuori, attache poselstwa w cha- 
rakterze charge d'affaires. (Pat). 

Z całej Polski 
Nowe monitory. 

KRAKÓW, 12-VII. Pat. Pisma 
donoszą, że z końcem bież. mie- 
siąca lub z początkiem przyszłego, 
odbędzie się w obecności p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Mościc- 
kiego i ministra Spraw Wojsko- 
wych marszałka Piłsudskiego, po- 
święcenie dwuch monitorów, któ- 
rych budowa w fabryce Zieleniew- 
skiego jest już na ukończeniu, 
Monitory te, z których jeden bę- 
dzie nosił miano „Kraków*, drugi 
zaś „Wilno* zostaną oddane do 
użytku polskiej marynarki wojen- 
nej. 

pow- Or. Vaclav Makarewicz "ee; 
Choroby skórne i weneryczne. 

Przyjmuje od 10—1i4—7. Wileńska 6—7 
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administrację dowolnie zmieniane. 

  

2 bifwy Kowieńskiej 
Polacy—nauczyciele w Kowień- 

szczyźnie. 

KOWNO (tel. wł.). Frakcja pol- 
ska w sejmie litewskim przystąpi- 
ła do rejestracji polaków—nauczy- 
cieli szkół początkowych, którzy 
zostali zwolnieni z posad z racji 
rzekomego braku cenzusu lub przy- 
czyn pokrewnych. Konieczne wska- 
zanie danych: 

1) posiadanego cenzusu nauko- 
wego, ilości lat praktyki szkolnej 
i świadectwa znajomości litewskie- 
go języka, 

2) szkoły, 
zostali, 

8) dokumentu za którym zwol- 
nienie nastąpiło, 

Zwracać się należy do Sekre- 
tarjatu Frakcji Polskiej (Kowno, 
ul. Orzeszkowej 12). 

z której zwolnieni 

Projekty zmiany reformy rolnej. 

RYGA, 12.VII (tel. wł.). Rada 
ministrów wniosła do sejmu pro- 
jekt szeregu zmian w reformie 
rolnej. 

Najciekawszym punktem rządo- 
wego jest żądanie, aby decyzje ko- 
misji reform rolnych mogłyby każ- 
dej chwili być zaskarżone do sądu. 

Zniesienie kary śmierci. 

RYGA 12-VII. (tel. wł,). Na 
ostatniem posiedzeniu Sejmu Ko- 
wieńskiego, większością głosów 
partji rządowych, zniesiona została 
kara śmierci. 

Litewska S. D. zaprzecza... 

KOWNO (tel. wł.). „Elta“ ogla- 
sza wywiad z członkiem Central- 
nego Komitetu S. D. z p. Kajry- 
sem w sprawie pogłosek o rzeko- 
mych układach między socjalistami 
itewskiemi a P. P. S$. za pośred- 
nictwem działacza białoruskiego 
Mamońki. P. Kajrys zaprzeczył ja- 
kimkolwiek układom przytem za- 
znaczył, że z P. P. S$. nie łączą 
socjalistów litewskich żadne zwią- 
zki prócz przynależności do jednej 
i tej samej międzynarodówki. „Na- 
sza partja oddawna podejrzewa P. 
P. S. o nacjonalizm*, oświadczył 
p. Kajrys i podkreślił, że między 
partjami temi panuje niechęć, któ- 
ra nie pozostała bez wpływu na 
stosunki między P. P. S. a partja- 
mi socjalistycznemi w państwach 
bałtyckich. Dla tego właśnie nie 
było mowy o udziale P. P. S. w 
zjeździe socjalistów tych państw, 
który odbył się w końcu czerwca 
w Rydze. 

P.S. Redakcji. Czerwcowy zjazd 
stronnictw socjalistycznych państw 
bałtyckich zajmował się niemal 
wyłącznie stosunkiem do Rosji i 
zasadniczym jego celem było przy- 
gotować grunt do zbliżenia między 
temi państwami a Rosją. Uwagi 
p. Kajrysa stwierdzają więc tylko 
jeszcze raz filorosyjski i antypolski 
front litewskiej S. D. 

PIEGI 
PLAMY i OPALENIZNĘ 

usuwa krem 542 

PRECIOZA 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

  

  

    

          

      
      
  
J. PAK Mickiewicza 
Wielki wybór ZEGARKÓW, złotych 
i srebrnych wyrobów oraz platerów 

24 

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

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

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

jubilerska i grawerska. 
KUPNO: złota, srebra i drogich 

kamieni. 
Ceny umiarkowane. |  



Kwiatki kazuistyki Sejmowej. 
Zmiany Konstytucji w podkomisji konstytucyjnej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Wczoraj od godziny 11 rano w 
obecności ministra sprawiedliwości 
p. Makowskiego obradowała pod- 
komisja w składzie 3 osób ,wybra- 
na przez komisję konstytucyjną dla 
zredagowania art. 25 Konstytucji. 

Artykuł ten dotyczy załatwienia 
sprawy budżetu przez ciało usta- 
wodawcze. Art. 25 otrzymuje we- 
dług tego projektu brzmienie na- 
stępujące: 

Prezydent Rzeczypospolitej 
zwołuje, otwiera, odracza i za- 
myka Sejm i Senat. Seim winien 
być zwołany na pierwsze posie- 
dzenie w trzeci wtorek po dniu 
wyborów i następnie corocznie 
w październiku na sesję zwyczaj- 
ną. 

' Prezydent Rzeczypospolitej mo- 
że zwołać Sejm w każdym czasie 
na sesję nadzwyczajną wedle wła- 
snego uznania, a winien to uczy- 
nić na żądanie jednej trzeciej о- 
gółu posłów w ciągu dwóch ty- 
godni. Inne wypadki zebrania się 
Sejmu na sesję nadzwyczajną okre- 
šla Konstytucja. Odroczenie wy- 
maga zgody Sejmu. Jeżeli przerwa 
ma trwać dłużej, niż 30 dni, rząd 
składa Sejmowi na sesji projekt 
budżetu nie później, niź 5 miesię- 
cy przed rozpoczęciem następ- 
nego roku budżetowego. Jeżeli 
Sejm najdalej w ciągu 3 miesięcy 
od dnia złożenia budżetu przez 
rząd projektu budżetu nie uchwa- 
li, Senat przystępuje do rozważa” 
nia projektu. 

Jeżeli Sejm w ciągu 15 dni po 
otrzymaniu budżetu z przyjętemi 
przez Senat zmianami ponownej 
uchwały nie poweźmie, uważa 
się poprawki Senatu za przyjęte. 

Prezydent Rzeczypospolitej о- 
głasza budżet, jako ustawę w 
brzmieniu: 
. fa) przyjętem przez uchwałę 

Sejmu, jeśli Sejm i Senat budżet 
w ustalonych terminach rozpa- 
trzył i Sejm bądź przyjął, bądź 
odrzucił poprawki Senatu; 

b) w przyjętem przez Sejm, 
albo przez Senat, jeżeli tylko 
Sejm, lub tylko ;Senat uchwalił 
budżet w oznaczonym terminie; 

c) projektu rządowego, jeżeli 
ani Sejm ani Senat w oznaczo- 
nym terminie uchwały co do ca- 
łości budżetu nie powzięły. 

Jeżeli Sejm jest rozwiązany, a 
ustawa budżetowa na dany rok 
budżetowy, lub przynajmniej pro- 
wizorjum budżetowe na czas aż do 
zebrania się nowego Sejmu nie są 
uchwalone, rząd ma prawo czy- 
nić wydatki i pobierać dochody 
w granicach przeszlorocznego 
budżetu, aż do końca tego mie- 
siąca, w którym Sejm stosownie 
do postanowienia Konstytucji wi- 
nien się zebrać. 

To samo dotyczy poboru rekru- 
ta, który rząd ma prawo pobie- 
rać w granicach zeszłorocznego 
przez Sejm uchwalonego kon- 
tygentu. 

Od chwili złożenia Sejmowi pro- 
jektu budżetu sesja sejmowa nie 
może być zamknięta, dopóki nie 
będzie uchwalony budżet, lub do- 
póki nie upłyną terminy, przewi- 
dziane w niniejszym artykule. 

Postanowienia, zawarte w ustę- 
pie uprzednim niniejszego artykułu, 
nie mają zastosowania, jeżeli 
Sejm odrzuci w całości przedło- 
żone przez rząd prowizorjum 
budżetowe. 

W dniu dzisiejszym zbiera się 
komisja konstytucyjna, która za- 
łatwi przedstawioną przez podko- 
misję redakcję artykułu oraz po- 
prawkę. Oprócz tego komisja obra- 
dować będzie nad projektem pełno- 
mocnictw dla rządu. 

  

Prusy Wschodnie pragną pokojowego 
współżycia z Polską. 

KRÓLEWIEC. 12.111. Pat. Z okazji 6-tej rocznicy plebiscytu w 
Warmji na Mazurach, prezydent Prus Wschodnich Ziehr wygłosił prze- 
mówienie, w którem między innemi oświadczył: 

Pragniemy szczerze pokojowego współżycia z naszym polskim są- 
siadem. Jeżeli nowy rząd polski ożywiony jesttą samą chęcią wspólnie 
z narodem niemieckim, to my, ludność Prus Wschodnich, witamy to 
z radością. 

Przedewszystkiem konieczne 
zerwała z dotychczasowemi metodami i zaniechała 

jest, aby polska prasa narodowa 
idei Dmowskiego 

wcielenia Prus Wschodnich do Polski. 
Wskazałem poprzednio, że my, mieszkańcy Prus Wschodnich, pra- 

gniemy żyć w spokoju z naszym polskim sąsiadem. Temu nie stoi na 
przeszkodzie, że zawsze i na każdym miejscu wskazujemy na politycz- 
ną i gospodarczą niemożliwość istnienia korytarza, 

Właśnie jeżeli zamierzamy stworzyć pole pracy na Wschodzie 
Europy i przez to ułatwić gospodarcze i finansowe uzdrowienie państw 
wschodu, to należy usunąć stałe czynniki tarć, będących naturalnym 
wynikiem rozwiązania Niemiec na dwie części. 

  

Zakończenie procesu spiskowców na 
życie prezydenta republiki tureckiej. 

ANGORA, 12.V1I. Pat. Proces przeciwko uczestnikom spisku na 
życie prezydenta republiki tureckiej zakończył się w dniu wczorajszym. 

Prokurator domagał się kary śmierci dla dwunastu oskarżonych, 
z których 2-ch mianowicie b. minister aprowizacji Kara-Kemal i b. gu- 
bernator Angory Abdul-Kadir zbiegli zagranicę, dla 6-ciu oskarżonych 
bezterminowych ciężkich robót, dla generałów Kara-Bekira, Fuada, Re- 
feta, Tajara i Dżemala oraz 9-ciu posłów partji postępowej — uniewi- 
nienia z powodu braku dowodów. 

  

Pamiętajcie o głodnych dzieciach. 
  

JULJUSZ WIRSKI. 

Lemsta bialego dont, 
(Dokończenie). 

Popłynęły dnie ciche, rzewne i 
przepełnione szczęściem bez gra- 
nis. Rano Gorzeński biegł do rzecz- 
ki, prawdziwego cudu Bożego mi- 
łosierdzia i kąpałsię, poczem świe- 
ży, mocny i radosny wracał powoli 
do parku, rozkoszując się myślą o 
blizkiem spotkaniu. 
° — Panna Jadwiga, już tam za- 
zwyczaj była, witali się długim u- 
ściskiem rąk i szli w serdecznem 
pobliżu przez park na Kojdanowski 
odwieczny trakt, przez który kie- 
dyś waliły barwne i strojne szere- 

gi wielkiego Napoleona. 
Dziewczyna była oczytana, ro- 

zumna, inteligentna. Kojdanowo, 
swój dwór i las kochała niezmier- 

"245 Lud białoruski, ciemny i za- 
cofany niemniej. Panie, o ile mo- 

„gly pracowały dla swojej wsi, 
 przygarniały każdego i każdą, bro- 
niły i zasłaniały w miarę możności 
przed krzywdami ze strony miej- 
scowej władzy. Gorzeńskiego zdu- 
miewała swoją oryginalnością i 
śmiałością poglądów. Nic nie było 
jej obce i w tym zakątku leżącym 
o kilkadziesiąt kilometrów od Miń- 
ska znała i czytała wszystko co 
tylko mogło interesować pannę o 
starannem i wszechstronnem wy- 

kształceniu. Jeszcze poważniejszą 
i wykształceńszą była pani Wanda, 
kobieta o duszy prawdziwie wiel- 
kiej, która doszczętnie wyzbyła 
się przesądów kastowych i szła 
śmiało równolegle do wielkich 
myślicieli demokracji europejskiej. 
Stronnictwo konserwatywne repre- 
zentowała natomiast pani domu, 
ale czyniła to z taką słodyczą i w 
tak niewinnej formie, że ani dzie- 
ci, ani gość mocno-zainteresowany 
ruchem postępowym nie znajdowali 
powodu do tych tak nużących i 
drażniących dyskusji politycznych. 

Cały konserwatyzm pani domu 
polegał bowiem więcej na niewin- 
nem przywiązaniu do nazwiska 
przodków, zresztą zupełnie zac- 
nych, na pewnej słabości dla ludzi 
herbowych i czci dla kilku starych 
portretów, oraz pożółkłych doku- 
mentów zamkniętych w przecudnie 
inkrustowanem biurku. Pozatem 
była to najlepsza osoba pod słoń-' 
cem, daleko wrażliwsza na niedolę 
ludzką niż niejeden z wielkich 
cierpiętników, którzy tak dużo i 
tak płomiennie mówią 0 miłości 
braterskiej ludów i klas, 

W duszy Gorzeńskiego począł 
się wytwarzać stopniowo podkład 
uczuć pogodnych i serdecznych. 
Wiara w ludzi, dziecinna ufność w 
dobroć serc, pewność płot 16- 
su zagnieždzilo się w tym sercu 
miotanym burzami i żalem do 
świata. Na swoją Jadwichnę pa- 
trzał z nabożnem zdumieniem, a 

KU RJ E R 

2 Baństw Baliyekich. 
Łotwa. 

Pogłoski o dymisjach w Mini- 
sterjum Finansów. 

RYGA 12-VII. (tel. wł.) W wy- 
niku batalji w Sejmie jaką  prze- 
prowadzili socjal-demokraci przeciw 
rządowi z racji działalności dyrek- 
tora departamentu kredytowego w 
ministerjum finansów p. A Karkli- 
na w prasie ukazała się wzmianka, 
jakoby Karklin złożył podanie o 
dymisję. Wraz z Karklinem ma 
otrzymać dymisję jeden z naczel- 
ników w tymże departamencie p. 
Peterson. 

Prezydent ministrów Alberin$, 
a pogrom żydów. 

RYGA, 10-VII, (tel. wł.). W 
związku z nowemi wypadkami po- 
bicia żydów, poseł M. Nurek in- 
terwenjował u Prezydenta Mini- 
strów Alberinga, który oświadczył 
że w tej sprawie porozumie się z 
ministrem spraw wewnętrznych i 
dołoży wszelkich starań, aby wię- 
cej podobnych wypadków nie było, 
Względem zatrzymanych napast- 
ników na żydów rząd nakazał 
areszt bezwzględny do czasu roz- 
patrzenia ich sprawy przez sądy. 

Nowy wykaz towarów importo- 
wanych do Polski. 

RYGA 12-VII. (Tel. wt.) Mini- 
ster spraw zagranicznych Ulmanie, 
zapowiedział ogłoszenie nowego 
spisu towarów łotewskich, uzgod- 
nionego z rządem polskim, prze- 
znaczonych na import do Polski. 

Estonia. 

Pierwsza oficjalna wiadomość o 
dymisji Birka w prasie sowieckiej. 

RYGA. 12.VII. (Tel. wł.). Dzi- 
siejsze „Izwiestja* przyniosły pierw- 
szą wiadomość, jaka się wogóle 
ukazała dotychczas w prasie So- 
wieckiej o dymisji posła estońskie- 
go w Moskwie A. Birka: 
Wiadomość jest lakoniczna i z po- 

wodzeniem mogła być podaną w cza- 
sie kiedy Birk otrzymał dymisję. 
Widać z niej, że „Izwiestja* nawet 
w tak drażliwych sprawach oszukać 
chcą swych czytelników. 

Z ZAGRANICY. 
Rakovski przed sądem. 

BUDAPESZT. 12.VII. Pat. W dn. 
dzisiejszym rozpoczęła się tu przed 
Sądem karnym rozprawa przeciwko 
byłemu komisarzowi ludowemu na 
Węgrzech Rakovsky'emu i 54 to- 
warzyszom. 

Jak wiadomo Rakovsky po 
upadku dyktatury proletarjatu zbiegł 
do Rosji, skąd potajemnie wrócił 
w roku ub. do Budapesztu aby 
wszcząć ponownie akcję na rzecz 
dyktatury proletarjatu. 

Rozprawa wywołała wielkie zain- 
teresowanie. Powołano przeszło 
50-u świadków. 

Wysłanie generała Gomez 
da Costa. 

LIZBONA. 12.VII. Pat. Generał 
Gomez da Costa wyjechał dziś do 
Angra de Hereisme na pokładzie 
krążownika „Carvalhe Aranjenete". 

Rząd zawiadomił komendantów 
dywizyj wojskowych, że jest zmu- 
szony wysłać generała z powodu 
wpływu jaki wywierał na grupę po- 

  

jednocześnie ze strachem, że oto 
wszystko jest tylko snem i przyj- 
dzie przebudzenie, wtedy dusza 
się ocknie znagła w otchłani męki 
i rozpaczy. Nie mógł pojąć dlacze- 
go ta śliczna dziewczyna, najsłod- 
sze zdarzenie Życia, nieprawdopo- 
dobny cud dobrotliwego Boga wy- 
brała właśnie jego, nieznanego 
włóczęgę, obieżysasa i syna wy- 
gnańca, który stracił wszystko, 
prócz nazwiska i jakiegoś tam, 
Boże pożal się, honoru! 

Ale przyszedł dzień, kiedy mu 
to sama najcudowntej powiedziała 
i wyjaśniła. Pewnej niedzieli, w 
tajemnicy najdokładniejszej przed 
wszystkimi, poprowadziła go do 
osady starego młynarza, miejsca w 
którem nigdy jeszcze nie był, a 
które było jedną otchłanią zieleni, 
czaru i śpiewu wód. Tam ukazała 
mu kamień pewien stary i omszo- 
ny, głazisko okrutne, dó połowy 
zagrzebane w ziemię obok którego 
stała ławka dawno już spróchniała 
i zżarta przez pleśń, wilgoć i po- 
rosty, Niewiadomo dlaczego, przez 
jakiś tajemniczy przypadek na ła- 
weczce siedziała starsza pani 
i bez zdziwienia powitała młodych 
poważnem skinieniem głowy. Na 
pytanie Gorzeńskiego co by to 
miało znaczyć, długo nie odpowia- 
dała, walcząc z widocznem wzrusze- 
„niem, wreszcie po dłuższym  cza- 
sie głosem pełnym łez i łkań u- 
krytych zapytała: 

— „Nigdy pan tu nie byl“. 

W-I- LR N-S RI 

lityczną otaczającą go, przez co 
zrażał coraz bardziej lojalnych 
współpracowników, 

Starcia mahometan z Hindusami 
w Bengalu. 

LONDYN, 12-VII. Pat. Z Ben- 
galu donoszą o rozruchach i gwał- 
townych starciach między ludno- 
ścią mahometańską a Hindusami. 

Na miejsce wypadków wysłano 
oddziały wojska i policji. 

Tragiczne skutki wybuchu arse- 
nału w Doover. 

NOWY-YORK, 12.VII. Pat. Licz- 
ba ofiar katastrofy wybuchu arse- 
nalu w Doover (New-Jersey) nie 
zostala dotychczas ustalona. 

Według doniesień biura Reutera 
zabitych jest 3 osoby, rannych—50, 
a zaginionych około 20-tu. Nato- 
miast Herald podaje, że liczba za- 
bitych sięga 100-u a rannych 200-u 
w tem wielu ciężko. 

Dokładne ustalenie cyfr jest 
bardzo utrudniona, gdyż z powodu 
powtarzających się jeszcze wybu- 
chów, zdołano zbliżyć się tylko na 
pół mili do miejsca katastrofy. 

Na ulicach miasta utworzono 
lazarety, które udzielają ofiarom 
wybuchu pierwszej pomocy. Ame- 
rykański Czerwony Krzyż zorgani- 
zował wydatnią akcję ratowniczą. 
Mieszkańcy okolicznych miejsco- 
wości, sądząc z początku, że było 
trzęsienie ziemi uciekli w wielkim 
popłochu z domów, przez co liczba 
rannych zwiększyła się. 

Według dalszych wiadomości, 
drugi magazyn amunicyjny wartości 
40 milj. dolarów został też dotknię- 
ty katastroią. 

Wybuchy znajdujących się w 
nim zapasów amunicji potrwają 
prawdopodobnie jeszcze cały ty- 
dzień. 

Na terenie arsenałów zniszcze- 
niu uległo 200 zabudowań. Sla- 
dy wybuchu widoczne są w pro- 
mieniu 24-ch kilometrów. 

Dżuma w Japonii. 
Wiedeń, 12.VII. (Pat). Neue Freie 

Presse donosi z Yokahamy o stwier- 
dzeniu tam kilka wypadków dżumy 
w tem jednego śmiertelnego. 

J. Wajner 
Krawiec damski 

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

kostjumy, a także wyroby 
futrzane. Robota wykon. się 

prędko i akuratnie, 1052 
Ceny konkurencyjne. 

        
       

   

WOLNA TRYBUNA. 

Oburzajato, gdyby nie śmieszne! 
Polak gdy zacznie naśladować 

zwyczaje zagraniczne, to upodob- 
nia się do żaby z bajki co chciała 
prześcignąć rozmiarami wołu... aż 
pękła. Nasi rodacy nie pękają, ale 
narażają nas na śmieszność wobec 
ludzi rozsądnych, no i co znacznie 
gorzej—cudzoziemcow. 

Weżmy dla przykładu sport. 
Każdy przyzna, że jest potrzebny; 
U nas jednak robi się z tego ja- 
kieś tabu nietykalne, a towarzy- 
stwa sportowe mają przywileje, 
przysługujące dawniej tylko panul 
jącym lub wogóle głowom państw, 
czasami zresztą nie korzystającym 
z tego. Mówić chcę tutaj o przy- 
wileju zamykaniu ruchu na ulicach. 
Niedawno np. (28 b. m.) trotuar 
nad brzegiem Wilji na ulicy Anto- 
kolskiej był zamknięty i otoczony 

— „Nie', odpowiedział. 
— „I niewie pan nic?“ 
Ryszard spojrzał zdziwiony: 
— „Doprawdy nie rozumiem, o 

co mnie pani pyta!l* 
— „Tutaj“, mówiła pomoli, gło- 

sem cichym, który jednak w tym 
miejscu był jeszcze zbyt donośny, 
„tutaj w 63 roku, mój mąż... mój 
mąż i pański ojciec... byli skazani 
na rozstrzelanie... 

Ryszard uczuł nagle, że krew 
mu spływa do serca... Waliło jak 
szalone, tłukło się w piersi, jak 
ptak, który znużony lotem śmier- 
telnym szuka spoczynku. 

'— „Tutaj... koło tego kamie- 
nia... postawili ich... ich dwuch tyl: 
ko i sześciu kozaków, sześciu zbi- 
rów na dwuch bezbronnych, sa- 
motnych ludzi... 

— „I co, i 00% — pytał go- 
rączkowo Gorzeński. 

— „I wtedy ojciec pański, sam 
jeden bezbronny, rzucił się na 
pierwszego z brzegu, wyrwał ka- 
rabin z ręki i począł się bronić... 
Walczył za dziesięciu... i zwycię- 
ciężył.. Potem przyszedł oddział 
Kurowskiego i zabrał ich, i tylko 
kilka słów zdążyli mi przesłać... 
Nie było ich długo... potem przy- 
szła amnestja... Pański ojciec dzię- 
ki temu, że nikt nie znał jego na- 
zwiska dostał tylko dziesięć lat 
zesłania administracyjnego... Mój 
mąż sześć... Oto wszystkol 

Panna Jadwiga tłumiąc łkanie 
zrywała nerwowo liście z pobliz- 

ze strony jezdni sznurem, w do- 
datku policji zastęp, a publiczność 
śpiesząca do miasta lub do letnisk 
musiała łamać nogi na ohydnym 
bruku, bo za mostem niema ze 
strony koszar trotuaru. Wchłania- 
no przytem tumany kurzu i ryzy- 
kowano przejechaniem przez pę- 
dzące szalenie taksometry i auto- 
busy. 

Gdy zapytałem kto wydał takie 
rozporządzenie, dowiedziałem się, 
że p. Wojewoda po porozumieniu 
się z Saperami, Tow. Wioślarskiem 
i Sportowem Kołem Akademickiem, 
aby ułatwić pobieranie opłaty od 
widzów, żądnych widoku św. Jań- 
skiej zabawy. 

Może to było bardzo po wer- 
salsku w stosunku do wyżej wy- 
mienionych towarzystw, lecz po 
bizantyjsku i bezprawnie w stosun- 
ku do ogółu, który w większości 
nie należy do wyżej wymienionych 
towarzystw. 

Przywileje dla posłów sejmo- 
wych, jako „chodatajów*, mają być 
zniesione—tembardziej nie pojmu- 
jemy że interwencja, porozumienie 
z władzami i przedstawicielami to- 
warzystw — może zatamować ruch 
pieszy, narażając w. najbardziej 
wązkim miejscu Antokolskiej ulicy 
na przejechanie przez szezęśliw- 
ców, pędzących samochodami. Bar- 
dzo racjonalnem byłoby przez 
wzgląd na zdrowie tysięcznych tłu- 
mów, wdychających tumany kurzu, 
wstrzymanie ruchu kołowego; lecz 
wszystko to trąci bizantyzmem. 

Codziennie prawie mamy jakieś 
obchody uroczyste — to procesje 
religijne, to obchody narodowe, to 
wojskowe, to obchody społeczne, 
to obchody sportowe, przysposobie- 
nia wojskowego, to poświęcenie 
sztandarów, ete., to przeróżne smo- 
ki i kawalkady, tygodnie akademi- 
ków, ucznia, gruźlicy, policjanta, 
dziecka... kiedyś będzie tydzień... 
akuszerki, która najwięcej ma 
roboty z tych zabaw, wreszcie ob- 
chodzimy uroczystości, czego chy- 
ba nigdzie na świecie niema, obce, 
narodowe święta francuskie, wę- 
gierskie, a ostatnio — amerykań- 
skie. 

Stojąc na gruncie solidarności 
i braterstwa wszystkich narodów, 
nie możemy pojąć, jak te same 
sfery, które wrzeszczą w niebo- 
głosy na obchód międzynarodowy 
warstw pracujących 1 maja—skwa- 
pliwie rzucają się, aby święcić ob- 
ce święta narodowe. Na dnie tej 
manji leży ta orgja bezgranicznej 
chęci zabaw, do której—niestety— 
przykładają ręce nasze władze. Jak 
pogodzić—dopingowanie i urządza- 
nie wciąż nowych zabaw i uroczy- 
stości z polityką oszczędnościową, 
to pozostanie zagadką nawet dla 
aniołów. 

Cezarowie rzymsey także rzu- 
cali tłumom „circences*, przed tem 
jednak „panem*—dziś nasi wiel- 
korządcy—o tem drugiem zapomi- 
nają — reklamując razem z posz- 
czególnemi zainteresowanemi —ze- 
społami, związkami i towarzystwa- 
mi że... i bezrobotni i nędzarze 
też coś zarobili, bo ochłapek w 
postaci procenciku od widowisk 
otrzymali. Jakież to rozczulające! 
My jednak uważamy takie prakty- 
ki za igranie z ogniem, za prowo- 
kowanie biedoty bezrobotnej—tem- 
bardziej, gdy swieżo rząd zwięk- 
szył fale bezrobotnych — zreduko- 
waniem sporej liczby robotników w 
fabr. tytuniowych. ‚ 

Wprost nie można pojąć krėt- 
kowidztwa i władz i społeczeństwa: 
życie nie jest zabawą—lecz pracą 

kich krzewów... Matka patrzyła 
wyblakłemi od łez oczami gdzieś 
wdal, w sobie jedynie znane spra- 
wy.. Ryszard długo przeczuwał w 
milczeniu nowinę, cudowną legen- 
dę o swym ojcu, bohaterski poe- 
mat o tym, którego miał zaszczyt 
i szczęście być synem... 

Załamał się nagle w piersi 
szloch straszny, niepowstrzymany. 
Jakieś słowa urwane, słowa bez 
związku wyszarpywały się na wol- 
ność, jak długo więzione .ptaki... 
Zapragnął nagle być sam, zaprag- 
nął zostać sam jeden z tym ka- 
mieniem, z głazem srogim, który 
jedyny na ziemi był świadkiem 
walki na śmierć i życie jego ojca 
przeciw sześciu, 

— „Więc tak! przed oczami 
Ryszarda przemknął się obraz 
przedziwny, zatarty: wyblakły o- 
braz dwuch bohaterów, z których 
jeden ociekał krwią, a drugi wy- 
dartym z dłoni żołdaka karabinem, 
torował sobie i tamtemu drogę do 
śmierci... 

Ryszard Gorzeński cały trząsł 
się i dygotał z wewnętrznej emocji. 
Sprawdziwszy, że panie odeszły, 
zawył długim, żałośnym, rozpacz- 
nym płaczem... Długo klęczał przy 
omszonym kamieniu, długo błądził 
ustami po jego szorstkiej powierzch- 
ni, o którą półwieku temu opiera- 
ły się plecy dwuch bohaterów. 

Czynił spowiedź tajemną z ca- 
łego życia, ze wszystkich naj- 
skrytszych myśli, ze wszystkich 

-wielkiemi 
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NA_MARGINESIE. 
Mur chiński. 

„Naszy Kurjer Polski* donosi, że 
rząd nasz zapowiedział rewizję przepisów 
paszportowych w kierunku poczynienia 
większych niż dotychczas ulg osobom 
wyjeżdżającym zagranicę. 

Opłata 500 złotych za t. zw. paszport 
zagraniczny nawet dla zamożniejszego 
śmiertelnika jest warunkiem dość moc- 
nym dla zatrzymania go w kraju. Istnieje 

coprawda kategorja paszportów . ulgo- 

wych, 25 złotowych, z których korzystać 
mogą osoby wyjeżdżające z kraju w ce- 

lach naukowych i leczniczych. Mogą ale 
w jakich warunkach? 

O tem mówi p. premjer Bartel: „we 
Lwowie chorzy starający się o wyjazd 
do uzdrowisk zagranicznych za ulgowe- 

mi paszportami, muszą przed zbadaniem 
lekarskiem wykazać się u władz miej- 
skich dowodem, że prókowali przedtem 

leczenia w odpowiedniem zdrojowisku 
krajoweml...“ 

Ile czasu i nerwów pochłaniają takie 
starania — ten tylko się dowie, kto miał 
nieszczęście spróbować. 

Wogóle stwierdzić należy, że od za- 
granicy oddziela nas nie cena paszpor- 

tów nswet, ale procedura przy otrzymy- 
waniu paszportów zwłaszcza ulgowych. 

Człowiek, którego stać na 500 zło- 

tych ma zwykle i czas i odpowiedni 

„szacunek* u biurokratów, załatwiają- 
cych go w tempie normalnem. 

Natomiast naukowiec, literat, artysta, 
obdarzony „przywilejem* wyjazdu za 25 
zł. niema ani czasu ani cierpliwości na 

pielgrzymkę po urzędach. 
Nadomiar pisma niedawno podały, 

że Ministerium Wyznań, które te sprawy 
przeważnie załatwia, uprzedza petentów, 
by nie śpieszyli się zbytnio i nie fatygo- 
wali się w tych sprawach do Warszawy. 
Podanie musi iść normalną drogą przez 
wszystkie instancje, wydziały i zaintere- 
sowane ministerstwa. Jak długo to trwa 

— ten tylko się dowie i t. d. W każdym 
razie człowiek pracy, który ma miesiąc 

urlopu i na miesiąc przed urlopem wy- 
śle podanie o ulgowy paszport — nape- 

wno urlop spędzi mimowoli w krajul 
Gotów jestem iść o zakład i to gruby, 
zwłaszcza jeżeli amator zagranicy jest 

mężczyzną w wieku mniej więcej pobo- 
rowym. Sęk. 

  

  

  

© Ad. Mickiewicza 22, 
Ch. F in wielki wybór zegarków 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 

magazynie pracownia zegarków, 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTERJĘ. 

P. Chowtin, ul
: Mickiewicza 

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. 

  

    

i ciągłe dopingowanie szerokich 
warstw i przyzwyczajania do za- 
baw— naszego i bez tego rozleni- 
wionego powojennego społeczeńst= 
wa doprowadzi w b. prędkim cza- 
sie do straszliwego przebudzenia, 
które już dziś przewidzieć łatwo. 

E. Łopaciński. 

Od Redakcji: Nie we wszystkiem 
możemy zgodzić się z uwagami, 
jakie wypowiada p. E. Ł, w ni- 
niejszym artykule. Sądzimy jed- 
nak, że ten pełen zapału protest 
przeciwko teatralności naszego ży- 
cia jest w znacznym stopniu u- 
sprawiedliwiony i nadaje się c0- 
najmniej na wstęp do ciekawej dy- 
skusji. 

c —————— 

(najskrytszych) dokonanych. czy za- 
mierzonych czynów. Kurczył się i 
czołgał u stóp nieobecnego, pro- 
Sząc o przebaczenie, że śmiał my- 
śleć o szezęściu, on syn powstań- 
ca, że dotąd nie pomyślał o powro- 
cie do kraju. Jakkolwiek tam jest, 
jest jednak coś a jeśli jeszcze nie- 
ma to będzie. Patrząc w słońce 
zachodu łykał ogromne, słone łzy 
bezzradnego żalu za utraconem 
"szczęściem. Szedł na śmierć, przez 
podwójny kordon wojsk, szedł do 
Polski... Ona zrozumie... Zrzumie 
jego mądra, dobra, kochanaodziew- 
czyna! Był to czyn szalony ale 
równie konieczny, jak oddychanie, 
jak pokarm, jak iniłowanieł, 

Szybko zawrócił, chyłkiem do- 
stał się do swojego pokoju, na- 
prędze zpakował swą biedną chu- 
dobę. Załkała w nim okrutna tę- 
sknota, rozpacz straszna, żrące 
pragnienie ujrzenia jeszcze raz, 
raz jedyny tej słodkiej twarzy 
jedynej na świecie... Ale to zmógł... 
Zawył z żalu głuchego, ale zmógł... 

Napisał kilka słów wyjaśnienia, 
kilka słów, że przecież, może się 
uda... I wymachując szpierutą, 

energicznemi krokami 
poszedł precz na nieznane, na tu- 
łaczkę, przez najeżone bagnetami 
okopy — do swej nieznanej, dale» 
kiej Ojczyzny. 

1073 
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Žycie gospodarcze. 
Pomyślna sytuacja finansowa. 

Wywiad z naczelnym dyrektorem Banku Polskiego 
Wł. Mieczkowskim: 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Naczelny dyrektor Banku Pol- 
Iskiego p. Wł. Mieczkowski oświad- 
czył w wywiadzie dziennikarskim, 
iż główną przyczyną obecnej po- 
prawy naszej sytuacji finansowej 
jest fakt, iż nasz bilans handlowy 
od września roku ubiegłego jest 
aktywny i że już od marca br. 
można było uważać nasze długi 
zagraniczne za wyrównane. 

W ciągu czerwca nadwyżka 
skupu obcych walut w Banku Pol- 
skim wynosiła 27 milj. zł. pary- 
teiowych, zaś w pierwszej dekadzie 
lipca mimo, iż niema tutaj jeszcze 
ściśle ustalonych cyfr, podwyżka 
ta wyniesie niewątpliwie 12 milj. 
zł. parytetowych. 

Dzięki temu Bank Polski zdo- 
był potrzebne mu fundusze rezer- 
wowe, które w razie potrzeby bę- 
dzie mógł skutecznie użyć na 
przeciwdziałanie wszelkim próbom 
šrubowania kursu dolara wgórę. 
Dyr. Mieczkowski nie przewiduje 
poważnych wahań kursu dolara w 
czasie dającym się przewidzieć, o 
ile oczywiście nie zajdą nadzwy- 
czajne wypadki. 

Co się tyczy stabilizacji kursu 

Kronika miejscowa. 

W sprawie podatku dochodowe” 
go na rok bieżący. 

Wileńskie organizacje kupieckie 
zwróciły się do swych członków z 
prośbą, by złożyli odpisy zeznań, 
dotyczących podatku dochodowego 
na rok bieżący, a to w celu załat- 
wienia tej sprawy zgodnie z intere- 
sami. szerokich rzesz  kupiectwa 
wileńskiego. 

Należy zauważyć, że komisje 
szacunkowe dla spraw podatku do- 
chodowego przystępują obecnie do 
określenia podatku dochodowego 
na rok 1926. 

Ulgi dla rzemieślników. 

Wileńska Izba Skarbowa otrzy- 
mała okólnik z Ministerjum Skarbu, 
w którym zaznaczono, że rzemieśl- 
nicy pracujący samodzielnie bez 
pomocników nie potrzebują wyku- 
pywać patentów i płacić podatku 
obrotowego. Rzemieślnicy zatrud- 
niający jednego robotnika również 
nie potrzebują wykupować paten- 
tów, podatki jednak obrotowe mu- 
szą płacić. (x) 

Kronika krajowa. 

Z Ministerium Reform Rolnych. 

Ministerjum Reform Rolnych po- 
leciło podległym mu urzędom za- 
żądać od właścicieli majątków, prze- 
znaczonych do przymusowej par- 
celacji w roku bieżącym wnioski co 
do wyłączenia od podziału tych 
obszarów, które nie podlegają dzia- 
łaniu ustawy o parcelacji. Jak wia- 
domo, wspomniana ustawa pozwa- 
la wyłączyć na jedną rodzinę 60 ha 
w Okręgach przemysłowych i 180 
ha na pozostałym terenie państwa. 
W pewnych zaś wypadkach, na te- 
renie województw wschodnich i za- 
chodnich obszar wyłączony od przy- 
musowej parcelacjj może wynosić 
300 ha. 

Przeciwdziałając zwiększającemu 
się bezrobociu wśród robotników 
rolnych, wywołanemu częściowo 
parcelacją majątków ziemskich, mi- 
nisterjum Reform Rolnych poleci- 
ło podwładnym urzędom ściśle 
przestrzegać zasad obowiązującej 
ustawy o parcelacji gruntów w sto- 
sunku do robotników rolnych. Przy 
sprzedaży ziemi robotnicy rolni 
parcelowanych majątków mają być 
uwzględnieni w piewszym rzędzie. 
Licząc się równocześnie z nieza- 
możnością robotników rolnych. 
Ministerjum poleciło również prze- 
strzegać, aby warunki sprzedaży 
parceli dla tej kategorji nabywców 
były możliwie najdogodniejsze. 

dn. 5 m. minister reform 
rolnych p. Staniewicz odbył kon- 
ferencję z ministrem spraw wewn. 
Młodzianowskim. Konferencja doty- 
czyłą uzgodnienia i ujednostajnienia 
współpracy między okręgowemi i 
wojewódzkiemi urzędami ziemskie- 
mi oraz między komisarzami ziem- 
skiemi i starostami. Jednocześnie 
poruszona była sprawa statystyki 
agrarnej, w przeprowadzeniu której 
zainteresowane jest zarówno mini- 
sterjum reform rolnych, jak i mini- 
sterjum spraw węwnętrznych. 

Następnego zaś dnia minister ref. 
rolnych p. Staniewicz w towarzyst- 
wie dyrektora departamentu inż. 
Krasuskiego, prezesa Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego w Warszawie 
Rosłońca, komisarza _ziernskiego 
Zameckiego i sekretarza Jasińskie- 
Bo udął się na teren działalności 

dolara w stosunku do złotego, to 
dyr. Mieczkowsai uważa, iż kurs 
9.20, na którym dolar obecnie 
zatrzyma! się, umożliwia najzu- 
pełniej wytrzymanie konkurencji 
przez eksporterów polskich na 
rynkach zagranicznych, dając na- 
wet większą lub mniejszą prem- 
ję eksportowa zależnie od cen 
zagranicznych na rozmaite to- 
wary wywozowe. 

Zdaniem p Dyrektora nie by- 
loby rzeczą Trudną wprowadzić 
kurs dolara niżej, niż 9.20. Nie 
leży to jednak w intencji Ban- 
ku polskiego, gdyż zbyt niski 
kurs dolara nie dałby się długo 
utrzymać i mógłby spowodować 
poważne wahania. 

Co się tyczy polityki kredyto- 
wej Banku Polskiego, to wobec 
wzmocnienia zapasu kruszczowego 
w banku, możliwe jest obecnie li- 
beralniejsze traktowanie spraw kre- 
dytowych. 

W zakończeniu wywiadu dyr. 
Mieczkowski podkreślił z  naci- 
skiem, iż obecnie naszą sytuację 
finansową należy uważać za po- 
myślną. 

powiatowego Urzędu Ziemskiego w 
Grójcu dla zapoznania się ze sta- 
nem i wynikami prac parcelacyjnych 
i regulacyjnych. Wszędzie skonsta- 
towany został znaczny postęp w 
rozwoju gospodarstw komasowa- 
nych, lub nowoutworzonych. Lud- 
ność w zwiedzanych miejscowo- 
ściach serdecznie witała ministra. 

W piątek minister reform rol- 
nych p. Staniewicz wyjechał na 
kilka dni na teren okręgowego u- 
rzędu ziemskiego w Grudziądzu ce- 
lem zapoznania się z pracami tego 
urzędu. 

Handel polsko-łotewski. 
Eksport wytwórczości polskiej do 

Łotwy systematycznie się wzmaga, 
dowodem czego jest ostatnie ze- 
stawienie Min. Kolei, dotyczące 
ruchu towarowego między Polską 
a Łotwą. 

Zgodnie z tem zestawieniem w 
maju rb. wywieziono od nas do 
Łotwy 766 wagonow, przywieziono 
zaś w tym samym okresie 48 wa- 
gonów. 

Główną pozycją w rubryce wy- 
wozu stanowią materjały drzewne 
(398 wagonów), po zatem zaś ko- 
nie (52 wag.), żyto (93 wag.), wę- 
giel (32 wag) i inne. 

Importowano zaś przeważnie 
len (11 wag.), ryby (9 wag.) i 
siemię lniane (4 wag). 

Kronika zagraniczna. 
Stagnacja w handlu litewskim. 

Stagnacja w handlu litewskim 
trwa nadal. Przedewszystkiem od- 
biła się depresja ta w dziedzinie 
kredytowej. W związku z coraz 
mniejszem udzielaniem kredytów 
zmniejszyły się też obroty handlo- 
we. Import do Litwy w porówna- 
niu do analogicznego czasokresu 
lat ubiegłych, również zmniejszył 
się w tym roku. 

Na zmniejszenie się przywozu 
wpłynęły następujące czynniki: 1. 
nadmierny import w r. 1925 wsku- 
tek czego nėgromadeity się wielkie 
zapasy towarów, 2. nowa polityka 
celna, na skutek której podwyż- 
szone zostały stawki celne, 3) sła- 
ba pojemność rynku litewskiego, 
jako skutek zmniejszonej siły kup- 
czej ludności litewskiej, a w szcze- 
gólności włościaństwa. Przyczyny 
spadku siły kupna, dopatrywać się 
należy głównie w pasywnym bilan- 
sie handlowym 1925 r. Produkty 
rolnicze miały słaby zbyt zagranicą. 
Tem niemniej w porównaniu do 
r. ub. zarówno przywóz, jak i wy- 
wóz w ostatnich miesiącach wzra- 
sta. Na wsi widoczny już jest 
przypływ pieniędzy, a w związku 
z tem, wzmożenia się siły kupczej. 
Największym popytem cieszą się 
manufaktura i skóra. 
Rokowania polsko-niemieckie. 
BERLIN. 12.VII. Pat. Dn. 19 m.b. 

rozpoczną się przerwane niedawno 
rokowania między Polską a Niem- 
cami w sprawie traktatu handlowe- 
go i sprawy osiedlenia. 

Polski cement dla Turcji. 
KONSTANTYNOPOL.  i2.VII. 

Pat. Pewne towarzystwo polskie 
podpisało umowę o sprzedaży 25 
tys. ton polskiego cementu. Pierw- 
sze transporty są już w drodze. aka eik c da 
Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

12-VII r. b. 
I. Waluty x 

sprzedaż upno Dolary St.Zjedn. 9159,17. 9,13 
Funty szterlingi 44,84 44,81 44,70 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
12-VII płacono za dolar 9,30 : 

KU RJ ROR 

Wiet_ Związku Naprawy Rie- 
tzypospoiej 

W dniu 11 b. m. o godzinie 12 
m. 30 w sali kina Heljos odbył 
się pierwszy w Wilnie wiec zor- 
ganizowany przez Związek Napra- 
wy Rzeczypospolitej. Już o godz. 
12 w pół. zabrakło miejse dla słu- 
chaczy, Wiec zagaił p. Małowieski 
proponując na przewodniczącego p. 
Rzewuskiego b. nacz, wyd. admin, 
wojew. wileńskiego, który zapro- 
sił do prezydjum pp. Małowieskie- 
go, Ostrowskiego, Aleksandrowi- 
cza i Kamińskiego. 

Na wiecu przemawiali pp. red. 
Janusz Ostrowski i WŁ Kamiński. 
Obaj mówcy podkreślali koniecz- 
ność rozwiązania obecnego Sejmu, 
rozszerzenia władzy Prezydenta 
Rzeczypospolitej dania daleko- 
idących pełnomocnictw Rządowi. 
Przemówienia mówców  zgroma- 
dzeń przyjmowali entuzjastycznie. 
Następnie zebrani uchwalili jedno- 
myślnie rezolucję treści następu- 
jące: 

Zebrani na wiecu Związku Na- 
prawy Rzeczypospolitej w Wilnie 
dnia 11-go lipca 1926 r., stwier- 
dzając że tylko zbiorowy wysiłek 
społeczeństwa może uzdrowienie 
Rzeczypospolitej pchnąć na właś- 
ciwe tory, zrealizować hasła Wy- 
sunięte przez Marsżałką J. Piłsud- 
skiego w dniach przewrotu majo- 
wego 

1. Wzywają społeczeństwo wi- 
leńskie do otrząśnięcia się z do- 
tychczasowej bierności i przejścia 
z oczekiwania co będzie, do czyn- 
nego tworzenia tego co ma być: 
zdrowej silnej i sprawiedliwej dla 
wszystkich Polski demokratycznej, 

2. Zebrani stwierdzają, że sil- 
ny, niezależny od klik i partyj, 
rząd może Polskę wyprowadzić z 
dotychczasowego bagna, przezwy- 
ciężyć trudności gospodarcze i ро- 
lityczne, a Państwu naszemu za- 
pewnić szacunek powszechny, Dła- 
tego zebrani domagają się: 

a) zniesienia wszechwładzy Sej- 
mu, 

b) wyposażenia p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej w prawo rozwią- 
zywania Sejmu i Senatu, 

©) udzielenia rządowi szerokich 
pełnomocnictw, aby mógł zrealizo- 
wać swój plan naprawy, uzdrowić 
nasze opłakane stosunki gospodar- 
cze; o ile nie zlikwidować, to 
przynajmniej poważnie zmniejszyć 
bezrobocie, zebrani ostrzegają Sejm 
obecny. że dotychczasowa taktyka 
jego wyczerpała cierpliwość lud- 
ności. 

3. Zebrani domagają się jak 
najszybszego rozwiązania się о- 
becnego Sejmu i Senatu, gdyż 
niema on zaufania społeczeństwa. 
gdyż największa na nim cięży od- 
powiedzialność za dotychczasowy 
smutny stan państwa, gdyż prze- 
żarty partyjnictwem jest zupełnie 
niezdolny do twórczej pracy. 

4. Od władz państwowych ze- 
brani domagają się jak najsurow- 
szej walki z korrupcją, usunięcia 
wszelkich nieodpowiednich prote- 
gowanych, a dbających bardziej o 
siebie niż o dobro państwa, walki 
z drożyzną przez wgląd wiadz pań- 
stwowych w gospodarkę prywat- 
nych przedsiębiorstw, a szczegól- 
niej w kalkulacji. 

5. Zebrani gotowi są poprzeć 
każdy wysiłek Rządu, zmierzający 
do uzdrowienia obecnych stosun- 
ków. Zebrani składają hołd Mar- 
szałkowi J. Piłsudskiemu, wierząc, 
że potrafi wyprowadzić Polskę na 
lepsze tory. 

Powyższą rezolucję przyjęto 
jednogłośnie i odśpiewano stojąc 
„Pierwszą Brygadę*. Poczem prze- 
wodniczący wiec rozwiązał, nazna- 
czając następny za 2 tygodnie. (x) 

nę 

1 Mil-to Walnego Zjazdu Źwiązku 
łoziży Wiejskiej. 

ea 2 wasze VIII Wal 
Zjazd Delegatów Kół Młodzieży 
Wiejskiej. Gromadniej, niż zwykle, 
zjechała się do stolicy wiejska mło- 
dzież związkowa ze wszystkich stron 
Rzeczypospolitej, co dowodzi nie- 
zwykłego rozrostu organizacji. De- 
legatów i gości było przeszło 800 
osób. 

Obrady Zjazdu zagaił przewod- 
niczący Ż. M. W. p. Z. Załęski, 
przewodniczył 'w czasie Zjazdu 
B P. Olewiūski, sekretarzowali: 

„ Babski, Matejczyk i Wójcicki. 
Po złożeniu hołdu poległym 

w walkach majowych i zmarłym 
wieszczom St. Żeromskiemu i Wł. 
Reymontowi oraz zasłużonym i tak 
blizko związanym z terenem wsi 
ś.p. R. Mielczarskiemu, Wandzie 
Umińskiej, A. Bąkowskiej i WŁ 
Mickiewiczowi — nastąpiły powi- 
tania. Z ramienia Ministerjum Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego witał Zjazd p. j. Koło- 
dziejczyk; dalej p. T. Wilkoński, 
prezes C. Z. K. R.; p. Ргосоре, 

N-LAS NNB KI 

pełnomocny minister  Finlandji, 
przynosząc serdeczne pozdrowienia 
od młodzieży wiejskiej swego kra- 
ju; p. Janko Ursiny od Słowiań- 
skiego Związku Mł. W.; p. poseł 
O. Hrdina imieniem młodzieży 
czechosłowackiej; p. Muraszko z ra- 
mienia ukraińskiej organizacji aka- 
demickiej Chliborobów; p. Pat! ow- 
ski od Z. P. Nauczycielstwa Szk.: 
Powsz.; p. Styrylski imieniem Ma- 
łopolskiego Związku Młodzieży i M. 
Т. К; p. T. Niedzielski z ramienia 
Związku Teatrów Ludowych; p. So- 
larz od W. U. L. w Szycach. Od- 
czytano również szereg listów i de- 
pesz nadesłanych, między innemi 
od Ministerjum Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych, serdeczne pozdrowie- 
nia od zorganizowanej młodzieży 
wiejskiej w Rumunji, od senatora 
B. Limanowskiego, Polskiego T-wa 
Krajoznawczego oraz od młodzieży 
wiejskiej narodów słowiańskich. 

Wybrano delegację od Zjazdu 
do Prezydenta Rzeczypospolitej 
i Marszałka Piłsudskiego oraz wy- 
słano depesze gratulacyjne: do Bi- 
skupa Wł. Bandurskiego w Wilnie 
i Jana Kasprowicza z okazji jubi- 
leuszu 50-letniej pracy literackiej. 

Po powitaniach przewodniczący 
Z. M. W. -p. Z. Załęski, złożył 
sprawozdanie z działalności Zarzą- 
du Głównego, który kieruje pracą 
całego Z. M. W., skupiającego 
w różnych okolicach kraju przeszło 
1500 Kół Młodzieży Wiejskiej, pro- 
wadzących owocną pracę dla od- 
rodzenia życia wsi pod każdym 
względem. W roku ubiegłym Ža- 
rząd Główny skierował dużo wy- 
siłków ku wynalezieniu form ule- 
galizowania pracy Kół Młodzieży 
Wiejskiej, gdyż dotychczasowe opar- 
cie statutowe o Kółka Rolnicze 
okazało się niewystarczające, w wie- 
lu bowiem miejscowościach pro- 
wadzą ożywioną działalność Koła 
Młodzieży, a niema Kółek Rolni- 
czych — władze więc administra- 
cyjne robiły duże trudności. Stan 
taki nie mógł się przedłużać i skło- 
nił Zarząd Z. M. W. do szukania 
dróg wyjścia, aby dać możność nie- 
skrępowanej pracy Kołom Mło- 
dzieży. 

Wyłoniła się również sprawa 
ściślejszej współpracy organizacyj- 
nej z Akademicką Młodzieżą Lu- 
dową, t. j. młodzieżą, kształcącą 
się na wyższych uczelniach a po- 
chodzącą ze wsi, dalej sprawa po- 
łączenia się z Małopolskim Związ- 
kiem Młodzieży. Wybitny był nasz 
współudział na terenie zagranicz- 
nym w postaci żywej współpracy 
w. Słowiańskim Związku Młodzieży 
Wiejskiej. 

Dalej mówiło ideologji Związku 
Młodzieży Wiejskiej i zaznaczył, 
że jakkolwiek Związek nie ma wy- 
pisanej na papierze deklaracji ide- 
owej, jednak w swej pracy i życiu 
zbiorowem posiada ustalone dro- 
gowskazy, któremi są: równo- 
uprawnienie obywatelskie, po- 
szanowanie godności człowieka, 
rzetelna oświata dla wszystkich, 
ziemia dla tych, którzy na niej 

. pracują. 
Po tem przemówieniu — w 

czasie przerwy obiadowej — ucze- 
stnicy Zjazdu w barwnym i impo- 
nującym pochodzie, z  licznemi 
sztandarami, udali się do Mogiły 
ołnierza Nieznanego, celem zło- 

żenia wieńców z kwiatów polnych. 
Po południu odbyła się długa i 

bardzo ożywiona dyskusja nad 
złożonem sprawozdaniem. Zabie- 
rali głos liczni delegaci i delegatki, 
wypowiadając śmiało uwagi o pra- 
cy w swojej organizacji. Z  prze- 
mówień tych łatwo było wyczuć 
duże wyrobienie społeczne i poczu- 
cie jedności organizacyjne wśród 
młodzieży wiejskiej. 

W drugim dniu obrad rano cały 
Zjazd udał się statkiem do Bielan 
pod Warszawą do grobu Staszica. 
Po południu odbyły się obrady 
Komisyj: oświatowo kulturalnej, 
organizacyjnej, rolnej i wychowania 
fizycznego, a wieczorem plenum. 

Potem Zjazd ogromną większo- 
cią głosów przyjął cały szereg 
wniosków, wytykających drogi dla 
zbiorowej pracy młodzieży wiej- 
skiej w dziedzinie oświatowo-kul- 
turalnej, gospodarczej i wychowa- 
nia fizycznego, a między innemi 
dłuższą rezolucję ideową w związku 
z przewrotem majowym, wniosek 
w sprawie jaknajrychlejszego po- 
łączenia z Małopolskim Związkiem 
Młodzieży oraz kilka wniosków, 
zmierzających do ulegalizowania 
pracy Kółek Młodzieży Wiejskiej. 

Do Zarządu Głównego na 
miejsce ustępujących zostali wy- 
brani: Solarz, Barański, Bogusław- 
ski, Wnuk, Klemek, Wójcik, Soko- 
łowski i Steliga; zastępcy: Kobyliń- 
ski, Migut, Domański, Rybczyński, 
Sieczko, Mikołajczyk, Jackiewicz, 
Zadrąg. 

Szczegółowe sprawozdanie z 
VIII-go Walnego Zjazdu Młodzieży 
Wiejskiej z licznemi fotografjami 
można znależć w N-rze 27 — 28 
„Siewu*, Warszawa, Tamka 1. 

  

Życie zawodowe. 
Z Wszechpolskiego IIl-go Walnęgo 
Zjazdu Związku Kolejarzy Z. Z. P. 
W niedzielę dnia 11 b. r. roz- 

poczęły się w Wilnie obrady III-go 
Walnego Zjazdu Związku Kolejarzy 
Z. Z. P. na który zjechali się de- 
legaci w liezbie kilkuset osób z 
całej Polski. 

Przyjazd delegatów nastąpił w 
niedzielę pociągiem » Warszawy o 
godzinie 8 min. 5. Na stacji ufor- 
mowano pochód, który skierował 
się w stronę kościoła św. Jana. 
Po drodze pochód zatrzymał się 
przed Ostrą Bramę, gdzie delegaci 
odśpiewali Rotę. Przypadkowo znaj- 
dujący się przed ołtarzem ksiądz 
odchylił obraz Matki Boski i wów- 
czas 40 sztandarów różnych kół 
pochylono na znak hołdu dla 
cudownego obrazu. W tym roz- 
czulającym momencie widziało się 
w oczach delegatów łzy, 

W kościele św. Jana, dokąd 
skierował się pochód ks. Jan Mił- 
kowski odprawił mszę świętą. Po 
mszy ks. biskup Bandurski wygło- 
sił podniosłe, przesiąknięte duchem 
obywatelskim kazanie, w którym 
położył nacisk na znaczenie tak 
silnej organizacji, jaką jest Zwią- 
zek Kolejarzy ŹŻ. Z. K, Następnie 
odbyło się poświęcenie sztandaru 
filji Wileńskiej Zw. Kol. Z. Z. P. 

Otwarcie obrad zjazdu, który 
zagaił prezes Głównego Zarządu 
wspomnianego związku p. Nowa- 
kowski, nastąpiło w Sali Miejskiej. 
Na przewodniczącego obrad popro- 
szono b. posła do Sejmu Ustawo- 
dawczego p. Rajca. 

Witali zjazd: w imieniu Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej, p. inż. 
Narkowicz, w imieniu województwa 
p. Dworakowski, i w imieniu Ma- 
gistratu p' Bańkowski. Między in- 
nymi zabrał również głos były mi- 
nister z N. P. R. Chądzyński. Prze- 
mówienie jego było aktem samo- 
chwalstwa. Czego on tam nie zro- 
bił będąc w gabinecie Skrzyńskie- 
go ministrem kolei. Stan obecny 
kolei (nienadzwyczajny) jest głów- 
ną jego zasługą. 

VIII Kongres pocztowców. 

W dniu 11 lipca b. m. rozpo- 
częły się obrady VIII kongresu 
pocztowców. Na kongres przybyło 
około 300 delegatów ze wszystkich: 
miast Rzeczypospolitej. Rozpoczę- 
cie obrad poprzedziła Msza św. 
odprawiona w kościele św. Trójcy 
przez ks. biskupa Bandurskiego, 
który w podniosłych słowach wy- 
głosił okolicznościowe kazanie. 

Po mszy św. delegaci tworząc 
pochód udali się przy dźwiękach 
marsza „Pierwszej Brygady" do sa- 
li obrad (Mickiewicza 33), gdzie 
prezes zarządu głównego p. Basiak 
otworzył Zjazd wita delegatów o- 
raz obecnych gości i wygłasza na- 
cechowane nową troską o rozwój 
poczty polskiej przemówienie, wzno* 
sząc okrzyk na cześć Polski i jej 
Prezydenta. 

Po przemówicniu p. Basiaka 
kolejno witali zjazd przedstawiciel 
województwa p.Dworakowski,przed- 
stawiciel Centr. Dyr. Poczt i Tel. 
radca p. Dziekan, prezydent m. 
Wilna p. Bańkowski, przedstawi- 
cieli Sejmu pos. Pławski (PPS) i 
pos. Pecznowskl (Ch-Dem), wice- 
prezes Dyr. Okr. w Wilnie p. inž. 
Ciemnołoński, prezes Zw. Strze- 
leckiego ze Święcian p. Ozdzyński 
i cały szereg innych osób. 

Następnie odczytano powitalne 
depesze i przystąpiono do wyboru 
prezydjum do którego weszli jako 
przewodniczy (marszałek) Stagre- 
ciak, jako  wice-przewodniczący 
Wosik, Adamowicz, Bogucka, Zbain- 
zedehr oraz jako sekretarze Ma- 
ckiewicz Antoni i Grabowski Ta- 
deusz. 

Prežyjum upowažniono do wy- 
słania depesz do Prezydenta Mo- 
ścickiego, Marsz. Piłsudskiego, 
Premjera Bartla, Min. przem. i 
handlu Kwiatkowskiego, wreszcie 
do Generalnego Dyrektora Poczt 
i Telegrafów. 

Wybór komisji. 
Pod koniec niedzielnych obrad 

dokonano wyboru następujących 
komisji: Prasowej, mandatowej, 
skrutacyjnej, projektodawczo - usta- 
wowej, budżetowej, instrukcyjno- 
organizacyjnej, pracy,  konflikto- 
wej i zniżkowej. 

Wybrane komisje natychmiast 
rozpoczęły swe prace, które trwały 
przez cały dzień wczorajszy. Obra- 
dy Kongresu skończą się dziś. (x) 

Kronika miejscowa. 
Przeniesienie części zakładu tka- 
niny drzewnej p. Sobeckiego na 

prowincję. 
W ubiegły czwartek po uprzed- 

nim 2 tygodniowem wypowiedzie- 
niu Zarząd fabryki tkaniny drzew- 
nej, której głównym udziałowcem 
jest p. Sobecki — zwolnił z pracy 
120 robotnic, wypłacając im wszyst- 

Charakterystyczne jednak że 
b. min. Chądzyński nie wspomniał 
ani słowa o swym udziale w gabi- 
necie Witosa i o ucieczce do Wi- 
lanowa, 

Niesmaczne wrażenie wywołało 
przemówienie p. Kwiecińskiego re- 
daktora organu N.P.R. „Głosu Co- 
dziennego* wychodzącego w War- 
szawie. 

Pozatem zabierali głos przed- 
stawiciele ZZP. górników, robotni- 
ków rolnych, przedstawicieli Cent- 
ralnego Zarządu ZZP. i t. d. S 

Podczas zebrania wpłynął nagły 
wniosek przesłania depeszy do p. 
Prezydenta Rzeczpospolitej, co z0- 
stało przyjęte przez aklamację. 

Wówczas jeden z przedstawi- 
cieli Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej zaproponował wysłać równo- 
cześnie depeszę hołdowniczę do 
Marszałka Piłsudskiego oswobo- 
dziciela Wilna. Wniosek ten został 
podtrzymany przez większość ze- 
branych, a przedewszystkiem przez 
przedstawicieli Górnego Sląska, 
oraz spotkał się z aplauzem 90 proc. 
zebranych. 

Przeciwko wnioskowi wystąpiła 
nieliczna garstka, która zapropo- 
nowała odłożenie tej sprawy do 
poniedziałku, motywując to niejed- 
nomyślnością uchwały. W rezulta- 
cie postanowiono sprawę tę załat- 
wić w ciągu dalszych obrad z tem, 
że w głosowaniu będą mogli wziąść 
udział tylko delegaci mający pra- 
wo do decydującego głosu, z wy- 
kluczeniem gości. Równocześnie 
odłożono wysłanie depeszy do p. 
Prezydenta Rzpolitej. 

W poniedziałek rano prezes 
Zarządu Związku Kolejarzy ZZP. 
p. Nowakowski i sekretarz tego 
związku p. Wańkowski dawali spra- 
wozdanie z działalności zarządu, 
Po południu obrady związku prze- 
niesiono do sali Teatru Letniego 
w ogrodzie po-Bernardyńskim, 

Zjazd zakończy się dzisiaj, lub 
najdalej jutro. (zdan.) 

kie należne zaległości. 
W fabryce pozostało tylko 6 

instruktorek i 74 wybranych ro- 
botnic. Warsztaty w liczbie 320 na- 
razie pozostają w całości w Wilnie. 
W najbliższej jednak przyszłości 
część tych warsztatów przeniesioną 
zostanie na prowincję jak do Stołp- 
ców, Nowo Wilejki i Duniłowicz, 
które to miejscowości są ośrodka- 
mi osiki niezbędnej dla fabryki tka- 
niny drzewnej. W każdym razie 
fabryka tkaniny drzewnej w Wil- 
nie zlikwidowaną nie będzie. (z) 

Jeszcze jeden cudolwórta. 
Echa procesu „Bruderferajnu*. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w 

sprawie bandy „Bruderferajnu“ ska- 
zanych zostało tylko sześciu jej 
członków. Czterech  Bruderferaj- 
nowców niezależnie od sprawy Bru- 
derferajnu pozostało w więzieniu 
pod zarzutem innych przestępstw. 

Dziewiętnastu wyszło jednak na 
wolność, wszyscy oni zapewne sami 
się zdziwili, że nie znajdują się za 
kratkami. 

Do  najszczęśliwszych  nale- 
żał bezsprzecznie Miedwiediew | 
powszechnie znany pod dużo mó- 
wiącym pseudonimem „Miszka Kra- 
sawczyk*, Podczas rozprawy Bru- 
derferajnu został nagle areszto- 
wany i powędrował na Łukiszki. 
Aresztowanie to było echem sta- 
rej afery „Miszki Krasawczyka*, 
która zawędrowała aż do sądu ka- 
sacyjnego. Przebieg tej afery był 
następujący: 

Miszka Krasawczyk, znany wła- 
dzom jako sutener i złodziej, któ- 
ry w ciągu 26 lat swego życia 
przesiedział conajmniej 10 lat w 
więzieniu; widząc, iż „występy* je- 
go w Wilnie są niebezpieczne 
przed rokiem udał się na prowin- 
cję pod granicę rosyjską i w ma- 
łych miasteczkach wystąpił w roli 
cudotwórcy, wreszcie zadeklarował 
się jako utalentowany  fałszerz 
większych banknotów. Zebrał on 
około siebie grupę łatwowiernych 
żydów i zademonstrował przed ni- 
mi wypróbowany sposób podrabia- 
nia banknotów. Włożył do specjal- 

"nie spreparowanego aparatu z pły- 
nami banknot studolarowy i po 
pewnym czasie wyjął dodatkowo 
nowy 100 dolarowy banknot. Za- 
imponował naiwnym żydom. Kto z 
nich miał tylko jakie dolary, sto 
złotówki a nawet funty angielskie 
przynosił ze sobą z tą pewnością, 
że za małem wynagrodzeniem о- 
trzyma podwójną sumę. 

„Miszka Krasawczyk* „włożył* 
zaofiarowane banknoty w sumie 
około 1500 dolarów do tajemnicze- 
go aparatu i zdawał się czekać na 
wynik. Nagle niby mu zabrakło 
cudownego płynu, który z jednego



skiej, Rakowskiej 
— wo 
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banknotu robi 2 i zakomunikował 
zebranym, że musi wyjechać do 
Wilna dla zaopatrzenia się w nie- 

zbędną ilość płynu, 
Naiwni żydzi nie oponowali i 

„Miszka Krasawczyk* ulotnił się, 
a z nim 1500 dolarów. й 

Poszkodowani nie mogli podač 
sprytnego oszusta i „utalentowa- 
nego fałszerza pieniędzy* do sądu, 

  

  

  

Dziś: Małgorzaty. 

Jutro: Justa M. 

Wschód słońca---g. 3 m. 00 
| Zachód > g. 7 m. 49 

Teatr i muzyka. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). 
We wtorek 13 i środę 14-go b. m. Teatr 
Polski g po raz ostatni znakomitą ko- 
medję G. Forzano „Dar Poranka". 

Doskonała treść tej słonecznej ko- 
medji, wyborna gra artystów, Oraz Sta- 
ranność wystawy — odniosły na prem- 
jerze całkowity sukces. Swietna ta ko- 
medja w czwartek ustępuje miejsca szla- 
gierowej farsie S. Guitry p. t, „Pokojó- 
wka szuka miejsca” z pp. Hochenglinge- 
równa i Kuszlówną w rolach głównych. « 
Początek o g. 8 m. 30 w. Ceny biletów 
od 4 zł. 50 gr. do 50 gr. Kasa czynna 
od g. 11—1-ej i od 3—9-tej wiecz. 

— Koncert symfoniczny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś we wto- 
rek odbędzie się w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim koncert Wil. Orkiestry Symfo- 
nicznej pod dyrekcją R. Rubinsztejna. 
Udział w tym koncercie bierze utalento- 
wana pianistka Olga Wizun. $ 

rogramie: Dworzak — Symfonja 
Nr. 5. Czajkowski — Koncert fortepiano- 

B-moll i Borodin — Tańce poło- 
wieckie. Początek koncertu o godz. 8-€j 
wiecz. Ceny biletów: wejście — 1 zł., 
miejsca rezerwowane—2 zł., ulgowe — 
50 gr. 

URZĘDOWA 

— Ostateczne wcielenie 4 no- 
wych gmin do wojew. wileńskie- 
go. W związku z przydzieleniem 
do terenu województwa wileńskie- 
go 4 gmin jak Orańskiej, Koniar- 

i Połoczańskiej 
jewoda wileński wydał za- 

rządzenie rozciągające na  obsza- 
rze tych gmin wszystkie zarządze- 
nia b. Delegata Rządu, wojewody 
wileńskiego oraz wszelkie obwie- 
szczenia starostów odnośnych po- 
wiatów, do których wspomniane 
gminy zostały wcielone, (2). 

MIEJSKA. 

— Kary za pijaństwo. Policja 
m. Wilna w dnin 11 b. m. sporzą* 
dziła 21 protokułów za nadmierne 
s ożycie alkoholu, oraz za za- 
k.ócenie spokoju publicznego. (x). 

Wtorek 

13 
lipca     

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Złobki dla dzieci w fabry- 
kach. Z dniem 29-g0 b. m. mija 
termin przekluzyjny wykonania 
przez przedsiębiorswa zatrudnia- 

KRONIKA. 

gdyż musieliby sami zasiąść na ła- 
wie oskarżonych, jako jego wspól- 
nicy, l byłby „Krasawczyk* pomi- 
mo dokonania sprytnego szantażu 
dotychczas na wolności, gdyby nie 
dochodzenie policyjne, które ujaw- 
niło jego misterną robotę i zapro- 
wadziło w rezultacie na ławę o- 

„skaržonych, skąd po roku powędro- 
wał na Łukiszki. (z) 

  

jąc ponad 100 kobiet ustawy 0 za- 
bezpieczeniu młodocianych. Usta- 
wa ta przewiduje, iż wspomniane 
przedsiębiorstwa obowiązane są 
uruchomić przy fabrykach żłobki 
dla dzieci. Jak dotychczas żadne 
jednak przedsiębiorstwo  zatrud- 
niające ponad 100 kobiet, takich 
żłobków nie uruchomiło. (z). 

Z POLICJI. 

— Wstrzymanie awansów w 
policji. Komenda Policji wojew. 
wileńskiego otrzymała  okólnik 
Ministerjum Spr. Wewn., mocą 
którego wstrzymuje się do 1 sty- 
cznia 1927 r. awanse funkejonar- 
szy pol. państw. Odnosi.się to tak- 
że i do urzędników administracyj- 
nych. (x). 

WYCIECZKI. 

— 3 studentów rumuńskich — 
globrotterów w Wilnie. Wczoraj 
bawili w Wilnie trzej globrotterzy 
studenci rumuńscy uniwersytetu 
Bukaresztańskiego; Piotr Codesco, 
Gearge (Jerzy) Serafinio i Wiktor 
Aleksandresco. Podejmowani byli 
obiadem przez Bratnią Pomoc Aka- 
demicką w mensie akademickiej, 

poczem po południu zwiedzili przy- 
stań A. Z.S-u. Dziś nad ranem wy- 
brali się w dalszą podróż, mając 
zamiar zatrzymać się w uzdrowisku 
akademickiem w Nowiczach. 

Dotyczas przeszli oni piechotą 
w ciągu 4-ch miesięcy, wychodząc 
z Budapesztu całe Węgry, Czecho- 
słowację i Polskę. Obecnie zamie- 
rzają jeszeze zwiedzić Łotwę. Esto- 
nję, Szwecję, Finlandję, Norwegję 

i Niemcy. (z) 
ZJAZDY. 

— Zjazd koleżeński. Komitet 
organizacyjny powiadamia, iż w 
dn. 8 sierpnia r. b. zwołuje się 
zjazd wychowańców b. wileńskiej 
szkoły chemiezno-technicznej. Miej- 
sce spotykania — Sała Georges'a 
o godz. 12 w poł. 

Zgłoszenia na zjazd należy nad- 
syłać pod adresem: Jan Kiewlicz, 
Państwowa Szkoła Techniczna w 
Wilnie, Ponarska 68. (z) 

ZE ZWIĄZK, 1 STOWARZ. 

— Towarzystwo Przyjaciół 
Francji. Członkowie i sympatycy 
Towarzystwa proszeni są o przy- 

KU BJ KR 

byeie na zebranie tygodniowe w 
letnim lokalu Klubu Szlacheckiego 
(Góra Trzykrzyska) we środę 14 
b. m. dla uczczenia dnia swięta 
Narodowego Francji. 

RÓŻNE. 

— Awantura w kościele unic- 
kim w Wiłnie. Ks. Naumienko i 
towarzysz, którzy przed kilkoma 
miesiącami przeszli z prawosławia 
na obrządek unicki onegdaj urzą- 
dzili w kościele unickim przy ul. 
Sawicz awanturę. Mianowicie prze- 
szli oni niedawno z powrotem na 
łono kościoła prawosławnego i wy- 
głaszając ostatnie kazanie we 
wspomnianym kościele napiętno- 
wali w bardzo ostrej formie ks. 
Filipa Morozowicza, którego na- 
zwali zdrajcą kościoła prawosław- 
nego i matki Rosji. Równocześnie 
chcieli zabrać ze sobą różne rze- 
czy kościelne i przenieść je do 
cerkwi św. Ducha, Przeciwko te- 
mu zaprotestowali zebrani wyznaw- 
cy kościoła unickiego, tak że 
omal nie doszło do bójki: Zatarg 
musiała zlikwidować policja, od- 
bierając rzeczy od nawróconych z 
powrotem na prawosławie awan- 
turniczych popów. (2). 

— Pielgrzymka z-Litwy Ko- 
wieńskiej. W dniu 11 lipca r. b. 
przeszła przez Wilno do Kalwarii 
pielgrzymka wśród której zwracała 
uwagę kompanja złożona z 50-ciu 
osób obywateli litewskich, którzy 
otrzymali od władz litewskich i 
polskich specjalne przepustki ważne 
na 2 dni. (x) 

— Samobójstwo zredukowa- 
nej nauczycielki. Marja Łozicka, 
lat 21, słuchaczka kursu metodycz- 
no-pedagogicznego (początkowego) 
w Wilnie wyszła po lekcjach 6-g0 
b. m. do Zakretu i tam wypiła 
znaczną dozę esencji octowej. Zna- 
leźli ją chłopcy, zbierający jagody. 
Desperatka błagała ich, by ukró- 
cili jej cierpienia. 

Chłopcy dali znać swym rodzi- 
com. Wkrótce przybyła karetka po- 
gotowia i odwiozła desperatkę do 
szpitala żydowskiego, gdzie tegoż 
dnia zmarła. 

Ponieważ nikt z rodziny się 
nie zgłosił, przeto ciało oddano 10 
b. m. do prosektorium U. St. B., 
skąd 12 b. m. zwłoki tragicznie 
zmarłej za staraniem matki pocho- 
wano na cmentarzu bernardyńskim. 

Udział w pogrzebie wzięło licz- 
ne  nauczycielstwo z _ różnych 
kursów w Wilnie. 

Na cmentarzu jeden z kolegów 
wygłosił pięknę mowę. 

. p. Łozicka pracowała przez 
szereg lat w gm. turgielskiej, obec- 
nie zredukowano ją z braku kwali- 
fikacji. 

Zmarła utrzymywała matkę sta- 
ruszkę i siostrę. 

  

Z. PROWINCJI. 

— Odezwy komunistyczne. W 
nocy z dn. 9 na 10 b. m. w oko- 
licy Postaw nieznani sprawcy roz- 

WSTĘGORONOS" KJ 

rzucili odezwy centr. komitetu wy- 
konawczego komunistycznej partji 
Białorusi Zach. Odezwy te władze 
bezpieczeństwa skonfiskowały. Tej 
że samej nocy na torze kolejowym 
N.-Wilejka — Podbrodzie znalezio- 
no również kilkadziesiąt podob- 
nych odezw. (x). 

Z POGRANICZA. 
  

— wysiedleni przez litwinów. 

W rejonie Kozaczyzny litwini wy- 

siedlili onegdaj Wojtkiewicza Jana, 

zaś w rejonie Rykont Zlominowi- 

cza Leona, Jakimowicza Andrzeja, 

Jazierskiego Feliksa, oraz Bozefisza 

Dymitrego. (x) 
— Tragiczne zajścia na gra- 

nicy. W rejonie Wiżajn w dniu 

wczorajszym szereg. K. O. P. Bu- 

waj August, z niewiadomych przy: 

czyn dostał pomieszania zmysłów 

i do izby żołnierskiej na strażnicy 

rzucił 2 granaty. Na szczęście zo- 

stał lekko ranny jeden szeregowiec 

Buwaj korzystając z zamieszania 

uciekł w kierunku niewiadomym. (x) 

— Sowieckie aeroplany nad 

granicą. W dniu 8 b. m. O godz. 

10 rano ukazały się nad granicą 

polsko-sowiecką w okolicy Dok- 

szyc 2 aeroplany sowieckie. Po 

przeszło 10-ciu minutowem szybo- 

waniu aeroplany odleciały w kie- 

runku Krajska po stronie sowiec- 

kiej. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 
10 bm. Bronisław Michałowski, (Wiłko- 

mierska 74) usiłował popełnić samobój- 

stwo i w tym celu wypił większą dozę 
esencji octowej. Pomocy wymienionemu 
udzieliło pogotowie ratunkowe. Stan 
zdrowia — niegroźny. 25. 

— Podrzutek. Jėzefa Tysiewicz dn. 
10 bm. znalazta przy domu swoim zauł. 
Biały 10, podrzutka płci żeńskiej, w wie- 
ku jednego tygodnia, którego odwieziono 
do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Dn. 11 bm, przez post. I Kon:.— 
Stefana Baranowskiego został znaleziony 
w domu Nr. 42 przy ul. Stefańskiej pod- 
rzutek płci męskiej w wieku około 2 
tygodni. Podrzutka odesłano do przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

Na prowincji. 

— Usiłowanie zabójstwa. Dn. 6 
bm. mieszk. m. Miadzioła pow. Postaw- 

skiego Konstanty Słabkowicz, usiłował 

zabić Henryka Zwierucha raniąc go kosą 
w szyję. Zadane uszkodzenia ciała nale- 

žą do kategorji b. ciężkich. Usiłowanie 
zabójstwa zostało popełnione na tle 
sporu majątkowego. Słabkowicza zaare- 

sztowano. (S) 
— Samobójstwo. Dn. 8 bm, w rzece 

Spengle na terenie gm. Olkienickiej pow. 
Wil.-Trockiego znalezione zostały zwłoki 
topielca płci żeńskiej. Wstępne docho- 
dzenie ustaliło, iż jest to Mera Cofnas, 
lat 26, mieszk. wsi Beknia gm. Olkie- 
nickiej, która popełniła samobójstwo. 

— Utonięcie. Dn. 7 bm. kąpiąc się 
utonął w stawie Piotr Urbanowicz, mieszk. 

zaśc. Bieganka, gm. Rzeszańskiej pow. 

Wil. Trockiego. Trupa wydobyto. | 
— Dn. 8 bm. w jez. Swiętniki gm. 

Landwarowskiej pow. Wil.-Trockiego uto- 
nął Jan Szematowicz, syn Wincentego. 

-— Pożary. Dn. 6 bm. we wsi Ma- 
ckieły gm. Worniańskiej pow. Wil.-Tro= 
ckiego, spaliły się 2 stodoły Jana i Hi- 
polita Brażewiczów. Straty wynoszą 

4,000 zł. Zachodzi przypuszczenie, że 
pożar wybuchł wskutek podpalenia. 4 

— Dn. 7 bm. wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem, w pobliżu wsi 
Osza, gm. Daugieliskiej pow. Święciań- 
skiego wybuchł pożar w lesie Jana Tro- 
pindaka. Ogień stłumiono po 6 godzi- 
nach. Straty wynoszą 200 zł. 

— Dn. 27.VI rb. wskutek uderzenia 
piorunu, spalił się skład z towarem ga- 
lanteryjnym Romana Sz:kalica, zam. w 
Dołhinowie. Straty wynoszą 1,885 zł. 

— Dn. 4 bm. we wsi Krasny Łóg 
gm. Dokrzyckiej pow. Dzisnieńskiego 
wskutek nieostrożnego obch“dzenia się 
z ogniem spalił się dom mieszkalny Sta- 
nisława Wojnicza. Straty wyso 3,000 zł. 

— Kradzież koni. nocy z 3 na 
4 bm. we wsi Male gm. Worniańskiej 
pow. Wil.-Trockiego Tomaszowi Animu- 
ckiemu i Franciszkowi Staszkiewiczowi 
top z pastwiska 2 klacze, wart. 

zł. 

  

Sport. 
1 p. p. leg. mistrzem okręgu Wi- 
leńskiego I p. p.leg Pogon 3:1(2:1) 

Rozgrywawane od 6 lat mistrzostwa 
Wilna przyniosły wtym roku zwycięstwo 
1 p. p. leg. Drużyna ta zalicza się do 
czołowych drużyn naszego okręgu i dwu- 
krotny finalista o mistrzostwo Wojsk 
Polskich wykazała lepszą formę od po- 
zostałych drużyn, to też mistrzostwo 
uzyskała zasłużenie. Lecz czy potrafi go- 
dnie reprezentować barwy wileńskie po- 
każe najbliższa przyszłość. Czekają ją 
żmudne mistrzostwa wojskowe noi cięż- 
ka wolka o mistrzostwo Polski. przypa- 
dające prawie jednocześnie. Ofiarność i 
ambicja. które nie opuszczały ją w Wilnie 
wróży nam najlepsze nadzieje i Wilno 
będzie dumne ze swego nowego mistrza, 
Gra sama nie stała na wysokim pozio- 
mie, bo była zbyt nerwową i mało pre- 
cyzyjną. przytem prowadzona nierzadko 
górą. 3 min. niespodziewany strzał 
Krawczyka grzęźnie w siatce Pogoni. 
Pogoń zrywa się do ataku i uzyskuje 
wyrównanie przez Pawłowskiego. 

Krawczyk najlepszy w tym dniu w 
ataku | p. E leg. zmusza w 10 min, 
bramkarza „Pogoni” do powtórnej kapi- 
tulacji. Gra otwarta przeważnie toczy się 
na środku boiska. W 16 min. rzut wolny 
Szallera idzie tuż nad poprzeczką, Kar- 
powicz dwukrotnie przestrzeliwuje, W 
44 min. Wilczyński przebój Krawczyka 
ratuje w ostatniej chwili na róg, bity 
przez Werenemana łapie pewnie Nowak, 

Po przerwie Pogoń coraz bardziej 
„puchnie*, zwłaszcza słaba w tym dniu 
pomoc, a 1 p. p. leg. zyskuje coraz bardziej 
przewagę. W 6 min. Weranemen dalekim 
strzałem z winy Nowaka uzyskuje trze- 
cią bramkę, Ataki Pogoni rozbija pewnie 
obrona i Luberda. W 16 min. Wróbel słab- 
szy niż zwykle, obok  wybiegającego 
bramkarza z dwóch metrów strzela w 
słupek, Kotlarski dwukrotnie wybija piłkę 
z pustej bramki, gra coraz bardziej traci 
na wartości, I p. p. leg. mając zapewnio- 
ne zwycięstwo nie wysila się zbytnio. 
Rogów 4:2 (2:1) dla zwycięzców. Sędzia 
kap. Waligóra. Z 1 p. p. leg. wyróżniał 
się Krawczyk, Janicki i Malicki pozostali 
grali dobrze. Z Pogoni jedynie Kotlarski 
stał na wysokości zadania, obok niego 
był najlepszym Pawłowski, reszta słaba 
zwłaszcza Baniak i beznadziejny Szlu- 
iński. 1, 5. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze | 

Proszę mi nie odmówić miejsca na 
odparcie wstrętnych insynuacyj, których 
dopuścił się w stosunku do mnie pan 
„i* (pseudonim Jana Obsta) na łamach 
Dziennika Wileńskiego". W piśmie tem 

fen bezceremonjainy, jeżeli chodzi o czy- 
jąś godność, jegomość, w artykule p. t.: 

  

  

Nr.:158 (606) 

„Niedyskrecje“ w Nr. 155 z dn. 11 lipca 
1926 r. poruszył sprawy, których poru- 
szanie do jego powoiania nie należy i 
świadomie zamieścił następujące fałsze, 
które niniejszym prostuję: 

Nieprawdą jest, jakoby 
1) pomiędzy mną, a p. St. M., re- 

daktorem naczelnym „Słowa*, doszło w 
tych dniach do zatargu czynnego; 

2) że skutkiem tego zatargu posłani 
przez p. St. M. sekundanci nie zostali 
przezemnie przyjęci; 

u natomiast prawdą jest: 
że na tle, którego wymieniać tu nie 

zamierzam, a przy przedstawianiu które- 
go Jan Obst dopuścił się niecnego fał- 
szu, doszło pomiędzy mną a p. St. M. 
do -zatargu, który zlikwidowany został 
przez zastępców stron obu honorowo, 0 
czem świadczy protokuł, w dniu 7 czerwca 
przez zastępców stron obu, J. W. P. P.: 
prof. lwona Jaworskiego, Kazimierza 
Okulicza, Witolda Świdy, Marjana Świe. 
chowskiego spisany, przy jednoczesnem 
zrezygnowaniu przezemnie utrzymywania 
dalszych z p. St. M. stosunków, 

Nieprawdą jest przeto, jakoby moja 
sprawa honorowa z p. St. M. przypomi- 
nała sprawę pomiędzy p. Stanisławem 
Mackiewiczem a Janem Obstem (tym p. 
„X-em*, o którym Jan Obst w Žuykalė 
wspomina), a to dla tej prostej przy- 
czyny, że Jan Obst obrażając p. Stani- 
sława Mackiewicza przed półtora rokiem 
absolutnie udzielenia satysfakcji odmówił 
i otrzymał jednostronny protokuł z dnia 
29 listopada 1924 r. na który nie reago- 
wał i przez co, według pojęć panujących 
w społeczeństwie kulturalnem o honorze, 
został ze społeczności ludzi honorowych 
wykreślony. 3 

Nieprawdą jest, jakoby podczas byt- 
ności mojej z p. Konstantym Syrewi- 
czem w charakterze zastępców p. Stani. 
sława Mackiewicza, Jan Obst przyjął nas, 
jak się wyraził „po ojcowsku* i „popro- 
sił ich (to znaczy mnie i p. Syrewicza), 
aby uszanowali jego siwe włosy i z po- 
dobnemi błazeństwami nadal zwracali się 
do takich, jak oni (to znaczy:ja i p, Sy- 
rewicz) młokosów*, nieprawdą jest dalej, 
że „wymowny gest w kierunku drzwi za- 
kończył audjencję (sic!,..), a prawdą jest, 
że Jan Obst, który dnia 17 listopada 
1924 roku publicznie p. Stanisława Ma- 
ckiewicza słownie obraził, zastępcom 
jego nazajutrz oświadczył, co następuje: 
„Jak byłem młody, takiemi głupstwami 
się nie zajmowałem, a obecnie mam 
siwe włosy”, prawdą jest dalej, że za- 
równo ja, jak p. Syrewicz, którego Jan 
Obst z imienia i nazwiska znał dosko- 
nale, spełniając niemiły, gdyż chodziło 
tu o taką, jak Jan Obst, osobę, óbowią. 
zek zastępców p. Stanisława Mackiewi- 
cza, zachowaliśmy się z całą kurtuazją, 
szpakowatym jego włosom nie uchybi- 
liśmy, przypisywane zaś sobie przez Jana 
Obsta zuchwalstwa miejsca nie miały. 

„Mleko pod nosem” — ulubiony 
argument Jana Obsta, którego używa nie 
w polemice, bo żaden szanujący się na- 
wet z najmłodszych publicystów z nim 
nim nie polemizuje, ale w bezczelnych, 
bezkarnych prasowych napaściach, jest 
argumentem głupim, a w stosunku do 
mnie wskutek mego wieku, (mam lat 31) 
nie mogącym mieć zastosowania nawet 
w płaszczyźnie logiki Jana Obsta. 

Jan Obst jest człowiekiem lubiącym 
obrażać, a nie ponoszącym wskutek nie- 
zbyt wrażliwego na obrazę ludzkiej god- 
ności prawodawstwa i dobrowolnego wy- 
kreślenia się z grona ludzi honorowych 
odpowiedzialności, nad nim przeto po 
odparciu tych niecnych insynuacyj prze- 
chodzę do porządku dziennego, pozosta- 
wiając, mam wrażenie, otwartą sprawę je- 
go dalszego brużdżenia  Syndykatowi 
Dziennikarzy, którego dotąd jeśt człon- 
kiem i szanującym się jego współpracow- 
nikom z „Dziennika Wileńskiego*. 

Racz przyjąć, Szanowny Panie Re- 
daktorze, wyrazy prawdziwego szacunku, 

Janusz Ostrowski. 

Wilno 12 lipca 1926 r. 

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

Agentury „kKurjera Wileńskiego”: „R UCH?” księgarnie kolejowe. 

  

  

Księgarnia Woj- 

  

Budsław Duniłowicze Dzisna G'ebokie Iwieniec Kowel Krasne nad Uszą | Landwarów „Lida skowa W.Pucba; Mołodeczno 
Spółdzielnia „Kotwica” | A. Adler, skłep „Kultura" | Aleksander Sos ki Kiosk czasopism Sawicki Antoni, Stanisław Gwiaździński D е ielni. i 

Spółdzielnia „Zgoda* | A. Szumski, sklep. E ul. Zamkowa "ul. Zatokowa Biuro dzienników 3 Polonja”, Łucka 1 sklep spożywczy |Koncesjow. Biuro Podań is wj Spółdzielnia wojskowa 

Nowe-Troki Nowogródek 12 A Pińsk Postawy Stołpce R St Święciany я WE powiat: 

Mikołaj Popławski : „Polsk. S. sięgarnia Bańkowski Olgierd, | Marjan Ziontel . Tarasiejski, Dru-| Modzel Ę 

= zka” Związek Kółek Rolnicz. PowszPsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wileńska ТЬ stacja kolejowa karnia i Skład Apteczny) ul. Piłsudskiego 66                   
  

Kino kameralne | Dziś wybitny 
Polonja szlagier sezonu 

Mickiewicza 22 
Dramat sensac.-życiowy w 8 akt. 

Stuprocentowy mężczyzna 

Niezwykle piękny i ciekawy, pełen poezji i awanturnicz. p 

Wspaniała gra Milton Silisa i Viola Dana, zwanej 

i uro- 
cza Milton Šills 

, Człowiek, który milczał.. 

rzygód dramat na tle podzwrotnikow. natury: 
„najpiękniejszą kobietą świata". 

w rolach 
Diola i ana głównych 

  

|Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ZAPI 

przyjmuje do dn. 20-VII 

od godz. 4 do 6 

KURS WAKACYJNY 

Dyrekcja Kursów codziennie oprócz sobót i niedziel 
wiecz. w lokalu Kursów przy ul. Wielkiej M 51 
(naprzeciwko kośc. Św. Kazimierza) 

SY NA 1075 

1926 r. i informacji udziela 

  

  

Pomarańcze 
Cytryny najlepszego 

| Do nabycia w sklepie owoc.   
Taniej niż wszędzie! $ 

Mickiewicza Nr. 7 99 Markus S Z E R e 

najlepsze bez kostek, słodkie i soczyste 

od 35 gr. za sztukę. 

gatunku Od 15 gr. za sztukę.   
  

czyszczenie 
przerabianie Stare na nowe 

filcowych i słomkowych damskich i męskich 

Wielka 52/54 obok kościoła św. 
Kazimierza (wejście z bramy). 

1036 

"Kafe -Mleczarnia 
A. PIESLAK Dominikańska 14 

Codziennie śniadania, obiady i kolacje. 
1084 Kolacje a lą carte 1,20 gr. 

Wydawca Tow. Wydaw. 

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

Mickiewicza 28—5 
w. z. p. 1037 przy RE płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej tej plagi ludz- Diirkopp—pogiada wszystkie części 

DST ITT kości). = > : z S$, H. stali, 
BIURO PODAN P. S. Zamiejscowych przy korespondencji upraszamy o dołączanie do listów Wielki wybór maszyn do szycią, instrumen- 

portorji. tów muzycznych, gramofonów, płyt i wszel- 
L. Dzięcilskiego, 

Wilno, ul. Niemiecka 6. 
Przyjmuje przepisywania 
na maszynie. Ceny przy- 
stępne. Biuro czynne od 
g. 8 rano do g. 4 po poł. 

Do serc liłościwych 
Zredukowany urzędnik 
sądowy, bez pracy od 

grudnia 1924 r., szukając 
za pracą, a chcąc wrócić 
do żony i dziecka do 
Lwowa i nie mając pie- 
niędzy na podróż powro- 
tną, prosi o pomoc. Dat- 

ki przyjmuje Admin. „Ku- 
rjera Wil* (na podróż) 

  

Dnia 15 lipca 

policyjnego. 

  ' KAPELUSZY 

Jadłodajni 

kich. 1041   

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

przy ul. Tatarskiej 24 
Sala, gabinety i kuchnia urządzone w nowoczesnym 
stylu amerykańskim i pod kierunkiem wybitnych sił 
fachowych. Ceny minimałne, dostępne dla wszyst- 

Z poważaniem I. Gołowacz 

i Kawiarni 

dzenie. 
    

  

    

„Pogoń'* sp. z ogr. odp, 

GRUZLICA PŁUC 

WIĘC NIE ZWLEKAJCIE !!! 
Żądać we wszystkich księgarniach. 

(Księgarnia 
Polsk. w Wilnie). 

Księgarnie, zwłaszcza kresowe, 

Licytacja. 

w stajni przy ul. Łukiskiej Nr. 5 
odbędzie się licytacja 2-ch powozów, 
kilkunastu wozów taborowych, 
oraz różnego inwentarza i ekwipunku 

Przedmioty te oglądać można tamże w dniu przetargu 
Komendant Wojewódzki P. P. 

frtystyczny Zakład portretów 
Wilno, Św.- Jańska 6, 

J. Mizerec przyjmuje zamówien. od 10 zł. 
Wykonanie pierwszorzędne. Tamże potrzebni agenci 
do BSI zamówień na prowincji za me го- р 

WAŻNE dla CHORYCH!! Fatujcie zdrowie!! 
jr nieubłaganą, corocznie kosi tysiące 
udzi. Nię robi różnicy dla narodowości, 
stanów, wieku i płci, i prawie 1/7 wszyst- 
kich zejść przypada na suchoty. 

H. NIEMOJEWSKI 

Stowarz. Naucz. „LECZENIE PŁUC* 

(Przyczynek do terapji gruźlicy). Cena 1 zł. 

Główna sprzedaż: j. Niemojewski WILNO Jasna 18 m.4 (Źwierzyn.) 
Broszury drukowane w język: polskim, rosyjskim, żydowsk, i francuskim, 

(Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gruźlicy 

1079 

1926 r. o godz. 12 

sań 

(©) podpis nieczytelny 

zechcą łaskawie kierować swe zamówienia pod 

adresem: WILNO, Królewska 1, Księgarnia Stowarz. Naucz. 
Polskiego (telefon 314). Konto P. K. O. 80.180. 

  

Przedstawicielstwo: 

  

e e 

Józef Bursztejn, 
Wilno, ul. Wileńska 7. 

Wyłączna sprzedaż wszechświatowo znanych 

rowerów „Dirkopp - Diana* 
Długoterminowa gwarancja za trwałość. 

Diirkopp—najstarsza firma, 
Dirkopp—najtrwalszy rower, 
Diirkopp—najlżejszy w biegu, 
Diirkopp—najlepszy w budowaniu 

    

              

   

    

      
     

  

  kich części zapasowych, 
Przy magazynie specjalna pracownia mechą- 
niczna. — Wszelkie zamówienia z prowincji 1090 i 

uskuteczniam pocztą.   
pozie posady SES 

kasjerki w sklepie 2 
w Wilnie. Złożę kaucji Ogłoszenia 
GE mł pod do 
adresem „Smutna*. О ° Ф ом „Kurier Witenski“: „UNjorą Wileńskiego 

©000000000000000 przyjmuje 

Pianina na najbardziej 
do wynajęcia. Reperacja dogodnych 
i strojenie. Mickiewicza 24 

  

  

Druk. „Pax“, ul. šw. Ignacego 5. - Tel.8-93, 

‚ ESTKO, 

RUDNICKA 25, telefon 3-78. s1 — »  warunkach 
ы P 5 sd ADMINISTRACJA 

Stare na nowe "s" "sei opierajcie „Kurjera Wileńskiego" 

rzerabia tylko pierwszorzędna farbiarnia i pralnia 
į + 1 
R Portnowa skiej, la ed akies 

  
dziecinne kostjumy 

Ligę Żeglugi _Arsenalska 4. 
1018 Morskiej i Rzecznej "r — 

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

arbar-  


