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NIEZALEŻNY ORGBN DEMOKRATYCZNY. 

D. H. Leonard PIKIEL i Syn 
został przeniesiony do obszerniejszego lokalu 

przy ul. WIELKIEJ 28. 
Polecamy duży wybór wysokich gatunków sukiennych, wełnianych, 

jedwabnych i bawełnianych towarów po cenach, jak zwykle, niskich. 

WIELKA 28. 

  

Łamańce komisyjne. 
Juljusz Cezar jeden ze swych 

listów do przyjaciela opatrzył był 

dopiskiem, który brzmiał mniej- 

więcej tak: 
— Wybacz, że piszę do ciebie 

list tak obszerny, nie miałem jed- 
nak czasu na napisanie krótszego. 

Pp. członkowie Sejmowej Komi- 

sji Konstytucyjnej najwidoczniej 

zupełnie zapomnieli tę myśl wiel- 

kiego Rzymianina, gdy w atmosferze 

podejrzliwości wobec rządu, tar- 

gów, w istnym wirze poprawek, po- 

lepszeń, dodatków i uzupełnień 

redagowali artykuł 25 Konstytucji 

dotycząc trybu uchwalania ustawy 

budżetowej. Kazuistyka prawnicza 

doszła tu do zenitu, dając naj- 

klasyczniejszy przykład, jak ustaw 

pisać nie należy, aby na ich pod- 

stawie można było skutecznie pra- 

cować. Redaktorowie projektu szli 

w tym wypadku fatalną drogą, wy- 

tkniętą przez ustawodawstwo au- 

„strjackie, starszej zwłaszcza dąty, 

trzymając się natomiast zdaleka od 

jasności i zwięzłości ustawodawstw 

romańskich. Pp. członkowie Komi- 

sji cały swój spryt wysilili na to, 
aby możliwie szczelnie zamknąć 

włądzę wykonawczą w ramach nie- 

skończońego szeregu przepisów, 

któreby wykluczały jej „samowolę* 

wobec Sejmu i Senatu. 

„Rząd składa Sejmowi projekt bud- 

żetu... 
„Jężeli Sejm.., to Senat... 
„Jeżeli Senat, to uważa się, że 

„Jeżeli Sejm, to uważa się... 
„Pręzydent Rzeczypospolitej ogła- 
szą budżet w brzmieniu; a... b... 
0,. itd. 

W porównaniu z tym dziwolą- 
giem nawet niezbyt szczęśliwy 

przepis w brzmieniu pierwotnym 

Konstytucji 17 marca brzmi, jak 
wzór jasności i prostoty, 

W obradach nad redakcją tego 

artykułu Konstytucji zapomniano 

tylko o jednem, a mianowicie o 

tem, czy cała ta zawiła procedura 

w szczególniej drobiazgowy spo- 
sób przedstawiona, ułatwi, czy u- 

trudni załatwienie ewentualnych 
zatargów między Sejmem, Sena- 

tem, a Prezydentem i Rządem, 

Sprawa nie jest bynajmniej bła- 

ha, Nie idzię też o jeden artykqł 
Konstytucji, lecz o pewną specy- 
ficzną logikę polityczną, do której 

prowadzi kompromisowe załatwia- 
nie spraw w sejmie. Różnorodne 

dążenia wzajem się  paraližują, 

dając w rezultacie rzecz dziwacz- 

ną i zgoła chybioną. 

Sprawdza się tu raz jeszce po- 

gląd, że w chwilach przełomu, w 

wypadkach szczególniej skompli- 
kowanych stosunków politycznych, 

gospodarczych lub wogóle spo- 

łecznych, ciała zbiorowe okazują 

się niezdolne do opanowania sy- 
tuacji, Potrzebny jest jeden mózg, 

jedna wola, w mniej lub bardziej 

zdecydowany sposób podporządko- 

wująca sobie wszystkie inne. Po- 

dobnie, jak za czasów Bonaparte- 

go, jak w tych innych wypadkach 

historycznych na przestrzeni ubie- 

głego stulecia, i w Polsce dzisiej- 

szej również ta przewaga jednost- 

ki, względnie przynajmniej niedu- 

żego i dobrze zgranego ciała (rzą- 

du) nad czynnikiem dyskusji (par- 

lamentem) jest niezbędnym warun- 

kiem ostatecznego opanowania 

ciężkiej sytuacji wewnętrznej kra- 

ju, w szczególności stosunków go- 

spodarczych. 

Prosta, jasna logika jednostki 

kierowniczej w postaci zasadni- 

czych tez, rozwiniętych przez ota- 

czających ją specjalistów z róż- 
nych dziedzin, a nie logika kom- 

promisu sprzecznych tendencji, 

których pogodzenie z konieczności 

zawsze musi być mechaniczne! 

Wtorkowe obrady komisji za- 

gadnienie to postawiły na porząd- 

ku dziennym w całej rozciągłości. 

Idzie o sprawę pełnomocnictw dla 

rządu. Już z okazji wysunięcia 

sprawy pełnomocnictw wydanych 

przed miesiącem wskazywaliśmy, 

że dotychczasowa praktyka polska 

w dziedzinie pełnomocnictw, zapo- 

początkowana przez znane ustawy 

p. Wł. Grabskiego, dostarcza pre- 

cedensów, od których jaknajdalej 

trzymać się należy. Ustawy p. 
Grabskiego z góry kazuistycznie 

wyliczają te wypadki, w których 

rząd upoważniony jest do wydawa- 

nia rozporządzeń, zastępujących 

ustawy. Przedstawiciele kilkn wię- 
kszych stronnictw proponowali, aby 

i tym razem udzielić rządowi peł- 

nomocnictw w zgóry ściśle qkreś- 
lonych sprawach. Ta samą logiką 
drobiazgowego łatania, nakładająca 

na rząd obowiązek nieskończonych 
targów ze stronnictwami o treść 

pełnomocnictw, ich interpretacji, 

ich wykonywania wreszcie. 

Premjer Bartel oparł się temu 

żądaniu, wymagając generalnych 

pełnomocnictw do wydawania roz- 

porządzeń z mocy ustawy, czyniąc 

z tego kwestję zaufania. 

Rząd pragnie mieć swobodę 

ruchów, możność wykonywania 

swego planu. Jest to warunek 

wstępny naprawy Rzeczypospolitej, 

naprawy stosunków gospodarczych 
przedewszystkiem. 

Wysuwając tę kwestję rząd 

ma za sohą niemal w całości opinję 
publiczną, która widzi w nim an- 

tytezę sejmowego gadulstwa. Nie 

można wątpić, że Sejm oceni w 

tej chwili, jaki jest stosunek spo- 

łeczeństwa do rządu, a także do 

niego samego. W takim razie re- 

zultat narad nad pełnomocnictwa- 

mi może być tylko jeden: kapitu- 

lacja opozycji sejmowej. B. W, 
A ITS V ATS E DISTRI 
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Choroby skórne i weneryczne. 
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Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 
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Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Waloryzacja ceł. 

17 b. m. Odbędzie się w Min. 
Przem. i Handlu posiedzenie ko- 
mitetu celnego, na porządku dzien- 
nym którego znajdzie się specjalny 
punkt, a mianowicie postulat walo- 
ryzacji ceł. Sprawa ta stała się 
obecnie aktualną i komitet wydał 
o niej swą opinię. 

Budżet na rok 1927. 

Dowiadujemy się, iż projekt 
preliminarza budżetowego na r. 
1927 będzie gotowy przed pierw- 
szym Września, poczem w tym 
samym terminie zostanie przedło- 
żony Sejmowi. 

Obecnie trudno jest jeszcze mó- 
wić o liczbach, w jakich wyraża 
się preliminarz budżetowy. Należy 
jednak stwierdzić, że w ogólnej 
sumie preliminarz ten nie będzie 
wyższy od budżetu za rok 1926 
i że cechować go będzie meżli- 
wie najdalej posunięta oszczę= 
dność. 

Preliminarz układany jest obec- 
nie w Ministerium Skarbu pod ką- 
tem zmniejszenia wydatków kon- 
sumcyjnych na korzyść produkcyjny. 

P. Klarner u p. Prezydenta. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął wczoraj na dłuższej audjencji 
ministra skarbu p. Klarnera. 

Dzień Marszałka Piłsudskiego. 
Min. Spr. Wojsk. Marszałek 

Piłsudski przyjął wczoraj na kon- 
feręncji b. naczelnego publicystę 
londyńskiego „Timesa* p. Steeda. 

-" Następnie p. Marszałek odhył 
dłuższą konferencję z p. premjerem 
Bartlem. 3 

Wigczarem © godz. 8-ej szef 
francuskiej misji wojskowej gen. 
Charpy wydał obiad na cześć pana 
Marszałka z powodu Święta naro- 
dowego francuskiego. 

Walka rządu z bezrobociem. 
W poniedziałek wieczorem w 

Prezydjum Rady Ministrów odbyła 
się konferencja pod przewodnic- 
twem p. premjera Bartla, doty- 
cząca walki z bezrobociem oraz 
zlikwidowania bezrobocia. 

W konferencji wzięli udział, о- 
prócz p. premjera Bartla, Ministro- 
wie: Klarner, Kwiatkowski, Broniew- 
ski, Jurkiewicz, Młodzianowski, Ro- 
mocki i Raczyński. 

Rozpatrywano cały szereg pro- 
jektów i powzięto uchwałę, że z 
chwilą uzyskania odpowiedniej moż- 
ności działania rząd przystąpi do 
energicznej walki z bezrobociem. 

Na konferencji tej poruszono 
również sprawę uregulowania е- 
migracji. 

Tematem tej konferencji zainte- 
resował się osobiście p. Prezydent 
Rzeczypospolitej i w myśl jego ży: 
czenia dalszy ciąg konferencji od- 
był się wczoraj na Zamku o godz. 
6 wiecz. pod osobistem przewod- 
nictwem p. Prezydenta. 

Krążownik dla Polski. 

Dowiadujemy się, iż p. Marsza- 
łek Piłsudski postawił na Radzie 
Ministrów wniosek zakupienia od 
rządu francuskiego na sumę 1200000 
fr. zdeklasowanego krążownika, któ- 
ry służyć będzie dla celów szkolnych, 
a specjalnie dla szkolenia adeptów 
szkół morskich. 

Rada Ministrów zaaprobowala 
postanowienie p. Marszałka i wsta- 
wiła odpowiednią sumę w budżecie. 

Marszałek Piłsudski jedzie do 
Druskienik. 

Marszałek Piłsudski wyjeżdza w 
tych dniach na 2 tygodniowy urlop 
do Druskienik, 
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Mowa premjera Bari 
W Komisji Konstytucyjnej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Wczoraj obradowała przez cały 
dzień z przerwą obiadową sejmo- 
wa komisja konstytucyjna, która 
przyjęła szereg artykułów projek- 
tów zmiany Konstytucji. 

Z najważniejszych szczegółów 
powyższych obrad była mowa p. 
premjera Bartla, z okazji artyk. 
5 projektu rządowego, dotyczą- 
cego pełnomocnictw. 

P. premjer oświadczył następnie 
w imieniu rządu, że z powyższe- 
go artykułu robi kwestję zaufania. 

„jeżeli panowie tego nie u- 
chwalą — mówił p. premjer — 
rząd wyciągnie odpowiednie kon- 
sekwencje”. 

W dalszym ciągu p. premjer o- 
świadczył, iż rząd zastanawiał się 
bardzo głęboko i doszedł do prze- 
konania, iż bez uzyskania  odpo- 
wiednich pełnomocnictw, bez pra- 
wa dekretowania, absolutnie nie 
będzie mógł wykonać programu, 
zakreślonego przez rząd, a ma- 
jącego na celu poprawę ustroju 
państwa. 

Jeżeli tego zdania byłem 7 ty- 
godni temu — mówi p. premjer — 
to każdy dzień mego urzędowania 
pogłębia we mnie to przekonanie. 
Każdy dzień nastręcza sposobno- 
ści, że tu i ówdzie zachodzi potrze- 
ba poczynienia czasem drobnych 
nawet tylko korektur, bez których 
jednąk rząd utyka na przeszkodach. 
Jesteśmy jakby w klatce, która 
ma 10 tys. Ścian. 

Podaję panom jeden przykład. 
Zainteresowałem się sprawą tępie- 
nia nadużyć wśród urzędników. O- 
kazało się, że z uwagi na istnieją- 
cą ustawę, wskutek jej niedostatecz- 
nego brzmienia, nie mam prawa о- 
głosić wyroku nawet bez podania 
nazwiska, ani też nie wolno mi 
brać udziału w rozprawach dyscy=* 
plinarnych. Chodzi o takie rzęczy, 
które nawet nie leżą w intencji pra- 
wodawcy. 

    

Niemcy grożą. 

Ježelibyšmy z każdą z tych 
drobnych rzeczy musieli przecho- 
dzić przez Sejm, sprawy  przecią- 
gałyby się bez końca. Wcale się 
też nie wstydzę tego, że nie mogę 
panom zgóry określić, jakie szcze- 
gółowe pełnomocnictwa będą rzą- 
dowi potrzebne. Nie chcę panów 
okłamywać. Każdy dzień przy- 
nosi nowe postulaty. Próbowa- 
liśmy robić odpowiednie wylicze- 
nia, któreby dały Ścisłe określenie 
pełnomocnictw, potrzebnych rządo- 
wi i okazało się, że jest to nie- 
podobieństwem. Panowie  za- 
mknęliby nas znów w klatce, tylko 
może trochę większej. Szczerze 
odpowiadam, że tego nie wiem, 
może dlatego, że jestem  profeso- 
rem: proferorowie chętnie się do 
tego przyznają, że pewnych rzeczy 
nie wiedzą. Nie wiem też, jak 
się potoczą wypadki. Z dniem 
pierwszego października jest stan 
ex lex. Dałem dowód w dwumie- 
sięcznem swojem urzędowaniu, że 
respektuję praworządność. Przed- 
stawicielom stronnictw  tłumaczy- 
łem, że dla mnie pierwszym  ter- 
minem możliwem do wzięcia pod 
rozwagę prawa co do rozwiązania 
Sejmu jest koniec stycznia lub po- 
łowa lutego, mój rząd nie roz- 
wiąże Sejmu natychmiast. (Pos. 
Kiernik: czy to termin rozwiązania, 
czy wyboru?) Wyboru. W każdym 
razie będziemy musieli prosić 
Sejm o budżet na czwarty kwar- 
tał. Możnaby wprawdzie w spra- 
wie budżetu zgodzić się na taki 
stan ex lex. 

Praktyka europejska jest pod 
tym względem dosyć elastyczna. 
Ale ja ani jednego dnia nie bę- 
bę rządził bez ustawowego przy- 
nania mi wydatków i dochodów. 

Po otrzymaniu tego budżetu 
mogą być dwie ewentualnošci: 
albo wszystkie nasze usiłowania 
nie dadzą żadnego wyniku, zacznie- 

BERLIN, 18-yII. (Pat.) Jak donosi „Berliner Tageblatt* wpłynęła 
do urzędu spraw zagranicznych nota Rady Ambasadorów w sprawie 
rozbrojenia Niemiec. 

Nota dotyczy trzech punktów: stanowiska szefa Reichswehry, 
budżetu Reichswehry, i naruszenia postanowień traktatu Wersalskiego 
o zapasach amunicji i broni. 

„Demokratischer Ztg Dienst* wyraża zdziwienie, że właśnie w 
tym czasie, kiedy delegacje Ententy na konferencji rozbrojeniowej w 
Genewie swojem postępowaniem dowiodły, że zmierzają raczej do no- 
wych zbrojeń, a nie do rozbrojenia, 
akcję przeciw Rejchswehrze. 

Rada Ambasadorów rozpoczyna 

Dziennik wyraża przypuszczenie, że nota ta została spowodowa- 
na konferencją rozbrojeniową i przewidzianem nowem uregulowaniem 
kontroli zbrojeń Rzeszy. 

Po wstąpieniu Niemiec do Ligi Narodów będą bowiem Niem- 
cy podlegały jedynie kontroli Ligi Narodów i najwidoczniej zamie- 
rza się obecnie porozumieniu temu przeszkodzić i szukać nowych 
powodów do interwencji dla utrzymania nadal kontroli wojskowej so- 
juszników. 

Dotąd brak oficjalnego potwierdzenia tej wiadomości — czytamy 
w końcu — przypuszczalnie jednak w najbliższym czasie wydany z0- 
stanie oficjalny komunikat w tej sprawie. 

  

Układ francusko-angielski zawarty. 
PARYZ, 18-VII. Pat. W związku z podpisaniem w Londynie ukła- 

du w sprawie długu francuskiego w Anglji 
istotnie wielkiej odwagi 
na długi okres 62 lat. 

„Matin zauważa: Trzeba 
dla podpisania dokumentu angażującego kraj 

Jednakże dwa potężne motywy musiały pchnąć francuskiego mini- 
stra finansów do położenia swego podpisu pod akt ten, a mianowicie: 
1) przeświadczenie o absolutnej konieczności i 2) stwierdzenie, że 
układ nie oznacza jeszcze przymusu wykraczającego poza granicę mo- 
žliwošei, 

„Petit Journal“ dowiaduje się, że pierwsza rata roczna ma wy- 
nosić 4 miljony funtów szterlingów. 

Konferencja min. Caillaux. 
PARYŻ. 13.VII. Pat, Minister finansów Caillaux zaprosił na wie- 

czór gubernatora Banku Francuskiego p. Moreau i dyrektorów głównych 
z zakładów kredytowych w celu zbadania z nimi położenia finansowego 

    

Śmierć d-cy 11 p. lotn. w Lidzie. 
WARSZAWA. 13.VII. Pat. Dzienniki donoszą, że pułkownik Adam 

Zaleski, zastępca dowódcy 11 pułku lotniczego myśliwskiego, stacjowa- 
nego w Lidzie, runął wczoraj z samolotem pod Lidą i zabił się na 
miejscu. Zmarły był już 12 lat lotnikiem. 

my się załamywać w dziedzinie 
gospodarczej, a wtedy ubiorę się 
we włosiennicę, przyjdę do panów i 
powiem, że nie mam już tutaj O 
robić. Panowie dadzą mi wów- 
czas krzyżyk na drogę. 

Ale może być sytuacja inna: 
przecież stan gospodarczy kraju 
poprawia się. jeżeli obecna linja 
rozwojowa pójdzie dalej, to nie 
przyjdę do panów z oświadczeniem, 
że uciekam tylko z tem, że widocz- 
nie sposób postępowania rządu jest 
pomyślny i pozwolicie panowie, że 
tą drogą będę iść dalej, aż zniknie 
niebezpieczeństwo załamania się li- 
nji rozwojowej. Tego nie możemy 
przewidzieć Obecnie i stąd też ta 
płynność w całej tej naszej prośbie. 

P. Byrka powiada, że welimi- 
nowanie pełnomocnictw wymaga- 
łoby więcej pracy, niż sprecyzowa- 
nie. Ja muszę wypowiedzieć inny 
pogląd. Chodzi przecież o wyelimi- 
nowanie raczej spraw politycznych. 
P. Byrka, który jest znawcą spraw 
gospodarczych, wie, jaka to olbrzy- 
mia dziedzina. Panowie zechcą ła- 
skawie spróbować dokonania tego 
wyliczenia szczegółowego. Dola kra- 
ju, jestem tego pewien, obchodzi 
w równej mierze i Sejm i Rząd. 
Panowie na pewne rzeczy poli- 
tyczne nie mogą się zgodzić, nie 
mając wielkiego zaufania do rządu, 
ani na prawicy, ani na lewicy. Te 
rzeczy mogą panowie wyelimi- 
nować, albowiem One nie będą 
naszą główną troską. 

Mogę panów zapewnić, że nic 
się nie kryję z naszemi żądania- 
"mi. Jestem tylko to, o czem tu 
mówię. 

W dyskusji, jaka się wywiązała 
nad  powyższem oświadczeniem 
p. premjera Bartla, na wniosek 
pos. Popiela (N.P.R.) wybrano 

"specjalną podkomisję, która ma 
sprecyzować pełnomocnictwa rzą- 
dowe dla pełnej komisji konsty- 
tucyjnej. 

Obrady podkomisji rozpoczną 
się o godz. 10 rano, komisji zaś— 
o 5-ej po południu. 

B bifwy Kowieńskiej. 
Kłajpeda żali się na Litwę do 

Ligi Narodów. 

RYGA 13-VII. (tel. wł.). W. ko- 
łach prawicowych Sejmu Kowień- 
skiego wywołały zaniepokojenie 
enuncjacje prasy zagranicznej w 
sprawie skargi sejmiku  Kłajpedz- 
kiego do Ligi Narodów na rząd 
litewski z powodu naruszenia obo- 
wiązujących ustaw, 

W związku z tem przedstawi- 
ciel nacjonalistów prof. Waldema- 
ras wniósł do Sejmu interpelację, 
domagającą się bronienia honoru 
Litwy w Lidze Narodów. 

Zbliżenie Kowna z Kłujpedą. 

RYGA 13-VII. (tel. wł.). Koła 
rządowe w Kownie przypisują wiel- 
ką wagę z powodu przyjazdu de- 
legacji Kłajpedzkiejj Z poczynio- 
nych kroków „zbliženia“ nič“mniej 
zadowolona jest prasa Kłajpedzka, 
która widzi, że obecny rząd  istot- 
nie z poczuciem odpowiedzialności 
ujmuje sprawę Kłajpedy. 

W sierpniu odwiedzi  Kłajpedę 
prezydent Litwy Dr. Grinius. 

  

Zjazd socjaldemokratów. 

RYGA 13-VII. (tel. wł.). Rzą- 
dowa obecnie na Litwie  partja 
socjaldemokratyczna zapowiedziała 
na początek września swój zjazd 
do Kowna, na którym załatwiona 
ma być kwestja stosunku państwa 
do mniejszości narodowych. 

Ferje łetnie Sejmu. 

RYGA 13-VII. (tel. wł.). Ferje 
letnie Sejmu litewskiego rozpoczną 
się dnia 20 lipca. Do tego czasu 
Sejm ma zamiar uchwalić szereg 
projektów wniesionych przez rząd 
obecny. 

  

               

Telefon redakcji i admini- 
stracji Nr. 99, czynny od 
godz. 9 rano do 10 wiecz. 
Telefon nocny od godz. 10: 
wiecz. do 4 rano Nr. 8-93.



a marginesie procesu: Hurczyna. 
Z každym niemal dniem przed 

oczyma naszemi otwierają się za- 

dawnione rany polskiego organiz- 

mu państwowego i coraz bardziej 
oczywistą staje się paląca potrzeba 

przeprowadzenia radykalnej napra- 

wy Rzeczypospolitej we wszyst- 
kich dziedzinach naszego życia 
zbiorowego. : 

W naszym życiu publicznym 
przeżyliśmy tyle klęsk i tragiedji, 
świadczących о rozkładzie we- 
wnęttznym, że niewiele. już spraw 
zdoła nas zadziwić i poruszyć do 
głębi. 

Mimo to potworny proces pro- 
kuratora Hurczyna świeżo poruszył 
opinję publiczną i otworzył tajniki 
przybytku sprawiedliwości, w któ- 
rym, mimo powszechnego rozprę- 
żenia widzieliśmy ostatnią ostoję 
praworządności publicznej. 

Nie chodzi tutaj o pejedyńczy 
zresztą, i jak chcemy wierzyć, 
przypadkowy fakt, że znalazł się 

_ przedstawiciel prokuratury polskiej, 
który na wysokim” stanowisku po- 
pełniał zbrodnie, do których ści- 
gania był powołany. Nie mamy 
żadnego prawa uogólniać tego wy- 
padku, ani z tego jedynie powodu 
rzucać jakiekolwiek bądź podejrze- 
nia na dobre imię urzędu prokura- 

torskiego. 
Bohater procesu, prok. Iurczyn 

niewątpliwie był człowiekiem bez- 
wartościowym i zapewne nieszczę- 
śliwym i tylko dzięki rozpaczliwe- 
mu wprost u nas fetyszyzmowi wo- 
bee t. zw. „fachowców*, całkiem 
niespodzianie dla siebie zajmował 
swe wysokie stanowisko. Nie o 
niego też chodzi, 

Podczas przewodu sądowego 
dowiedzieliśmy się jednakże o wie- 
lu szczegółach wprost nieprawdo- 
podobnych, nad któremi społeczeń- 
stwo nie może spokojnie przejść 
do porządku dziennego. 

zas wielki aby uderzyć w 
dzwon trwogi i głośno domagać 
sią gruntownych zmian w organi- 
zacji i funkcjonowaniu naszego są- 
downictwa. Proces Hurczyna po- 
siada niezwykle doniosłe znacze- 
nie, właśnie dlatego, iż dzięki nie- 
mu w całej pełni ujawniły się 
główne bolączki i wady tej IT 
ważniejszej dziedziny życia pań- 
stwowego. Będziemy trzymali się 
tylko tych danych, które dostar- 
czył nam ten proces. 

Otóż przedewszystkim uderzył 
nas fakt, powszechny zresztą i w 
innych urzędach polskich, że sta- 
nowiska najbardziej odpowiedzial- 
ne i zazwyczaj obsadzane są u nas 
przez ludzi, którzy się mogą wy- 
kazać jedynie tem, że przeszli 
przez służbę w państwach zabor- 
ezych. Urzędnik z t, zw, „szkoły* 
rosyjskiej lub austryjackiej zazwy- 
ezaj ma pierwszeństwo w obejmo- 
waniu posad, a to dzięki temu, iż 
weiąż posiada on dla nas jakiś 
urok owej bezwzględnej „facho- 
wości”, tak dalece, że nie potrzeb- 
ne mu są już jakiekolwiek bądź 
inne kwalifikacje. Że taki urzędnik 
b. często nie umie wprost mówić 
po polsku, że, być może, w służ- 
bie u wrogów wyparł się niegdyś 
swej sponiewieranej ojczyzny i dziś 
nawet nie jest w stanie zrozumieć 
potrzeb ducha polskiego i orga- 
nicznie mu obcych właściwości pań- 
stwa demokratycznego, jakim jest 
Polska, której ustrój i tendencje 
rozwojowe są całkiem odmienne, 
niż w przedwojennych monarchjach 
zaborczych, to wszystko, wobec 
owego nimbu „fachowości* wydaje 
się czemś zgoła nieistotnym i naj- 
częściej weale pod uwagę się nie 
bierze. 

Miejmy odwagę wszakże posta- 
wić dziś wyraźne pytanie, w czem 
przejawiła się owa „fachowość* b. 
urzędników rosyjskich i austrjac- 
kich. 

Ze zdumieniem usłyszeliśmy na 
rozprawie, iż dla wyszukania о- 
wych nieocenionych „fachowców* 
udawano się do baraków z wy- 
chodźcami z Rosji, aby tam wyła- 
pać rozmaitych wykolejeńców i 

  

Lipy kwitną. 
_ Pan prezes był zadowolony z 

siebie. Powrócił właśnie z podróży 
służbowej, otrzymał mnóstwo po- 
chwał od swej zwierzchności, za 
energiczne współdziałanie przy 
przeprowadzeniu uchwały X, za 
wydajną pracę, oraz przyczynienie 
się do sprężystego wykonania okól- 
nika Y etc. etc. 

Naprawdę, był dziś dumny z 
siebie! Przeglądał ostatnie numery 
dziennika i oko jego mile błądziło 
po kronice miejscowej aż spoczęło 
na rubryce „osobiste“. „Pan pre- 
zes wyjechał, pan prezes przyje- 
chał; wyjechał — przyjechał, przy- 
jechał — wyjechał". Jaki czynny! 
To też był sennie — rozmarzony; 
sen kleił znużone powieki. Ale 
przez otwarte okno powiało zapa- 
chem kwitnących lip. 

wręczyć im najodpowiedzialniejsze 
funkcje państwowe w Polsce. Pa- 
nowie Hołownia, Hurczyn, Tolpy- 
ho et tutti quanti zawdzięczają 
swe _ stanowiska głównie swej 
marce „fachowości o pochodzeniu 
rosyjskiem. 

Jednocześnie zaś starannie zam- 
knięto u nas dostęp do sądowni- 
etwa dla wielu młodych polskich 
sił, wychowanych we własnych u- 
niwersytetach i nieraz daremnie 
rwących sią do twórczej pracy. 
Bezmyślna ustawa o aplikacji są- 
dowej skazuje młodych adeptów 
prawa na dwuletnią bezpłatną 
praktykę sądową, która wymaga 
od nieh pełnej zależności służbo- 
wej, ezęstych wyjazdów i poświę- 
cenia całego czasu, nie dając moż- 
ności nawet pobocznego zarobko- 
wania na życie. Któż w dzisiej- 
szych warunkach, oprócz ludzi za- 
możnych, może przetrwać bez za- 
robków w ciągu tak długiego 0- 
kresu? 

Sądownictwo więc staje się 
kastą dostępną dla uprzywilejowa- 
nych, lub niezależnych materjalnie. 
To też na każdym kroku widzimy 
zdolnych nieraz prawników, którzy 
po bezowocnych wysiłkach prze- 
brnięcia przez ową niedostępną 
przegrodę bezpłatnej aplikacji, z 
rozpaczą rezygnują ze swego za- 
wodu. l dzieje się to wówczas, gdy 
np. w Wileńskim okręgu apela- 
cyjnym, szczególnie na prowincji, 
mnóstwo stanowisk sądowych zaj- 
mują dawni „ziemskije naczalniki“ 
lub ludzie nawet bez prawniczego 
wykształcenia, pościągani # roz- 
maitych rosyjskich urzędów. 

Po tem wszystkiem cośmy sły- 
szeli na procesie Hurczyna ze 
smutkiem należy stwierdzić, iż 
przynajmniej w Wileńskiej proku- 
raturze, za czasów wielkorządztwa 
sławnego p. Hołowni w najczyst- 
szej swej formie panował t. zw. 
„ruski duch*, który przejawiał się 
nietylko w kulcie dla wszelkich 
rekwizytów „carskiego regime'u*, a 
więc rosyjskich ustaw ze słynnym 
129 art. K. K. na czele i rosyj- 
skich urzędników, lecz nadewszy- 
stko w specyficznym układzie wza- 
jemnych stosunków i niesłychanym 
wprost traktowaniu swych obo- 
wiązków strażników prawa i spra- 
wiedliwości. 
+ Ileż tam było ludzkiej krzyw- 
dy, ileż łez i tragiedji w tych kil- 
kunastu tysiącach spraw, które od 
lat całych zalegały  kancelarje 
prokuratorskie, o czym tak spo- 
kojnie, jak о rzeczy zwykłej, za- 
komunikował jeden ze świadków 
podczas rozprawy sądowej. A prze- 
cież każda z tych spraw dotyczy 
losów żywych ludzi, wśród których 
z pewnością jest wielu niewinnych 
lub nieszczęśliwych! 

Przy dotychczasowym stanie rze- 
czy sprawy karne wpływały na 
wokandę sądową przeciętnie po 
8-ch, 4-ch a nawet i więcej latach 
od wszczęcia postępowania. Głoś- 
nym był niedawno w Wilnie wypa- 
dek, kiedy sprawa niesłusznie wy- 
toczona przed 4-ma laty przeciw- 
ko jednemu ze znanych pracowni- 
ków oświatowych L. Śr., zakończo- 
na na wiosnę r. b. wyrokiem unie- 
winniającym, wydobytą została z 
zakamarków kancelarji prokurator- 
skiej dopiero na skutek interpela- 
cji sejmowej. Beznadziejne zalega- 
nie spraw, nieraz ważnych i ogól- 
nie znanych doprowadza często do 
najrozmaitszych komentarzy i nie- 
potrzebnych przypuszczeń, iż dzie- 
je się to dla zatuszowania udziału 
w nich zbyt wybitnych osobistoś- 
ci. Dla przykładu spytajmy co się 
stało ze sprawą słynnych nadużyć 
w Kuratorjum szkolnym, która do- 
tychczas nie wypłynęła na światło 
dzienne, mimo, iż jeden z jej pom- 
niejszych zresztą bohaterów, dru- 
gi już rok przebywa w więzieniu 
prewencyjnym. 

Czyż nie jest to wszystko po- 
deptaniem najważniejszych gwa- 
rancji i praw obywatelskich, czyż 
nie prowadzi to najprostszą drogą, 

„Lipy kwitną!* — rzekł prezes 
i uśmiech rozjaśnił surową twarz; 
jakieś dziecięce rozrzewnienie ma- 
łowało się na tej twarzy. „Lipy 
kwitną* — powtórzył. „Kwitły bzy, 
jaśminy kwitły — te niby nasze 
magnolje i tuberozy, ale człowiek 
przechodził obok, czasem powąchał, 
szukał „szczęścia* i cieszył się, 
że już wiosna na dobre, ale jak 
nasze lipy kwitną, to już nie mo- 

gę, coś na mnie „nachodzi!* I na- 
szło... Prezes bez czapki wyszedł 
żwawo i skierował się do parku. 
Siadł w cieniu starych lip, przy 
skrzyżowaniu dwuch alei, poza 
któremi był też gaj lipowy. „Tak, 
lato w pełni, człowiek małeje wo- 
bec czarów przyrody, może to te- 
raz właśnie moja dusza rozmawia 
z Bogiem? Tak, człowiek pragnął- 
by być lepszym wobec przyrody!* 

I prezes przymyka oczy, zagłę- 
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do bezprawia i terroru prokura- 
torskiego? 

Przecież jedną ż naczelnych 
zasad fowoczesnego procesu jest 

właśnie szybki wymiar sprawiedli- 

wości! 
Chcemy wierzyć, iż proces Hur- 

czyna stanie się owym wstrząsem 

moralnym, który przyczyni się do 

uzdrowienia stosunków w Ssądow- 

nictwie naszym i zabezpieczy spo- 

łeczeństwo przeciwko poniewiera- 

niu najistotniejszych jego praw 

przez instytucję powołaną do ich 
obrony, oraz przyśpieszy nareszcie 

wszczęcie wielkiej akcji wyplenie- 
nia chwastów i obcych naleciałości, 
które bujnie rozrosły się na pol- 
skiej niwie państwowej. 

Ultimus. 
  

Z ZAGRANICY. 

Sprawa odszkodowań. 

BERLIN, 13-VII. (Pat). Jedna z 
agencyj donosi, że rząd pruski 
jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia 
wyszle odpowiedź na propozycję 
generalnego pełnomocnika Hohen- 
zollerów w sprawie odszkodowań. 

Rząd pruski w odpowiedzi swej 
odrzuci propozycję poczynione 
przez generalnego pełnomocnika i 
będzie się domagał ze strony Ho- 
henzollerów nowych ustępstw na 
podstawie rządowego projektu kom- 
promisowego. 

Caillaux wraca do Paryża. 

LONDYN, 18.VII (Pat.). Dziś o 
godz. 9 m. 45 rano minister Cail- 
laux „odjechał* samolotem do Pa- 
ryża. 

Zaburzenia w Portugalji jeszcze 
trwaję. 

LIZBONA, 13.VII (Pat.). Krążą 
tu pogłoski dotychczas nie spraw- 
dzone, jakoby na krążowniku wio- 
zącym generała Gomeza da Costę 
wybuchł bunt, przyczem załoga 
wysadziła generała w Oporto. 

6 dywizji stacjonujących w pół- 
nocnych prowincjach  Portugalji, 
opowiedziało się podobno na rze6ż 
generała. 

Likwidacja sprawy marokańskiej. 

PARYŻ, 13.VII (Pat.). Prezes 
Rady Ministrów Briand i gen. Pri- 
mo de Rivera podpisali w południe 
pkład marokański. 

Lotnik francuski w drodze do 
Polski. 

PARYŻ, 18.VII (Pat.). Pilot 
porucznik Thoret na samolocie z 
motorem o sile 40 HP odleciał 
dziś rano o godz. 4 m. 55 doko- 
nywując rajdu Paryż—Praga bez 
lądowania. Wrazie pomyślnych о- 
koliczności lotu lotnik poleci do 
Warszawy. 

  

Wśród pism. 
— „Ster“ w Nr. 9 drukuje attykuł 

Antoniego Ponikowskiego, poświęcony 
zagadnieniom szkolnym, w którym autor 
kładzie nacisk na zachowanie niezależno- 
ści organizacji szkolnej od wpływów ad- 
ministracji politycznej. P. Grzymało wy- 
stępuje w tymże numerze z projektem 
wprowadzenie bonów podatkowych, jako 
środek NAPA wy obrotu pieniężnego. 

W związku z wzrastającym w Polsce 
zainteresowaniem dla przemysłu arty- 
stycznego pozostaje artykuł „Na słomia- 
nych nogach”, w którym autor stwierdza 
brak związku tej gałęzi sztuki z szersze- 
mi masami społeczeństwa, co ujemnie 
odbija 3 na jej rozwoju. ы 

— „Świat y Nr. 27 podaje na wstę- 
pie wspomnienie osobiste dr. J. Prądzyń- 
skiego o Prezydencie Mościckim, p. t. 
„Dziwny człowiek", Stefan Krzywoszew- 
ski drukuje sprawozdanie z międzynaro- 
dowego PERL CZE zrzeszeń autorów dra- 
RE: tóry niedawno odbył się w 
aryżu. 

— „Wiadomości literackie". przy- 
noszą w Nr. 27 artykuł Antoniego Po- 
tockiego „Nim nowe stulecie zabłyśnie*, 
wzywający do gruntownego zbadania i 
poznania ducha romantyzmu polskiego 
w związku ze stuleciem, które upływa 
właśnie od daty jego w Polsce narodzin. 
Michał Sobeski zabiera głos w sprawie 
malarstwa doby ostatniej, a Władysław 
Broniewski cmawia_ obszernie ostatni 
tom poezyj Juljana Truwiina, 

bia się w siebie — lecz co to? 
Oto wśród kwitnących lip maja- 
czą się prezesowi jakieś widziadła. 
Wyraźnie widział jakieś figurki — 
niby krasnoludki, bujające z listka 
na listek, z kwiatka na kwiatek. 
To znowu układają się, jakby w 
ogromny bukiet, wysuwają żądełka 
i wachlują wkoło twarzy prezesa, 
potem się to oddała i zawisa 
wśród kwiatów i liści. Wyraźnie 
prezes to wszystko widzi. Pot wy- 
stąpił mu na mądre czoło i ze- 
brawszy resztki silnej woli, wy- 
ksztusił do jednej takiej postaci. 

— Kto jesteś? 
— Jestem sumienie, tylko nie 

twoje, prezesie, a tak sobie su- 
mienie i basta! 

— No wiesz, sumienie, żeby 
tak mię dziś nastraszyć, gdy de- 
lektuję się zapachem lip! Ja my- 
ślałem, że to jakieś ciała eterycz- 
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Zmiany Konstytucji w Komisji 
°° — Sejmowej. : 

WARSZAWA. 18-VII. (Pat.). 
Sejmowa komisja konstytucyjna 
przystąpiła dziś do trzeciego czy- 
tania ustawy, zmieniającej Konsty- 
tucję. Art. 1 noweli głoszący, że 
ustawa państwowa ustala  corocz- 
nie budżet państwa na następny 
rok został przyjęty. 

Przed głosowaniem nad art. 2, 
3 i 4 noweli, które usuwają gło- 
sowanie stosunkowe i podnoszą 
cenzus wieku z 21 lat na '24 i 25 
lat na 80 zabrał głos pos. Nied- 
ziałkowski (PPS) i w _ imieniu 
stronnictw lewicy sprzeciwił się 
tym poprawkom, które zasadniczo 
zmieniają cały ustrój i nie były 
przewidziane w projekcie rządo- 
wym. Mówca zapowiedział ostrą 
walkę przeciwko tym zmianom, 
wniesienie na pleuum Sejmu wnio- 
sku o skreślenie, oraz domagał się 
od rządu, aby na plenum Sejmu 
zajął stanowisko co do nich. Te 
same zastrzeżenia wypowiedział w 
sprawie poprawek ograniczających 
nietykalność poselską. 

Po oświadczeniu pos, Prószyń- 
skiego (ZLN), który przeciwstawił 
się stanowisku  zajętemu przez 
pos. Niedziałkowskiego, w gloso- 
waniu wszystkie poprawki przyję- 
to. Przystąpiono do art. 5 zmie- 
niającego art. 21 Konstytucji o 
odpowiedzialności poselskiej, W 
drugiem czytaniu komisja postano- 
wiła, że posłowie nie mogą być 
pociągani do odpowiedziałności za 
swoją działalność tylko w Sejmie. 
Artykuł 6 noweli uzupełnia art. 
22 Konstytucji, zawierający po- 
stanowienie, że posłowi nie wolno 
otrzymywać korzyści od rządu, 
przez dodanie sankcji, że jeżeli 
sąd najwyższy stwierdzi narusze- 
nie tego przepisu, poseł traci 
mandat oraz korzyści otrzymywa- 
ne od rządu. Artykuł ten przyjęto 
bez dyskusji. 

W sprawie art. 7 noweli zmie- 
niającego art. 25 Konstytucji roz- 
winęła się dyskusja, (treść projek- 
tu art. 7 w brzmieniu podkomisji 
podaliśmy wczoraj). W toku dysku- 
sji pos. Bagiński (Wyzw.) posta- 
wił wniosek, aby zamienić 5-mie- 
sięczny czas, pozostawiony eiaiom 
ustawodawczym do załatwienia 
budźetu czasem 6-miesięcznym i 
zgodnie z tem pozostawić Sejmo- 
wi czas zamiast 3 miesięcy, 4 
miesięce, na wypadek zaś odrzu- 
„cenia tego wniosku zamiast 3 mie- 
sięcy 3 i pół miesięcy. 

Zabrał głos również p. Prezes 
Rady Ministrów, który prosił 0 za- 
trzymanie okresu 5-miesięcznego. 
Oświadczył natomiast, że rząd mo- 
że się zgodzić, aby całe te 5 mie- 
sięcy były pozostawione pracom 
obu Izb bez rezerwowania dwuch 
tygodni na ogłoszenie bndżetu. W 
głosowaniu przyjęto wniosek ewen- 
tualny pos. Bagińskiego о  pozo- 
stawieniu 3 i pół miesięcy Sejmo- 
wi na obrady nad budżetem oraz 
poprawkę, aby całe 5 miesięcy by- 
ły pozostawione pracom cial usta- 
wodawczych. Całość artykułu uch- 
walono większością 18 głosów w 
brzmieniu podkomisji z powyższe- 
mi zmianami. 

W dyskusji nad art. 8 noweli, 
zmieniającym art. 26 Konstytucji, 
który traktując o trybie rozwiązy= 
wania ciał ustawodawczych pos. 
Niedziałkowski (PPS) oświadczył, 
że podtrzymuje swój wniosek 0 
to aby następny Sejm w ciągu 
pierwszych dwuch lat nie mógł 
być rozwiązany. Wnioskowi temu 
sprzeciwił się p. minister Makow- 
ski. Dyskusję nad tą sprawą odło- 
żono do art. 18 noweli. 

Pos. Bagiński (Wyzw.) posta- 
wił z kolei poprawkę, zmierzającą 
do ograniczenia praw Senatu — 
aby Senat nie mógł się rozwiązać 
własną uehwałą, a _ następnie 
wniósł, aby większość potrzebną 
do rozwiązania Sejmu zmniejszyć 
z dwuch trzecich na trzy piąte 
głosujących. Zaproponował dalej 
aby Prezydenta nie ograniczać w 
jego prawie rozwiązywania ciał 

ne latają, czy jak ich tam, bo te- 
raz ciągie o tem piszą! 

— Otóż dziś, prezesie, coś na 
cię „nadchodzi* — przymykasz 0- 
czy i zagłębiasz się w siebie, dziś 
chcesz być lepszy, skarby przy- 
rody, jak mówisz, uszlachetniają 
cię! Nie byłeś nigdy sprawiedliwy, 
przypomnij tylko podział remune- 
racji, urlopów i wogóle pracy, 
wszelkie zwolnienia i nominacje. 
Alo to nietylko na ciebie dziś 
„naszło* takie rozrzewnienie! Patrz 
dokoła! Ilu tam siedzi takich jak 
ty i bije się dziś w piersi i po- 
wtarza „lipy kwitną”, 

Jutro każdy z nich, wraz z to- 
bą zapomni o tem i może zawsty- 
dzi się swego, dziś, rozrzewnienia 
bo dla was, moi panowie, innych 
lekarzy trzeba! Daj rękę, prezesie 
i chodź ze mną. Poznam cię z 
moimi, niektórych sam poznasz, 

ustawodawczych tylko do jednego 
roku z tego samego powodu. W 
końcu pos. Bagiński (Wyzw.) pro- 
sił o wyjaśnienie czy według о- 
becnego brzmienia tego artykułu 
rozwiązanie jednej Izby: pociąga 
za sobą rozwiązanie drugiej, gdyż 
przy pewnej interpretacji mógłby 
np. Senat się rozwiązać, a Sejm 
nie i na odwrót. W odpowiedzi p. 
minister Makowski zauważył, że 
ta ostatnia wątpliwość nie jest u- 
zasadniona. Co zaś do sprawy о- 
znaczenia terminu wyborów to 
jest ork również niewątpliwa, 
gdyż Tzba rozwiązuje się z pew- 
nym dniem i według tego dnia 
Prezydent oznacza datę wyborów. 

W dyskusji pos. Prószyński (ZLN) 
postawił poprawkę 0 skrócenie 0- 
kresu wyborczego z 90 na 60 dni. 
Poparł go pos. Błażejewicz (ChD). 
Pos. Konopczyūski (ZLN) ošwiad- 
czył, że podtrzymuje nadal wnio- 
sek o skreślenie postanowienią o 
rozwiązywaniu się Izby własną u- 
chwałą, i dowodzi, że jest rzeczą 
Prezydenta, aby kontrolował, czy 
Izba odpowiada nastrojowi społe- 
czeństwa. W głosowaniu wniosek 
pos.Konopczyńskiego upadł 10 gło- 
sami przeciwko 15. Tak samo u- 
padły wszystkie inne wnioski, 

Również przyjęto bez zmian 
art. 9 noweli zmieniający art. 35 
Konstytucji, który ustala tryb po- 
stępowania w wypadkach, gdy Se- 
nat ustawę uchwaloną przez Sejm 
w całości odrzuci, lub do ustawy 
tej zaproponuje poprawki. Trzecią 
część tego artykułu, dotyczącą pra- 
wa veta zawieszającego dla Pre- 
zydenta odnośnie do ustaw odrzu- 
conych w całości przez Senat, a 
uchwalonych następnie przez Sejm 
przyjęto 16 głosami przeciwko 15. 

Przy art. 10 noweli, skreślają- 
cym w art. 36 Konstytucji posta- 
nowienia, że okręgi wyborcze do 
Senatu pokrywają się z wojewódz- 
twami, pos. Konopczyński (ZLN) 
poruszył sprawę stosunku liczby 
mandatów do Sejmu do liczby 
mandatów do Senatu, Konstytucja 
dotychczas ustanawia, że liczba 
mandatów do Senatu wynosi !/4 
część Sejmu. Pos. Konopczyński 
zaproponował, aby liczbę tę zminiej- 
szyć do 10. Za wnioskiem tym 0- 
świadczyło się tylko 10 głosów, 
wobec tego artykuł został przyjęty 
w brzmieniu drugiego czytania. 

7 kolei komisja przystąpiła do 
art. 11 noweli (art. 44 Konstytucji) 
mówiącego o prawie dekretowania. 
W dłuższej dyskuji, jaka się nad 
tą sprawą rozwinęła, pos. Schre- 
iber (Koło Żyd.) sprzeciwił się da- 
nin rządowi tego rodzają pełno- 
mocnictw i zaproponował, aby 
osobna ustawa mogła upoważnić 
Prezydenta do wydawania rozpo- 
rządzeń z mocą uatąw w zakresie 
ustawodawstwa państwowego w 
czasie przez tę ustawę wskaza- 
nym. Rozporządzenia te jednak nie 
mogłyby dotyczyć spraw wymie- 
nionych już w tekście, uchwalonym 
w drugim czytaniu, ponadto zaś 
ordynacji wyborczej, 

Pos. Kronig (Zjedn. Niem,) do- 
magał się wyłączenia z prawa de- 
kretowania obok ordynacji wybor- 
czej jeszcze ustawodawstwa socjal- 
nego. Pos. Niedzialkowski ošwiad- 
czył, że jest przeciwny dwum ka- 
tegorjom dekretowania na podsta- 
wie Konstytucji i osobnej ustawy. 
Pozatem stwierdził, że można przy- 
jąć zasadę, że Sejm ma prawo da- 
wać pełnomocnictwa, gdy uzna za 
potrzebne, zastrzegając jednak ko- 
nieczne wyłączenia Konstytucyjne. 
Pos. Bagiński oświadczył się za 
wnioskiem posła Schreibera. 

W dyskusji zabrał głos p. mi- 
nister Makowski, stwierdzając, że 
w sprawię dekretowania chodzi 
o nagłe wypadki, które mogą wy- 
niknąć po rozwiązaniu Sejmu. 

Minister prosi o przyjęcie po- 
stanowienia w brzmieniu. zapropo- 
nowanem. 

Po końcowem przemówieniu 
sprawozdawcy przystąpiono do gło- 

zresztą oto siedzi twój protego- 
wany, dawniej omal że nie czło- 
nek „Sojuza Michała Archangie- 
ła" — dziś się przyczaił, nazwisko 
ow, zmienił na ski, modli się w 
kościele i spodełba patrzy, czy wi- 
dzi to jego zwierzchność, — W do- 
mu zaś u siebie bije poklony i 
śpiewa „Gospody pomiłuj*, w biu- 
rze otwarcie gnębi wszystkich, kto 
nie z pod ciemnej gwiazdy. A tam- 
ci znowu dalej, też chyba nie są 
ci obcy? 

Siedzą odurzeni i rozrzewnieni 
bardze; ich zresztą musisz sam 
znać najlepiej, to p. Joskrzyr z 
Michałkiem. Resztę paru muszę ci 
prezesie, oddzielnie przedstawić. 
Tam, oto siedzi pan wolnego za- 
wodu, zwiesił dziś głowę, bo w ze- 
znaniach o dochodzie, wykazał 10 
krotnie mniejszy dochód, niż rze- 
czywisty... "Tam, nalewo, siedzi 
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Filar domorosłego faszyzmu 
polskiego. 

Od śzeregu miesięcy bawi na gościn- 
nych występach w Wilnie domorosły fa- 
szysta polski, który dał się już poznać 

- całemu miastu. 

Imię i nazwisko tego nadzwyczajne- 
go wileńskiego gościa: Józef Siła - No- 
wicki; dowód osobisty: legitymacja „Fa- 
szysty Polskiego" Nr. 82 patrz: — Księga 
meldunkowa III Komisarjatu P. P. m. 
Wilna; 

szczególne znaki: rózgi liktorskie 
na klapie marynarki i płaszcza, w ręku 
nieodłączna żelazna laska. 
Siła - Nowicki, pierwszy raz dał się 

poznać szerszej publiczności wileńskiej 
w dzień 1 maja. b. r. 

Dzień ten faszyści nasi' zapamiętają 
na długo -— zapamiętają go również ro- 
botnicy. Była godzina jedenasta przed 
południem. U wylotu Placu Katedralnego, 
zebrały się tłumy publiczności, by przyj- 
rzeć się pochodowi zawodowych związ- 
ków robotniczych, otoczonemu nikiej 

jakaś ekspedycja skazańców kordonem 
policji, który wysypywał się włąśnie z 
gardzieli ul. Adama Mickiewicza, 

Nastrój panował poważny, Wtem, 
rozległ się głos męski z pod słupa tele- 

graficznego: 
„Za mną, bić hołotę”. 

Kordon policji pękł. 
W górze nad nim błysnęła laska, po- 

tem kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. 
Zgraja młodych pałkarzy w czapkach 
akademickich, przyczajona dotąd na zbo- 
czach ulicy wśród publiczności, uderzyła 
błyskawicznie na bezbronnych robotni- 
ków, 

Pod razami zbirów — przewróciło 
się kilkanaście osób z pochodu, rozległy 
się krzyki, na całym placu zapanowała 
nieopisana panika. 

16 osób pokrwawionych, w tem 
kilka kobiet odwieziono pod opiekę 
lekarzy. W godzinę potem, „bohater“ 
napadu meldował się w III komisarjacie: 
Nazywam się Józef Siła-Nowicki, jestem 
faszystą etc... Pozostawiono go po spi- 
saniu protokułu na wolności (1). 

Wieść, o „bohaterstwie" tego „fa- 
szysty“ rozeszła się po mieście lotem 
błyskawicy. Pokazywano go sobie już 
potem palcami na placach publicznych i 
w knajpach... 

Wczoraj ten sam, Józef Siła-Nowicki, 
stanął już z mniej pewną miną przed 
sądem karnym w Wilnie, pod zarzutem 
przywłaszczęnia rzeczy na szkodę nie- 
jakiego Rywmanowa. 3 

Sąd skazał głośnego faszystę, jako 
zwykłego złodzieja, na 6 miesięcy wię- 
zienia. Część kary darowano mu na za- 
sadzie amnestji. еа 

Ładna kartka z życia bohatera| 
Niebawem zobaczymy dalsze. 
Gady: 

Czekamy na głos „Faszysty Pol- 
skiego?. | Zyą. 
EE 

sowania, Pierwszy ustęp o dekre- 
towaniu w czasie, gdy Sejm i Se- 
nat są rozwiązane, uchwalono 17 
głosami, 

Wnioski o dodanie w drugim 
ustępie, jako wyłączenia z pod 
ustawy o pełnomocnictwach ordy- 
nacji wyborczej i ustawodawstwa 
socjalnego odrzucono. 

Drugi ustęp o ustawie 0 pelno- 
mocnictwach przyjęto w. zmienio- 
nej redakcji według wniosku pos. 
Schreibera. 

Postanowiono mianowicie, że 
ustawa może upoważnić Prezyden- 
ta do wydania rozporządzeń z mo- 
cą ustawy w czasie i zakresie 
przez tę ustawę wskazanym. Roz- 
porządzenia te tracą moc, jeżeli 
nie będą złożone Sejmowi w ciągu 
14 dni od jego zebrania się, albo 
jeżeli zostaną uchylone przez 
Sejm. 

Na tem przerwano obrady o 
godz. 16 min, 30. 

Posiedzenie popołudniowe. 

Na popołudniowem posiedzeniu 
na którem obecni byli Rrezes Ra. 
dy Ministrów Bartel i minister 
sprawiedliwości Makowski sejmowa 
komisja konstytucyjna przyjęła bez 
dyskusji art. 12 w myśl którego 
wniosek, żądający ustąpienia Rady 

O Z EE a 0 ——— 

bardzo wysoki dygnitarz, większo 
nawet od ciebie, prezesie; ponury 
patrzy wkoło.. przypomniał bo- 
wiem sobie, jak on, Polak z krwi 
i kości, kiedyś w służbie carskiej, 
pisał do swej zwierzchności, pro- 
sząc o awons i kończył swe pódą- 
nie temi słowy: „Chotia ja i po- 
lak, no żełaju porwat* wsiu świaź, 
so swoim polskim  proischożdie- 
njem, ja żeniłsia na doczeri iz- 
wiestnawo russkawo diejatiela, i 
patamu pitaju nadieżdu — czto nie 
ostawitie maju prośbu biez wni- 
mazi, praszu pawyszenja po służ- 
ie”. 3 Ё 

Zaszymiały stare lipy... 
„Sumienie*— znikło. Prezes z0» 

stał sam. L...1...lipy... k...kw...kwit... 
Tak! Lipy kwitną... 

Andrzej Kruk. 
A
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Ministrów lub poszezegėlnych mi- 
nistrów nie może być poddany pod 
głosowanie na tem samem posie- 
dzeniu na którem został zgłoszony. 

Art. 18 został przyjęty w re- 
dakcji pos. Strońskiego, że jeśli 
następny Sejm bądzie rozwiązany 
przed upływem roku po jego ukon- 
stytuowaniu nie dokonawszy re- 
wizji ustawy konstytucyjnej, to 
z prawa jego w tym zakresie może 
korzystać następny Sejm w ciągu 
pierwszego roku swego istnienia. 

Następnie bez dyskusji przyjęto 
końcowe art. 14 i 15 głoszące, że 
wykonanie ustawy powierza się 
Prezesowi Rady Ministrów i wszyst- 
kim ministrom i że ustawa wcho- 
dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

ZLN będzie bronić na pienum 
koncepcji Rady Stanu. 

Pos. Konopczyński (ZLN) о- 
świadczył, że stronnictwo jego pod- 
trzymywać będzie na plenum jako 
votum mniejszości wnioski doty- 
czące rady stanu i trybunału kon- 
stytucyjnego. 

Sprawa pełnomocnictw. 

Następnie przewodniczący po- 
stawił pod dyskusję sprawę art. 5 
projektu rządowego co do nadania 
pełnomoenictw do końca paździer- 
nika 1927 r. 

Referent pos Chaciński zwrócił 
uwagę na to, że art. 5 projektu 
rządowego traktuje o innej mate- 
rji, przeto nie zmierza do zmiany 
Konstytucji. 

Minister Makowski wypowiada 
się za utrzymaniem całości usta- 
wowej; ale podzieleniem jej na 
trzy części: 1) od art. 1 do 18 — 
zmiany Konstytucji, 2) art. 5 rzą- 
dowy wszedłby jako art, 14 i za- 
wierałby upoważnienie dla Prezy- 
denta do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustaw, 8) dalsze artykuły 
wykonawcze. Tytuł byłby: Ustawa 
zmieniająca Konstytucję z dnia 17 
marca i upoważniająca Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania 
rozporządzeń z mocą ustaw. To 
usunęłoby wszystkie formalne trud- 
ności. 

Minister oświadcza, że najwa- 
żniejsze dla rządu jest udzielenie 
pełnomoenietw i ich termin, który 
podany jest do 80 października. 
Do tego czasy rząd pracowałby 
pod kontrolą obecnego Sejmu i nie 
usuwałby się z pod niej, | 

Pos. Byrką (Piast) oświadcza, 
że stronnictwo jego jest za bardzo 
daleko idącemi pełnomoenictwami, 
lecz chce znać choćby minimalny 
program rządu, a więc rząd musi 
uzupełnić swe przedłożenia skon- 
kretyzowąniem materyj, dla któ- 
rych są mu potrzebne pelnamoc- 
nictwa, Mówca wypowiada się zą 
ogobną ustawą. | 

Pos. Gruenbaum (Koło Żyd.) 
proponuje dodać do tego artykuł: 
aby niniejsza ustawa — przestała 
obowiązywać z ustąpieniem rządu, 
w czasie urzędowania którego z0- 
stała uchwalona. 

Następnie zabrał głos Prezes 
Rady Ministrów Bartel. (Przemó- 
wienie to podajemy na innem miej- 
seu), 

B Baństw Bałtyckich. 
Łotwa. 

Sukces socjal-demokratów. 

RYGA. 13.VII. (Tel. wł.) Na 
skutek znanego opozycyjnego sta- 
nowiska socjal-demokratów w spra- 
wie polityki szkolnej i kredytowej 
rządu, wczoraj zarówno premjer 
Albering, jak i ministrowie oświaty 
Zemis i finansów Blumberg udzie- 
lili prasie szereg wyjaśnień. 

Wynika z nich, że żądaniu so- 
cjal-demokratów stało się zadość, 
gdyż zarówno szef departamentu 
szkolnictwa powszechnego w mini- 
sterstwie oświaty Melnaksnis, jak 
i szef departamentu kredytowego 
w ministerstwie finansów Kaklin 
opuszczają swoje stanowiska. 

Niezależnie od tego frakcja so- 
cjalistyczna zwróciła się do mini- 
stra sprawiedliwości jako naczelne- 
go prokuratora państwa o pociąg- 
nięcie do sądowej odpowiedzialno- 
ści Karklina wskazując na szereg 
nadużyć w departamencie kredyto- 

  

m. 
Dyr. Karklinowi zarzucane jest 

m. i. nabycie domu ną podstawie 
listów gwarancyjnych departametu 
przezeń kierowanego. 

W związku z temi wypadkami 
spodziewana jest reorganizacja w mi- 
nisterstwie finansów i zmiana pre- 
zydjum w Radzie Banku Łotewskie- 
go, gdzie zdaniem socjal-demokra- 
tów niemniejsze triumfy święciła ko- 
rupcja. 

Sprawa tranzytu polskiego węgla 
: przez ud do Anglji. | 

RYGA 13-VII. (tel. wł.). W 
związku z zakupieniem 500.000 
ton węgla w Polsce przez rząd 
Angielski, z czego 200.000 ton ma 

Życie gospodarcze. 

świetle prasy 
W niedzielnym numerze zamie- 

ściliśmy artykuł, dotyczący zadań 
misji prof. Kemerrera w Polsce, 
wyrażając przekonanie, że cenne 
wskazówki ekonomisty amerykań- 
skiego będą nietylko naszemu rzą- 
dowi w akcji sanacyjnej znaczną 
pomocą, lecz że w wyniku misji 
prof,Kemmerrera zagraniczne koła 
finansowe nabiorą więcej zaufania 
do Polski, jako terenu lokaty ka- 
pitałów. 

Obecnie w związku z przyjaz- 
dem misji prof. Kemmerera dó Pol- 
ski, ukazał się na łamach prasy 
zagranicznej cały szereg artykułów 
dotyczących sytuacji ekonomicznej 
naszego państwa. 

Zanim jednak przystąpimy do 
streszczenia opinji pism zagranicz- 
nych, musimy zanotować fakt, zda- 
niem naszem bardzo doniosły, 0d- 
nośnie powstania pierwszego Ге- 
deralnego trustu dla inwestycji 
zagranicznych (First Federal Fo- 
reign Inwestment Trust), ktory 
powołany został do życia dzięki 
inicjatywie zarządu rezerwy fede- 
ralnej. 

Zadaniem trustu jest pomoc 
kredytowa dla przedsiębiorstw za- 
granicznych. W szczególności po- 
lem działania trustu jest udziela- 
nie kredytu dla miast, banków rol- 
nych, przedsiębiorstw publicznych 
i innych organizacji przemysłowych 
na okres przekraczający współcze- 
sną praktykę banków handlowych, 
a w wysokości nie nadającej się 
do subskrypcji publicznej, 

Program trustu ujęty został w 
deklaracji, w której m. in. znajdu- 
jemy następujący ustęp: 

„Działalność trustu jest oznaką 
nowej ery w finansowaniu przez 
Amerykę zagranicy, ponieważ jest 
to pierwsza organizacja stworzona 
wyłącznie w celu podaży mniej- 
szych bezpośrednich i długotermi- 
nowych kredytów. Trust przycho- 
dzi z pomocą również przemysłowi 
amerykańskiemu w razie depresji. 
Zgłoszenia o kredyt w sumie od 
6 i pół do 7 milj. dolarów już zo- 
stały otrzymane z Kuropy*. 

Zaznaczyć wypada, žo trust 
stworzony został pod nadzorem za- 
rządu rezerwy federalnej, t. j. or- 
ganizacji banków emisyjnych, skłon- 
nych w obecnej chwili do przyjścia 
z pomocą kredytową państwom eu- 
ropejskim. 

Nie bez znaczenia dła nas jest 
fakt, że w skład zarządu trustu 
wchodzi jako prezydent p. Paul 
Klopstock, znany z wielu tranzak- 
cji finansowych między Polską a 
Ameryką. 

Co zaś tyczy enuncjacji prasy 
zagranicznej, to na szczególną u- 
wagę zasługują artykuły, jakie się 
ukazały ostatnio w poważnym dzien- 
niku angielskim „Times* na temat 
sposobów uzdrowienia polskich fi- 

* nansów. 
Autor tych artykułów stwier- 

dza, że Polska choruje obecnie na 
anemję finansową, a dla ożywienia 
przemysłu i rolnictwa, zmniejsze- 
nia bezrobocia i zwiększenia zdol- 
ności nabywczej rynku krajowego 
konieczne jest zasilenie Polski ka- 
pitałami zagranicznemi. 

Zdaniem „Timesa*, kapitały te 
mogą wejść do Polski tylko dwie- 
ma drogami: albo dzięki pożyczce, 
udzielonej pod egidą Ligi Narodów, 
albo przez pożyczkę sfinansowaną 
przez banki międzynarodowe. Jek 
stwierdza w dalszym ciągu autor 
powyższych artykułów, pożyczka 
zagraniczna udzielona Polsce w 
tej lub innej postaci, musi za sobą 
pociągnąć pewien rodzaj kontroli, 
z czem Polska, na wzór Austrii i 
Węgier, winną się pogodzić. 

„Times* podkreśla, że przykła- 
dy Austrji i Węgier są niezbitym 
dowodem, że pewien rodzaj kon- 
troli finansowej nie oznacza jesz- 
cze wtrącania się do spraw we- 
wnętrznych i nie zmniejsza wcale 
praw suwerennych danego państwa, 
zaznaczając jednocześnie, że Pola- 
cy mają poważne zastrzeżenia co 
do bezstronności kontroli finan- 
sowej. 

Wreszcie avtor artykułu SE 
jaśnia, że wszelka samopomoc fi- 
nangowa w obecnych warunkach 

być dostarczono tranzytem przez 
Łotwę, Łotewskie Ministerjum Ko- 
munikacji delegowało na linje ko- 
lejowe, przez które ma być prze- 
wieziony tak poważny transport 
specjalistów o ile plan powyższy 
da się uskutecznić. 

Węgiel wyładowany będzie z 
pociągów w porcie ryskiem, skąd 
na statkach odwieziony zostanie 
do Anglji. 

Prasa podkreśla okoliczność, że 
w związku z przewozem węgla 
przez Łotwę, otrzyma na jakiś czas 
pracę kilkuset bezrobotnich. 

zagranicznej. 
gospodarczych świata jest ekspe- 
rymentem, obliczonym na bardzo 
krótką metę, czego przykładem są 
właśnie Polska i Jugosławja. 

Odnośnie zaś zadań misji prof. 
Kemmerrera w Polsce „Times“ pi- 
SZe: 

Stan finansów Polski nie jest 
jeszcze dostatecznie zbadany i 
dokładna ekspertyza gospodarki 
skarbowej musi doprowadzić do 
wniosków 0 konieczności poważ- 
nej reorganizacji finansowej. 
„Times* wyraża nadzieję, że 

właśnie prof. Kemmerer wykaże 
braki w administrowaniu finansa- 
mi. Pismo angielskie stwierdza, że 
pożyczka, przyjęta nawet pod wa- 
runkiem kontroli, mogłaby z ła- 
twością uratować Polskę i dopro- 
wadzić ją do kwitnącego stanu. 

„Polska posiada—podkreśla „Ti- 
mes* — znaczne bogactwa i pra- 
cowitą ludność, potrzebne jej są 
tylko kapitały, aby te aktywa uru- 
chomić i dać im obiegową war- 
tość*. 

Jeżeli jednak nie nastąpi odro- 
dzenie życia gospodarczego przez 
przyciągnięcie kapitałów do tego 
niezbędnych — to należy się oba- 
wiać wstrząsów daleko grožniej- 
szych, niż ostatni wstrząs majowy. 
A taki wstrząs mógłby się okazać 
groźnym nietylko dla Polski, lecz 
również dla całej Europy. 

Bardzo symptomatycznym dla 
obecnych nastrojów, panujących 
zagranicą, a dotyczących naszej 
sytuacji ekonomicznej, są głosy 
prasy żydowskiej w Ameryce. 

Ostatnio poważne pismo żydow- 
skie „Morgen Journal*, wychodzą- 
ce w Nowym Yorku, zamieściło 
obszerniejszy artykuł odnośnie 
misji prof. Kemmerera w Polsce. 

„Morgen Journal* wyraża swe 
głębokie przekonanie, iż jeśli rząd 
skorzysta ze wskazówek świetnego 
ekonomisty amerykańskiego, to 
niewątpliwie uzyską pożyczkę za- 
graniczną, co umożliwi Polsce jej 
odrodzenie pod względem gospo- 
darczym. 

Pismo żydowskie podkreśla ko- 
nieczność pokojowego współżycia 
chrześcijan i żydów. Wskazując 
na doniosłą rolę żydów polskich, 
zamieszkałych w Ameryce, prz; 
odbudowie gospodarczej Polski. 

Głosy powyżej przytoczone 
świadczą, iż nietylko jesteśmy 
przedmiotem zainteresowania  fi- 
nansowych kół międzynarodowych, 
lecz, iż opinja o nas zagranicy 
ostatnio uległa radykalnej zmianie, 
co wyraża się m. in. w artykułach 
pochlebnych o rządzie prof, Bartla. 

Notując z zadowoleniem fakt 
powyższy, rozwiać pragnęlibyśmy 
złudzenie, jakoby sanacja gospo- 
darcza Polski całkowicie uzależnio- 
na była od pomocy zagranicznych 
kół finansowych. 

Nie negując bynajmniej do- 
niosłej roli kapitałów zagranicz- 
nych w naszej odbudowie gospo- 
darczej Fpodkreślić pragniemy, iż 
sanacja gospodarcza Polski powin- 
na być w pierwszej linji dziełem 
jej trzydziestomiljonowej ludności, 
co jest najlepszą rękojmią naszej 
niezależności ekonomicznej, a tem 
samem naszego znaczenia politycz- 
nego. 

Miecz. Gold. 

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

1. Waluty 
й 5рглейа% — Кирпо 

Dolary St. Zjedn. 9,15 9,17 9,13 
Funty szterlingi 44,84 4481 44,70 

II. Monety 
Ruble złotę 4.85 
Rubie srebrne 3.25 

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

  

Z Teatru. 
„Dar poranka*, 

aktach G. Forzano, 
L. Wołłejko. 

Klasycznym objawem  słabęgo 
tętna życią artystycznego w Wil- 
nie jest to, co się dzieje z tea- 
trem polskim w naszem mieście 
w okresie miesięcy letnich. Pod- 
czas gdy w Warszawie, Lwowie, 
Poznaniu i Łodzi wakacje w tea- 
trach właściwie nie istnieją, sce- 
ny funkcjonują normalnie, odchy- 
lając może nieco linję repertuaro- 
wą ku utworom „lżejszym*, a nasz 
teatr jeden, jedyny na całe mia- 
sto, (obarczone nad siły tradycją 
Wielkiej Literątury) teatr bezkon- 
kurencyjny zwija na ten czas ma- 
natki, względnie dekoracje i... nie- 
ma go! Dość ma zimowych turba- 
cyj i zimnych kompletów, aby mu 
się uśmiechała praca w czasie u- 
pałów, gadanie do pustych krzeseł 
i muzyka pustych kiszek, Wstępu- 

komedja w 3 
Reżyserował 

  

W TELEBEN Sk 

je w życie cicha umowa między 
teatrem a publicznością. „Mam 
ciebie narazie dosyć", — mówi pu- 

_ bliczność, zwracając ostatnią kon- 
З tramarkę w szatni. ,Nawzajem, — 

Misja prof. Kemmerrera w Polsce w kłania się teatr. Jak się za mną 
trochę stęsknisz, to będziesz mnie 
później więcej kochała". 

I gdyby nie to, że w okresie 
tej urzędowej separacji znajdują 

_ się ludzie z wybitną cywilną od- 
_ wagą, którzy angażują się w spo- 
_ radyczne imprezy teatralne, re- 
S cenzent nie miałby 0 czem pisać 

m wielką stratą dla siebie. 
> Oto ukazała się nam niedawno 

w ogrodzie bernardyńskim operet- 
— Ка i po kilku sutych wieczorach 
' zniknęła, podobno narazie, I zno- 

wu zapanowało bezmuzie. Aż oto 
powrócił z Lublina do rodzinnego 
grodu p. Leon Wołłejko, przeraził 
się, ujrzawszy pustki śmiertelne i 
na Pohulance,i w Lutni,i w Letnim. 
Więc zakrzątnął się żywo — i od 
soboty Wilno nie potrzebuje się 
rumienić ze wstydu wobec innych 
miast: 

— Teatr jest i gra! 
„Dar poranka* jest miłą, bez- 

pretensjonalną komedyjką, zapra- 
wioną lekkim pierzykiem farsowym, 
niegroźnym zresztą nawet dla 
młodzieży. W pierwszym akcie 
zręcznie wplecione zostały nuty 
sentymentu w stylu nieco operet- 
kowym, w drugim mamy kilka afo- 
ryzmów, nie pretendujących do fi- 
lozoficznej głębi, trzeci ma tę za- 
letę, że jest ze wszystkich naj- 
krótszy. 

Całość blada, ale właśnie dzię- 
ki temu pozostawiająca duże pole 
dla rozwinięcia inicjatywy i włas- 
nej indywidualności aktorom. Nie- 
stety, w obecnym zespole, który 
podobno w najbliższej przyszłości 
ma być uzupełniony siłami znane- 
mi nam już z zespołu p. Rychłow- 
skiego, w obecnym zespole, powta- 
rzam, niema, (za wyjątkiem zawsze 
nam miłych i cenionych p. Z. 
Kuszlówny i L. Wołłejki) indywi- 
dualności ciekawych, jeśli można 
o tem sądzić na zasadzie pierw- 
szego zapoznania się z nimi. Dla- 
tego też z analizą gry lepiej się 
narazie zatrzymać. 

Stronę dekoracyjną widowiska 
również muszę pominąć milcze- 
niem. = 
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Echa Zjazdu Białoruskiego W Wilnie 
EG х SE jednego z uczestników 

„ Zjazdu otrzymujemy garść cieka- 
wych spostrzeżeń, у Kióre zamie- 
szczamy mimo upływu niemal 
dwuch tygodni od Zjazdu, licząc 
się z wielkiem zainteresowaniem 
jakie on wywołał. 

Wrażenia ogólne. 

Zjazd Przedstawicieli Białorusi Za- 
chodniej, który miał miejsca w 
Wilnie w dniach 27 i 28 czerwca 
r. b. sprawił naogół wrażenia po” 
ważne i dodatnie. Reprezentowane 
były wszelkie kierunki myśli biało- 
ruskiej, to też zachodziła nieraz po- 
ważna różnica zdań pomiędzy zgro- 
madzonymi. 

Na specjalne podkreślenie za- 
sługuje całkowita swoboda wypo- 
wiadania swych poglądów i prze” 
konań, która panowała na zjeździe. 
Dyskusja przybierała nieraz formy 
nader gwałtowne i ostre. 

Na Zjazd przybyli delegaci ze 
wszystkich terenów białoruskich w 
Polsce w liczbie około 100 osób. 
Drugie sto stanowili zaproszeni 
goście: Polacy i Białorusini. 

Najliczniej reprezentowane były 
na Zjezdzie województwa: Wileń- 
skie i Nowogródzkie (wszystkie po- 
wiaty); słabiej: Białostockie i zwła- 
szcza Poleskie. 

Zwracała uwagę obecność na 
Zjezdzie dość znaczna ilości kobiet- 
delegatek, przeważnie - włościanek, 
które niejodnokrotnie zabierały głos, 
przemawiając Śmiało i rozsądnie. 
Większość delegatów stanowili wło- 
Ścianie białoruscy, nauczyciele ze 
szkół niższych i Średnich również 
byli licznie reprezentowani, poza- 
tem grupa inteligencji białoruskiej. 
Nie odbyło się Oczywiście i bez e- 
lementu zrusyfikowanego w liczbie 
kilku osób, którę kilkokrotnie za- 
bierały głos, przemawiając po ro- 
syjsku. 

Naogół wśród zgromadzonych 
delegatów panowało wielkie oży- 
wienie i przejęcie się sprawą. 

Często zabierano głos z miej- 
sca przez poszczególnych delega- 
tów i gości (w ostatni na specjal- 
ne zezwolenie) mimo wyczerpania 
przez całodzienne 2 dniowe nara- 
dy. 

Wiele poprawek i propozycji 
złożonych z miejsca zostało przy- 
jętych. 

Uchwały w treści swej nie od- 
biegały zbytnio od postulatów 
wyrażonych w memorjale złożo- 
nym Panu Premjerowi przez Tymcz. 
Radę Białoruską, którego streszcze- 
nie „Kurjer Wileński* swego czasu 
zamieścił. 

K. Sm. 
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Układ stosunków wśród biało- 
rusinów Wileńskich w oświetle- 
niu p. Radosława Ostrowskiego. 

(Specjalny wywiad „Kurjera Wileńskiego). 

P. Radosłow Ostrowski wybitny 
członek Białoruskiego Komitetu Na- 
rodowego, a zarazem Dyr. Banku 
Białoruskiego i dyrektor gimnazjum 
białoruskiego w Wilnie udzielił nam 
b. interesującego wywiadu O sto- 
sunku społeczeństwa bialoru- 
skiego (9 obecnego rządu i wza- 
jemnych siosunków białorusinów 
w łonie swych partyj i organi- 
zacyj. 

— Pan Ostrowski przyjmuje na- 
szego współpracownika z wielką 
uprzejmością, zastrzega się na wstę- 
pie z uśmiechem, że zajmie w wy- 
wiadzie stanowisko, jako osoba 
apolityczna. 

— Rzucamy pierwsze pytanie: 
— Jak się ukształtował stosu- 

nek Białorusinów do rządu pol- 
skiego od dni wypadków majowych? 

— Od dni majowych — zaczy- 
na swe wywody nasz rozmówca — 
zajęliśmy stanowisko wyczekujące, 
uważając, że dotychczasowy stosu- 
nek rządu polskiego do nas powi- 
nien się zmienić. 

Wymagania nasze są stare. 
Szkoły trzeba nam dać, jeśli już 
nie rządowe to prywatne; zaprze- 
stać stosowania szykan, i wogóle 
należy nas traktować narówni zin- 
nymi obywatelami państwa. Dlate- 
go wystarczyłoby wprowadzić w ży- 
cie, chociażby istniejące dotychczas 
ustawy. 

— Jakich zmian spodziewacie 
się panowie od rządu prof. Bartla? 

— Od rządu prof. Bartla spo- 
dziewamy się odwołania krzywdzą- 
cych zarządzeń, zwłaszcza w resor- 
cie oświaty z czasów ministra pana 
Stan. Grabskiego, które pozbawiły 
nas możności kontynuowania pracy 
oświatowej i rozwoju  kultural- 
nego. 

— Przyzna Pan, że odebranie 
nam możności nauczania w szko- 
łach geografji i historji powszech- 
nej w języku białoruskim jest sta- 
nowczo za mało, dla pozytyw- 
nych wyników naszej pracy oświa- 
towej. 

— Jeśli chodzi specjalnie o Wil- 
no, to mamy nadzieję, że rząd 
wpłynie na stanowisko miejscowej 
Dyrekcji Robót Publicznych, która 
mimo decyzji sądu zagarnęła nale- 
żące do nas prawnie mieszkania 
w murach po-Bazyljańskich, gdzie 
znajdowało się schronisko Biało- 
ruskie. 

— (Co może nam p. Dyrektor 
powiedzieć o zakresie działania 
T.-wa Szkoły Białoruskiej? 

— Towarzystwo Szkoły Biało- 
ruskiej powstało w miejsce t. zw. 
b. Centralnej Białoruskiej Rady 
Szkolnej. 

Statut jego ułożony jest według 
statutu Polskiej Macierzy Szkolnej, 
to znaczy celem T-wa Szkoly Bia- 
łoruskiej jest szerzenie oświaty 
szkolnej i pozaszkolnej wśród mas 
naszego społeczeństwa. 

— Pytamy o stosunek do pro- 
jektowanej autonomji? 

— Projektowana przez niektóre 
kluby parlamentarne autonomia dla 
mniejszości słowiańskich, zamiesz- 
kałych zwartą masą od wieków na 
ziemiach tutejszych, powinnaby w 
razie realizacji objąć nie tylko 
dziedzinę zagadnień  kulturalno- 
oświatowych, lecz i samorządy, 
jako jednostki administracyjne, któ- 
re w swoich budżetach mają od- 
powiednie sumy na realizację po- 
stulatów tutejszej ludności, jak w 
życiu kulturalno-ošwiatowem, tak 
gospodarczem. 

— Jak należałoby zdaniem pa- 
na zrealizować dążenia do auto- 
nomji? 

— P. Ostrowski zamyślił się i 
dopiero po chwili odparł. Trudno 

Zaburzenia w Berlinie. 

mówić o tem, gdy się w realizację 
tych dążeń nie wierzy. Ja oso- 
biście nie wierzę poprostu dlatego, 
gdyż jestem przekonania, że rozwój 
sytuacji politycznej po wypadkach 
majowych, ktore przyznać trzeba 
zbudziły w szerokich masach duże 
nadzieje, nie poszedł po właściwej 
drodze. 

— Jak to należy zrozumieć? 
— Sądzę, że stało się to dlate- 

go, że u ludzi, którzy przyszli do 
steru władzy nie znalazło dotych- 
czas należytego oddzwięku zrozu- 
mienie tych reform, jako koniecz- 
ności państwowych. 

— Niema dwuch zdań, mówi 
w ślad zatem nasz rozmówca, że 
na inicjatywę i pracę rządu wpły- 
wa niejednolitość dążeń i poglądów 
różnych grup społeczeństwa na 
bieg spraw najżywotniejszych w 
stosunku ujemnym. : 

Winę tego stanu rzeczy należy 
bezwzględnie przypisać _ polityce 
wszystkich dotychczasowych  rzą- 
dów, która uniemożliwiła wprost 
jakiekolwiek porozumienie społe- 
czeństw państwo zamieszkujących. 

— Czem wytłómaczyć rozbież- 
ność poglądów w Kołach polityków 
białoruskich? 

Jeżeli chodzi o grupy reprezen- 
towane w Sejmie t. j. włościańsko- 
robotniczą „Hromadę“, Sielanskij 
Sojuz i Chrześcijańską Demokrację, 
to rozbieżności są tylko natury so- 
cjalnej, co jest zrozumiałe w związ- 
ku z ewolucję pojęć narodowych 
wśród ludności białoruskiej. Co się 
tyczy zaś grupy d-ra A. Pawlukie- 
wicza, to ze swej strony absolutnie 
nie uważam jej za reprezentację 
społeczeństwa białoruskiego i wo- 
góle za białoruską. 

Zapytany wślad zatem p. O- 
strowski o misję, b. członka rzędu 
Łastowskiego p. Mamońki roześmiał 
się i powiedział: 

Pozwoli Pan, że jeżeli już ma- 
my mówić o p. Mamońice i jego 
misji, to przytoczę popularny w 
swoim czasie wśród szerokich mas 
białorusinów wierszyk, który mi w 
tej chwili przyszedł na myśl: 

„Biełaruś moja staronka 
„Kutok biednaty — 
„Żywie Szyło, Hryb Mamonka 
„Budziesz żyć i ty“. 
Tłumaczyć to należy tak, że te- 

go rodzaju ludzie jak wspomniany 
p. Mamońka nikogo nie reprezen- 
tują i najniepotrzebniej biorą mem 
zdaniem na siebie jakieś urojone 
misje, które oczywiście nigdy żad- 
nych rezultatów dać nie mogą. 

Rozmowa nasza dobiega końca. 
Rzucamy jeszcze jedno pytanie. 

Co nam może Pan Dyrektor 
powiedzieć o Białoruskim Komite- 
cie Narodowym i stosunku mas do 
niego? 

— Muszę przypomnieć, odpo- - 
wiada po chwili zdecydowanym to- 
nem p. Ostrowski, że w skład Ko- | 
mitetu Narodowego wchodzą przed- 
stawiciele absolutnie wszystkich 
organizacyj społecznych, kultural- 
nych i politycznych. 

Ostatnie rozbieżności powstały 
na tle personalnem i to wśród par- 
tyj politycznych, wchodzących w 
skład komitetu, wskutek czego z 
inicjatywy związku włościańskiego, 
żadna partja niema miejsca w 
prezydjum. 

Powiem Panom dalej, że wsku- 
tek przewagi w Komitecie elementu 
niepartyjnego, nawet mowy niema 
o jakiejkolwiek reorganizacji, wo- 
bec czego cały alarm wszczęty w 
niektórych organach prasy, tak pol- 
skiej, jak białoruskiej uważać należy 
za bezpodstawny. 

B. W. S. 

  

   

BERLIN, 18-VII, (Pat.). Dziś doszło w północnej części miasta do 
krwawych rozruchów. Bezrobotni niezadowoleni z powolnego załatwia- 
nia ich żądań w miejskim urzędzie pośrednictwa pracy dali 
swemu oburzeniu. 

wyraz 

Urzędnicy wezwali pomocy policji. Bezrobotni rzucili się na po- 
licjantów i ciężko pobili kapitana policji. Mimo użycia pałek gumowych 
i wzajemnej pomocy policja nie zdołała rozpędzić tłumu i opróżnić oko- 
licznych ulic, gdzie zgromadzili się bezrobotni, Wywiązała się walka w 
ciągu której wielu bezrobotnych zostało rannych. Bezrobotni zajęli się 
sami swymi rannymi towarzyszami. 

Policja zamknęła ulice, na których toczyły się walki. 

  

Dalszy ciąg katastrofy w Ameryce. 
NEW YORK, 13-VII. (Pat). W Doover znowu jeden z budynków 

fabryki prochu wyleciał w powietrze. Morze płomieni zagraża jeszcze 
14 magazynom amunicji. 

Liczby zabitych nie można ustalić ponieważ niema dostępu do 
miejsca katastrofy. Dotychczas pogrzebano 18 zwłok ofiar wybuchu. 

DOOVER. 13.VII. Pat. Dotychczas nie zdołano jeszcze ugasić po- 
żaru arsenałów marynarki. Wybuchy pocisków trwają nadal. Słychać je 
w promieniu 14 klm. 

Na obszarze 100 klm. zostało zniszczone 24 miejscowości. Wiele 
tysięcy ludzi jest bez dachu. 

Według urzędowych oszacowań szkody wynoszą przeszło 100 mil- 
jonów dolarów, straty zaś osób prywatnych szacują się na 10 miljonów 
dolarów. 
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z Dziś: Justa M. 

14 Jutro: Henryka ces. W. 

lipca Wschód słońca---g. 3 m. 01 
Zachód »  [g. 7 m. 49       

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś we środę 14-go bm. po raz ostatni— 
słoneczna komedja G. Forzano „Dar 
Poranka". 

Jutro we czwartek 15-go bm. — 
remjera wybornej farsy S. Guitry „Po- 

kojówka szuka miejsca* z p. L. Wołłej- 
ką w przekomicznej roli „nieszczęśliwe- 
go lekarza”, oraz z pp. Hochenglinge- 
równą, Kuszłówną, Łubiakowskim i Such- 
cickim w rolach głównych. Początek o 
g. 8 m. 30 pp. Kasa czynna 11—1 i 3—9 
=“ Ceny miejsc od 4 zł. 50 gr. do 

К: 
R VIII koncert popularny w о- 

grodzie po-Bernardyńskim. Jutro we 
czwartek odbędzie się w ogrodzie po- 

"Bernardyńskim VIII koncert popularny 
Wil. Orkiestry Symfonicznej pod dy- 
rekcją R. Rubinsztejna. W programie: 
Mendelsohn, Berlioz, Grieg, Moniuszko, 
Areński, Wagner, Rossini, Czajkowski, 
Bizet. Początek © g. 8-ej wiecz. | 

Ceny biletów normalne: wejście — 
50 gr. miejsca rezerwowane—1 zł., ulgo- 
we — 30 gr. 

URZĘDOWA 

— Przyśpieszenie załatwiania 
„kawałków*. I[zba skarbowa ro- 
zesłała podległym instytucjom о- 
kólnik w sprawie jaknajszybszego 
załatwiania spraw, odnoszących 
się do płatności podatków przez 
ludność — w szczególności zaś 
rekursów, odwołań i próśb o roz- 
dzielenie podatku na raty, Okólnik 
ten został spowodowany licznemi 
prośbami ludności,  zwrącanemi 
wprost do Izby Skarbowej w Wil- 
nie, by ta przyśpieszyła bieg „ka- 
wałków* urzędowych w powiato- 
wych kasach skarbowych. 

__ — Terminologja wyglądu ko- 
ni. Ministerjum rolnictwa i dóbr 
państwowych w porozumieniu z 
Ministerjami spraw wewnętrz- 
nych i wojskowych wydało zarzą- 
dzenie w przedmiocie terminologji, 
jaką stosować należy przy opi- 
sach zewnętrznego wyglądu koni, 
na podstawie ich rasy, maści, od- 
mian i odznak. Dla jednolitości 
postępowania Min. Spr. Wewn. 
poleciło podległym urzędom i or- 
ganom stosowanie tych samych po- 
jęć i terminologji przy czynno- 
ściach służbowych a w szczegól- 
ności: 1) przy ewidencji koni po- 
licji państwowej, lub stanowiących 
własność innych urzędów państwo- 
wych lub związków komunalnych, 
2) przy wszelkich pracach, zwią- 
zanych z poborami i przeglądami 
koni ludności cywiłnej i 8) przy 
sporządzaniu wszelkich protokułów 
i aktów urzędowych, (r). 

MIEJSKA. 

— Z Rady Miejskiej. W dniu 
dzisiejszm o godz. 20 odbędzie się 
posiedzenie Rady miejskiej z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Komunikat w sprawie zakupu 
akcji Banku Komunalnego w zwią- 
zku z pożyczką z tegoż Banku na 
remont elektrowni miejskiej. 

2) Wniosek w spawie przedłuże- 
nia terminu pobierania opłat za 
energję elektryczną na akcję po- 
mocy bezrobotnym. 

Biuro Reklamowe 
= Stefana Grabowskiego 

w WILNIE, 
E Garbarska 1, tel. 82 

mą Wileńskiego” i do wszystkich pism 

B na Warunkach specjalnie ulgowych 

Przyjmuje ogłoszenia do „Kurjera 

  

3) Referat w sprawie przenie- 
sienia kredytów z jednych działów 
budżetu 1926 r. do drugich. 

4) Skarga odwolawcza Silina 
Josiela na wymiar podatku od 
zbytku mieszkaniowego. 

5) Referat w sprawie kredytu na 
spłatę odszkodowania b. dzierżaw- 
cowi folwarku Małe Leoniszki Jó- 
zefowi Pawłowiczowi z tytułu wy- 
roku sądowego. 

6) Referat w sprawie kredytu 
na spłatę odszkodowania rodzinie 
zmarłego Konstantego Lubina b. 
pracownika Magistratu z tytułu wy- 
roku sądowego. 

7) Wybory zastępcy członka 
kolegium wodnoprawnego przy U- 
rzędzie Komisarza Rrądu. (x) 

— Walka z lichwą. Onegdaj 
władze Administracyjne sporządziły 
protokuł za pobieranie wygórowa- 
nych cen za artykuły pierwszej po- 
trzeby: Zaks Sorze; Płotnikowi 
Abramowiczowi, Gurwicz Rocheze, 
Daszkiewiczowi Stanisławowi i Ra- 
binowicz Zuli. (x) 

— Chleb tanieje. W związku 
ze spadkiem kursu dolara i zmniej- 
szenia ceny mąki żytniej i pszen- 
nej w dniu dzisiejszym obniżyły się 
w  piekarniach wileńskich ceny 
chleba: chłeb biały I gat. z 55 na 
53 gr. za kilogram, chleb stołowy 
z 46 gr. na 44 g. i chleb razowy 
z 40 na 38 gr. Ceny wymienione 
w handlu hurtowym. (r) 

— Podwyżka cen cukru. W 
końcu zeszłego tygodnia zanotowa- 
no na rynku wileńskim zwyżkę cen 
na cukier w hurcie i detalu. Po- 
wodem tego jak się dowiadujemy 
jest podwyżka taryfy towarowej na 
naszych kolejach oraz nieudolną 
politykę eksportową uniemożliwia- 
jącą doprowadzenie ceny cukru do 
poziomu kosztów produkcji. (r) 

— Cukry nie podrożeją. W 
swoim czasie cech  cukicrników 
wniósł podanie do Komisarza Rzą- 
du, prosząc o podniesienie cen na 
wybory cukiernicze. Komisarz Rzą- 
du nie uwzględnił jednak tej proś- 
by. (x) : 

— Kary za nieprzestrzeganie 
przepisów kąpielowych. Na skutek 
coraz liczniejszych wypadków uto- 
nięcia w zdradliwych nurtach Wilji, 
Komisarjat Rządu postanowił po- 
większyć liczebność policji rzecznej 
w Wilnie, oraz nosi się z zamiarem 
zastosowania w stosunku do nie- 
przestrzegających przepisów kąpie- 
lowych i miejsc dozwolonych — 
grzywny od 1 — 3:zł. (r) 

— Wypłata pensji pracowni- 
kom magistrackim. Magistrat m. 
Wilna w dniu wczorajszym przy- 
stąpił do wypłaty II połowy pensji 
pracownikom miejskim za miesiąc 
bieżący. (x) 

— Stan zdrowotności w Wil- 
nie. Według danych statystycznych 
miejskiego urzędu zdrowia w okre- 
sie od 1 do 10 b. m. na terenie 
Wilna zanotowano następujące wy- 
padki chorób zakaźnych: tyfusu 
brzusznego — 8, tyfusu plamiste- 
go — 2, tyfusu nieokreślonego — 1, 
płonicy — 10, błonicy — 6, ospy 
— 1, odra —3, koklusz — 1, gry- 
pa — 3, tężec — 1, róża — 3. 

W tymże samym okresie czasu 
wykąpano w łaźni miejskiej 829 
osoby, w tej liczbie 112 dzieci z 
ochron miejskich i 123 starców z 
przytułków. 

Dokonano w tem czasie 15 
dezynfekcji oraz dezynfekowano o- 
gółem 723 kilogramy rzeczy. (r) 

SPRAWY PRĄSOWE. 

— Czy redaktor Steed przy- 
będzie do Wilna? W dniu wczo- 

rajszym rozeszła się w naszem 
mieście pogłoska, że do Wilna ma 
zamiar przybyć bawiący w Warsza- 
wie długoletni redaktor  londyń- 
skiego „Timesa* Wickbam Steed,, 
chcąc się zapoznać na miejscu z 
zagadnieniami mniejszości słowiań- 
skich w Polsce, oraz zwiedzić 
granicę litewską. Ze sfer miaro- 
dajnych zaprzeczają w sposób ka- 
tegoryczny — prawdziwości tej po- 
głoski. (r) 

— Zatwierdzenie konfiskaty. 
Sąd Okręgowy w Wilnie na sesji 
gospodarczej w dniu 13 bm. za- 
twierdził konfiskatę ostatniego nu- 
meru „Biełoruskiej Sprawy” zarzą- 
dzonej z polecenia władz admini- 
stracyjnych — na mocy artykulu 
126 K. K. (r) 

ZUNIWERSYTETU, 
— Dr. Stefan Rygiel, Dyrek- 

tor Bibljoteki Publicznej i Uni- 
wersyteckiej oraz Kierownik Bib- 
ljoteki im, Wróblewskich, powró- 
cił z Międzynarodowego Kongresu 
Bibljotekarzy i Bibljofilów w Pra- 
dze, gdzie reprezentował kierowa- 
ne przez siebie Książnice oraz 
Koło Wileńskie Związku Bibljote- 
karzy Polskich i Towarzystwo Bi- 
bljofilów Polskich w Wilnie. 

SPRAWY AKADEMICIE. 

Zarząd Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej 
U. S. B. podaje do wiadomości o- 
sób zainteresowanych, iż Admini- 
stracja Uzdrowiska Akademickiego 
w Nowiezach (st. Pohulanka) wy- 
syła konie na pociąg wychodzący 
z Wilna o godz. 8 m,30 we wtor- 
ki, czwartki i soboty, Wyjeżdżają- 
cy do Uzdrowiska winni się za- 
opatrzyć w poduszkę, koe i bie- 
liznę pościelową. 

WOJSKOWA 

— Oficera choć po cywilnemu 
także słuchać trzeba. Wobec 
często powtarzających się nieporo- 
zumień wynikających na tle sto- 
sunku służbowego podoficerów i 
osób wojskow.  umundurowanych 
do.p. óficerów będących w ubraniu 
cywilnym, władze wojskowe wy- 
jaśniają, iż oficerowie po cywilnemu 
w dalszym ciągu po wylegitymowa- 
niu pozostają rozkazodawcami w 
stosunku do niższych rangą umun- 
durowanych osób wojskowych. (r) 

— Podoficerom wolno cho- 
dzić po cywilnemu. Ministerjum 
Spraw Wojskowych wydało, rozpo- 
rządzenie pozwalające podoficerom 
poza służbą na noszenie ubrania 
cywilnego, z tem, że obowiązują 
ich odnośne przepisy — tak samo 
jak i oficerów noszących poza 
służbą ubranie cywilne. Podofice- 
rowie chodzić mogą po cywilnemu 
jednak za zgodą swego bezpośred- 
niego dowódcy. Rozporządzenie 
to odnosi się jedynie do podofi- 
cerów zawodowych. (r) 

„OPIEKA SPOŁECZNA 
— Ile wypłacono bezrobot- 

nym. Według danych Okręgowego 
Biura Pośrednictwa Pracy w Wil- 
nie w czasie od 1 do 10 b. m. wy- 
płacono ogółem 16450 zł. zasiłk., 
pobrało przeszło 1800 robotników 
— # tej sumy robotnikom umysło- 
wym przypadło w udziale około 5 
tys. zł. (r). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Poseł Wygodzki, a Kura- 
torjum Wileńskie. Niedawno temu 
Kuratorjum Wileńskie. zażądało od 
niektórych nauczycieli żydowskich, 
znajdujących się na służbie od sze- 
regu lat (jeden z nich p. Pluder- 
macher pracuje w szkolnictwie już 
od lat 27) przedstawienia świadectw 

moralności, a nawet lojalności wglę- 
dem Państwa. 

Wobec tego, iż nauczyciele 
zmuszeni są dla uzyskania takiego 
świadectwa zwracać się do władz 
policyjnych, które wdrażają odno- 
Śne badania przy pom.ocy. defenzy- 
wy, poseł Wygodzki zwrócił się do 
p. Kuratora Okręgu -Szkolnego, 
ażeby zaniechał żądania świadectw 
lojalności, będących aktem nie- 
prawnym, krępującym nauczycieli 
i ubliżającym ich godności. 

Poseł Wygodzki wyjaśnił, że 
każdy obywatel uważany jest za 
nieskazitelnego i lojalnego wobec 
państwa dopóty, dopóki nie zosta- 
nie udowodnione wyrokiem sądo- 
wym, że jest inaczej, dodając, że 
władze szkolne stają się w ten spo- 
sób nieraz narzędziem defenzywy. 

Władze szkolne tłómaczą się iż 
w ustawie z dn. 17 lutego 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej oraz 
w konstytucji mowa jest „o nie- 
skazitelnej przeszłości* i „lojalne- 
go stosunku do państwa”, co też 
jest powodem iż prośba ze strony 
posła Wygodzkiego spotkała się 
z odmową p. Kuratora Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego. 

Obecnie jak informują pisma 
żydowskie, poseł Wygodzki wniósł 
interpelację w tej materji do Pana 
Ministra Wyznań Religijnych i Oś- 
wiecenia Publicznego. 

: WYCIECZKI. 

— Wycieczka do Wilna i oko- 
lic. W dniu 19 b. m. przyježdza do 
Wilna z Warszawy wycieczka za- 
inicjowana przez Warszawskie To- 
warzystwo turystyczne. Wycieczka 
po zwiedzeniu osobliwości archi- 
tektonicznych naszego miasta wy- 
jedzie do Werek statkiem, potem 
zaś uda się samochodem do Wi- 
lejki. (r) 
sM le. RÓŻNE. 

— Pogrzeb Prezesa Najwyż- 
szej Izby Kontroli ś. p. Jana Żar- 
nowskiego odbędzie się w Wilnie, 
Zwłoki zostaną złożone do grobów 
rodzinnych na Rosie, prawdopo- 
dobnie w sobotę dnia 17 lipca b. r. 
Bliższe szczegóły podane zostaną 
w dniach najbliższych. (r) 

— Zmiana lokalu konsułatu 
Łotewskiego. W dniu 15 b. m. 
Konsulat Łotewski » przeprowadza 
się z ul. Antokolskiej 24, na ul. 
Piaskową 14. 

Z tego powodu biura konsula- 
tu w tym dniu nie będą czynne. (x) 

— Telefoniczne dolegliwości. 
Jedną z najdotkliwszych plag „do- 
brotliwie* usposobionych mieszkań - 
ców naszego miasta jest. zamiej- 
ska rozmowa telefoniczna. Ile się 
człowiek  nadzwoni,  nakrzyczy, 
wszystko nadatmo. Znałem jednego, 
który cały dzień czekał na połą- 
czenie z Warszawą, aż go wywieźli 
do św. Jakóba. 

Ze strony jednego z naszych 
czytelników otrzymaliśmy opis na- 
stępującego faktu, charakteryzują- 
cego najlepiej stosunki na naszej 
rozmównicy telefonicznej, zamiej- 
skiej. W tych dniach przyszedł on 
do rozmównicy telefonicznej z 
prośbą o rozmowę z Krakowem na 
pewną godzinę. Odpowiedziano mu, 
że Warszawa nie przyjmuje zamó- 
wień na oznaczone godziny, trzeba 
tylko momencik zaczekać a będzie 
połączony. 

Go za szczęście! Czekał, cze- 
kał i czekał, i po dwóch godzinach 
wyszedł z wściekłym uśmiechem 
na ustach. Tak się śmieją ludzie, 
którzy cierpią na chroniczny ból 
zębów. (r) 

— Nielegalny klub gry w kar- 
ty. Przedwczoraj funkcjonarjusze 
Policji Państwowej z I komisarjatu 
z komisarzem Dowojną na czele 
wykryli w restauracji „Wilja* przy 

zaułku Szwarcowym 1 nielegalny 
klub.gry w karty, 

_NADESŁANE. 
— Modne zakłady plisowania 

i gufrowania urządza i nauki u- 
dziela największa w tym zakresie 
firma Zakłady Przemysłowe i Han- 
dlowe „Tęcza* Sp. z o. o. Kraków, 
Czarnowiejska 72 — 74, 

Z PROWINCJI. 

— Kino w Budsławiu. Stara- 
niem Dowództwa 10 Baonu K. O, 
P. jeszcze w roku 1925 powstał 
kinematograf, przeznaczony  nie- 
tylko dla żołnierzy naszej straży 
granicznej, lecz również i ludnoś- 
ci cywilnej. Obecnie skutkiem bar- 
dzo licznej frekwencji, co wpłynęło 
na poprawienie znacznie funduszów 
tego przedsiębiorstwa, kinemato- 
graf daje codziennie dwa seanse, 
dotychczas bowiem czynny był je- 
dynie w niedziele i dni przedświą- 
teczne. (r). 

Z POGRANICZA. 

— Zmniejszenie szmuglu do 
Rosji. Według statystycznych  da- 
nych 3 Brygady Ochrony Pograni- 
cza w terminie od 1 stycznia do 
31 czerwca r. b. wypadki przeszmu- 
glowania towarów przez linję gra- 
niczną z Polski do Rosji sowieckiej 
w porównaniu z poprzedniem o- 
kresem półrocznym zmniejszyły się 
naogół o 60 proc. Równocześnie 
zauważono, że ludność pogranicza 
polskiego zajmująca się przedtem 
wyłącznie przewcżeniem kontraban- 
dy, obecnie uspokoiła się i rozpo- 
częłą pracę na roli. (—) 
‚ — Podejrzani osobnicy na 
pograniczu. Władze bezpieczeństwa 
publicznego w porozumieniu z Do- 
wództwem 3 Brygady K. O. P. wy- 
dały rozporządzenie, że wobec co- 
raz częściej powtarzających się wy- 
padków rozrzuczania odezw komu- 
nistycznych— by organy bezpieczeń- 
stwa publicznego w pasie przy gra- 
nicznym, jak również, oddziały K. 
O. P. zwracały uwagę na osobni- 
ków włóczących się, bez stałego 
miejsca zamieszkania żebraków, do- 
mokrężców i t. p. i po wylegity- 
mowaniu, o ile pobyt ich w pasie 
przygranicznym nie jest wskazany, 
skierować do dyspozycji władz ad- 
ministracyjnych z odnośną adno- 
tację. (r) 

— Cwiczenia artylerji litew- 
skiej. W miejscowości Orany litwi- 
ni w dalszym ciągu przeprowadza- 
ją ćwiczenia połączone ze strzela- 
niem artylerji. W związku -z tem 
litewskie aeroplany kierujące og- 
niem artylerji stale latają riad na- 
szą granicą. (x) ` 

— Nielegalne przekroczenie 
granicy. W dniu 13 lipca r. b. w 
rejonie strażnicy Sudawskiej przy- 
trzymano za nielegalne przekrocze- 
nie granicy z Litwy do Polski Ur- 
bieczkę Stanisławę. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Usiłowanie samobójstwa. Dnia 

12 b. m. Żofja Rymowiczowa (Sołtanisz- 
ki 18) usiłowała popełnić samobójstwo 
i w tym celu wypiła esencji octowej. De- 
speratkę pogotowie ratunkowe odwiożło 
do szpitala św. Jakóba, w stanie nieza- 
grażającym życiu. | й 

— Wypadki samochodowe. Dn. 12 
b. m. takšometr Nr. 14447 kierowany 
przez Piotrą Wołoczkiewiczą (Królew- 
ska 7) na ul. osa najechał na 6 le- 
tnie dziecko Abrama Bodaszą, (Węgier- 
ska 13). Dziecko poniosło lekkie uszko- 
dzenie ciała. Po udzieleniu pierwszej po- 
mocy przez pogotowie ratunkowe, dzie- 
cko zabrali rodzice, 

—_W tym samym dniu autobus firmy 
„Ruch* prowadzony przez szofera Józefa 
Rynkiewicza (Subocz 10), wskutek ze- 
R się hamulca najechał na słup te- 
egraficzny, przy ul, Witoldowej i Sosno- 
wej wskutek czego złamał przednie koło. 
Wypadku z ludźmi nie było. 

— Kradzieże. Dn. 12 b. m. Berkowi 
Klonerowi (Antokolska 61) skradziono 
garderobę wart. 150 zł. Sprawca kradzie- 
ży Józef Rusiecki został ujęty. Rzeczy 
zwrócono poszkodowanemu. 

Na prowincji. 

— Postrzelenie. Dn. 6 b. m. na 
trakcie Łużki—Dzisna około wsi Ruba- 
szki gm. Łużeckiej pow. Dzisnieńskiego, 
w czasie pracy przy budowie linji tele- 
fonicznej został postrzelony przez nieu- 
jawnionego narazie sprawcę Stanisław 
Grabowski robotnik Urzędu Pocztowego 
w Głębokiem, któremu kula przeszła 
R lewą rękę i pozostała w lewym 

ku około żołądka. Grabowskiego w 
stanie budzącym obawę przewieziono do 
szpitala w Głębokiem. ($) 

— Utonięcie. Dn. 10 b. m. w jezio- 
rze Ołowskim gm. Trockiej pow. Wil.- 
Trockiego około wsi Glity utonął Bro- 
nisław Wojcinowicz, mieszk. powyższej 
wsi. Trupa zabezpieczono. 

— Kradzież W międzyczasie od dn. 
1 do 5 b, m. Tadeuszowi Moskwie zam. 
w Wiszniewie pow. Wilejskiego, podczas 
jego nieobecności skradziono z walizki 
bransoletę, składającą się z monet ro- 
syjskich złotych, wart. 400 zł. 

    

Z sądów. 
Jedna ze spraw Rysia. 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpa* 
trywał jedną z licznych niezałatwio- 
nych jeszcze spraw głośnego ban- 
dyty Rysia. Akt oskarżenia zarzucał 
Rysiowi napad (w lutym 1923) na 
dom niejakiego  Lewsiutowskiego 
mieszkańca w. Szmetowszczyzny 
pow. Wileńskiego. Ryś, wraz z in- 
nymi sprawcami — łupy wywiózł 
na 4 furmankach. W wyniku wczo- 
rajszej rozprawy Sąd Okręgowy 
skazał Rysia na 2 lata więzienia, 
zaliczywszy mu na poczet odbytej 
kary kilka miesięcy aresztu prewen- 
cyjnego. (x) ® 

Sport. 
Polska — Jugosłavia. 

Odbyte w dn. 10 —11 bm. zawody 
lekkoatletyczne Polska — Jugosłavia w 
Warszawie przyniosły nam zdecydowane 
zwycięstwo w stosunku 97%` — 421% 
punktów, zwłaszcza w biegach odnie- 
śliśmy zupełny tryumf. Poszczególne wy- 
niki były następujące: 100 m. Dobrowol- 
ski (P) 11,2 s. 400 m. Rothert (P) 52,2 
sek. 800 m. Ołdak (P) 58,4 s. (nowy re- 
kord Polski) 1500 m. Jaworski (P) 4 m. 
9,45 (nowy rek. Polski) 10000 m. Sawa. 
ryn (P) 34 m. 18,5 s. 110 m. z płotkami 
Jamnicky (J) 16,4 s. Pierwszy Ćejzik w 
czasie 16 s. zdyskwalifikowany za prze- 
wrócenie trzech płotków. 4X100 m.- 
Polska 44,2 (nowy rekord Polski) 
100<200x300x400 Polska 2 m. 3 5. 
(nowy rek. Polski) oszczep Smakulski 
(P) 51,28 m. kula Baran (P) 11,76 m. 
dysk. Baran (P) 39,78 m. skok w de 
Sikorski (P) 6,76 m. (rek. Polski) skok 
o tyczce Rzepka (P) 3,44 m. skok wzwyż 
Jakubic (J) 1,73 m. Jest to czwarty suk- 
ces w obecnym miesiącu po Londynie, 
Brukseli i Pradze gdzie repr. „aówa 
Polski pokonała repr. wojsk Czech w 
stosunku 35;25, tym razem odnieśliśmy 
zwycięstwo na własnym gruncie, 

Robotnicza repr. Polski 
w Wiedniu. 

W piłce nożnej nasza robotnicza re- 
prezentacja złożona z graczy drugokla- 
sowych klubów odniosła poważny sukces 
zwyciężając repr. robotniczą Austrji w 
stosunku 4:1 (2:0) w. drugim dniu zmę- 
czona poprzedniemi zawodami nasza re- 
prezentacja uległa Czechom w. takim sa- 
mym stosunku 4:1 (3:1). 

Zawody konne o mistrzowstwą 
Armii. 

„ W dniu wczorajszym Generał Kubin 
wyjechał do Warszawy na zawody konne 
o mistrzowstwo Armji. Jako zawodnik 
z z wyjechał por. Kosiński z 23 
p. uł. (x 

  

  

Cracovia mistrzem Okręgu 
Krakowskiego. 

W niedzielę Cracovia rozegrała 0- 
statni mecz o mistrzowstwo ze spadającą - 
do kl. B Makkabią zwyciężając ją w sto- 
sunku 7:1. Mistrzostwo Okręgu zdobyła 
20 punk. nie tracąc żadnego, jest to je- 
dyny wypadek w Polsce w tym JR: 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze WileAskim“ 
Agentury „kKurjera Wileńskiego”: „R U Cc H" Księgarnie kolejowe, 
  

  
  

+ > ° 3 iz «1, Księgarnia Woj- Budsław Duniłowicze Dzisna Głębokie [wieniec Kowel Krasne nad Uszą | Landwarów Lida skowa W.Pucha- Motodeczno Spėtdzi * S klep. | Spółdzielnia „Kotwica” | A. Adler, sklep „Kultura“ | Aleksander Sosnowski,| Kiosk czasopism Sawicki Antoni, Stanisław Gwiaździński | g55Wskiego, Suwalska ielni dzielnia „Zgoda” | A. Szumski, sklep ul. Zamkowa ul. „Ade Biuro dzienników |  „Polonja“, Łucka 7 skłep spożywczy |Koncesjow. Biuro Podań Salomon Matecki, Biuro | Spółdzielnia wojskowa : : , ul. Suwalska. i mian = E н — = Nowe-Troki Nowogródek RA 7 Pinsk Postawy Stołpce St. Šwieciany Wilejka powiat. Mikołaj Popławski, Związek Kółek Rolnicz.| Nauczyc. Polsk. Szkół Księgarnia. Bafikowski 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                     Kino kameralne Dziś wybitny Człowiek, który milczał.. 

  
  

Polonja O w8akt. Milton $ils = Diola Dana gosh WAŻN E dla CHORYCH !! Ratujcie zdrowie || Mickiewicza 22 Stuprocentowy mężczyzna on S cza a głównych je nieubłaganą, corocznie kosi tysiące _ Niezwykle piękny i ciekawy, pełen poezji i awanturnicz. przygód dramat na tle podzwrotnikow, natury» udzi. Nie robi różnicy dla narodowości, Wspaniała gra Milton Sillsa i Viola Dana, zwanej „najpiękniejszą kobietą świata*. stanów, wieku i płci, i prawie 1/7 wszyst- 
GRUZLICA PŁUC : 

kich zejść przypada na suchoty. 
  

Skład farb, artykułów elektrotechn. i budowlanych 
„A. SZUR S-wie* Róg Niemieckiej Nr. 11 

i zaułka Mikołajewskiego Nr 1. 
poleca najlep- 
szego gatunku IP. APĘ DACHOWĄ (tol) ogniotrwałą i 

| TEKTURĘ SUROWĄ doobicia scian i sufitów po cenach 
fabry znych, oraz inne malarskie, elektrotechn. i budowl. materjały. 1014     

inteligentny 
Młody ażowięk 
zwolniony z wojska po- 
szukuje jakiegokolwiek 
zajęcia, Łaskawe oferty 
składać do Biura „Ra- 

chuby” W. Pohulanka 1-a 
telef. 366. 

M NIE SE z H NIEMOJEWSKI 
ać we wszystkic! sięgarniach. 

(Księgarnia Stowarz. Naucz. „LECZENIE PŁUC* 
Polsk. w Wilnie). (Przyczynek do terapji gruźlicy). Cena 1 zł. 

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

(Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gruźlicy 
1093 przy PRE płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej tej plagi ludz- 

ošci 
  

Od Administracji. 
W wypadkach niedostarczenia naszego pisma na czas przez pocztę lub 

Czytelników o natychmia- 
„Kurjera Wil.*, Arsenalska 4. 

przez roznosicieli prosimy uprzejmie naszych Sz. 
stowe nadsyłanie reklamacyj do Administracji 

P. S. Zamiejscowych przy korespondencji upraszamy o dołączanie do listów 
ortorji. ы 

Księgarnie, zwłaszcza kresowe, zechcą łaskawie kierować swe zamówienia pod 
adresem: WILNO, Królewska 1, Księgarnia Stowarz. Naucz. 
Polskiego (telefon 314). Konto P.K. O, 80.180. 1090 

  

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

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 
KSIĘGI RACHUNKOWE, 

K. KI I BROSZURY, 

"ORUKI KOLOROWE PMUUSÓRACY JNB 
; CENY NISKIE. AA 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE,       

  Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń” sp. z ogr. odp. Drūk. „Pax“, ul. Św. Ignacego 5. Tel.8-93, Redaktor odpowiedziainy Michal Szukiewicx 

 


