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Chcemy zaostrzenia konfliktu. 
Z Robotnika, Warszawianki, Ga- 

zety Por., Kurj. Warsz. bije rzecz 
nadzwyczajna — jedność frontu. Nig- 
dy stosunki pomiędzy socjalistami a 

endekami mie były tak czułe, tak ser- 
deczne, tak bliskie. Powstaje idea 
ścisłej współpracy wszystkich obroń- 

ców obecnego parlamentaryzmu pol- 
skiego. 

Jesteśmy stanowczymi  przęciwni- 

kami obrcnego parlamentaryzmu pol- 

skiego. | dłatego w walce która się 

zapowiada będziemy po stronie rządu. 

"Kto zwycięży? ' 
Jesteśmy tak pewni przegranej 

parlamentarjuszy, że jako przeciwnicy 

dzisiejszego ustroju, życzymy konflike 

towi jaknajwiększego rozegrania, zro- 

bilibyśmy wszystko, aby konflikt na- 

brał możliwie „ostrego charakteru. 
Konflikt ten oddala Polskę od rzą- 
dów parlamentu, oddala także Pelskę 
od tak dziś niepożądanych wyborów 

do parlamentu. Parlamentarjusze nie 
mogą zwyciężyć. Wiemy, że gdy w 

Rosji w dniach Marcowych 1917 do- 

rósł kó:flikt pomiędzy rządem a par- 
larhentem, — parlament zwyciężył, 

ujął władzę i trzymał ją w rękach od 
3 do 6 godzin, potem rzucił w błoto, 

Parlament nie jest zdolny do piasto* 
wania władzy. Rządy Grabskich czy 
Skrzyńskich'są tego dowodem, naszem 
zdaniem, nie mniej ważnym, jak rządy 
ks. Lwowa. Ale w 1917 r. cała opin- 
ja rosyjska była po stronie . Dumy, 
dziś w Polsce cała opinja polska 
jest po sironie Piłsudskiego. Ne 
zderżyte. 

A już są objawy rewolucyjne. P. 

P. S. chce wydawać odezwę do na- 

rodu. Tó już początek akcji rewolu- 
cyjnej, ioczywiście z „zachowaniem 
wszelkich ostrożności*. W opozycji 
do rządu prym bierze P. P. S. Do- 

piero za nią jak za panią matką idzie 

endecja. Jaka szkoda, że organ od- 

prowadzający warszawiaków na Po- 
wązki, organ emerytów i ludzi któ- 

rych ideologią jest pokój wieczny na 
tym i tamtym  świecięę mianowicie 
Kurj. Warsz. także staje dęba. W 
jego stukilkoletnim wiekul Przecież 
trzeba rozumieć, że wartość państwa 

mierzy się siłą władzy państwa. Pań- 
stwo o bezsiinej władzy jest państwem 

bezsilnem. Parlament nie meże Pol- 

sce dać silnej władzy. Patryjoci pol- 
scy nie mogą być po stronie obroń- 
ców demokracji parlamentarnej. 

P.P.S. ogłosiła deklarację, że chce 
zwołania rychłego Sejmu dla . 

załatwienia wniosku Z. P. P. S. w spra- 
wie kryzysu gospodarczego i położenia lud- 
ności pracującej miast i wsi (przywrócenie 
ruchomej minożnej dla pracowników pań- 
stwowych, podniesienie płac w przemyśle i 

handiu do poziomu wztostu drożyzny, zakaz 
wywozu zbóż chlebowych, przystąpienie do 
wykonania reformy rolnej, wezwanie Rządu 

do sprawozdania ż akcji pomocy dla bezro- 

botnych i z akcji budowlanej). *. 

Endecy zaś ogłosili, że chcą zwo- 

łać Sejm, że chcą pouczyć naród o 

zadaniach reprezentacji narodowej, 
że chcą aby Sejm uchwalił ustawy 

samorządowe. 

My nie chcemy, by Sejm uchwa- 
fał ustawy samorządowe! Zgóry wie- 
my, że rozumnych ustaw samorzą- 
dowych nie uchwali. Cieszy nas, że 
w obozie obrońców parlamentaryzmu 
rej wiodą lewicowcy, radykali np. 
socjaliści, p. Thugutt, a że pp. en 

decy idą dopiero pod ich komendę- 
Niechybnajprzegrana obrońcó w parla- .j 

meniu będzie bowiem wobec tege 

przegraną radykalizmu polskiego. Rz 

jeszcze powtarzamy, że chcielibyśmy, 

aby konślikt pomiędzy rządem a Sej- 
mem nabrał jaknajostrzejszego cha- 

rakteru. Jedynym bowiem rezultatem 

tego konfliktu może być rewizja kon- 
stytucji, ograniczająca prawo parla: 
mentu, tworząca już fjurydycznie w 

Byłoby to dla 

państwa dobrem niezwykle cennem. 
Z żalem więc konstatujemy, że ży- 

czenia nasze SiĘ ne spełnią, gdyż 

Sejm do ataku na rząd nie pójdzie, 

a tylko się pocichu poirytuje i po” 

tem z różnemi westchnieniami pójdzie 

do kasy po djety. Już p. Witos po- 

wiedział: „mam sprawy ważniejsze, 

moje żniwa”, Trochę cynicznie wy- 
gląda ten frazes, jeśli stosujemy do 
p. Witosa maksymę ze szkół Konar- 
skiego „obyś zawsze dobro publiczne 
ponad prywatne przyłożył*, ale tem- 
niemniej szczere jest to zdanie lea- 
dera Piastowców kompletnie. Pan Wi- 
tos wie, że „nic z całej tej frondy 
antyrządowej nie będzie”. 

;Opowiadano mi o rosyjskim ofi- 
cerze, który wyrwał się z odmętu rewo- 
lucyjnego w czasach gdy armja resyj- 
ska była już tylko morzem buniui który 
zobaczył znowu zdyscyplinowane sze- 

regi wojska. Stał i patrzał z tęsknotą 

w' oczach. Tak samo my, którzyśmy 

Rewolucja na ulicach Giednia. 
Krwawe starcia z policją, — Spalenie aktów 

sądowych. 
WIEDEŃ, 15VIl PAT. Z powodu wczorajszego werdyktu Są: 

du przysięgłych, na mocy którego trzej członkowie Frontkaemp: 

feru oskarżeni o strzelanie do socjalnych demokratów, zostali 

uwolnieni doszło dziś przed południem do burzliwych demon- 

stracyj robotniczych. 

Robotnicy miejscy rozpoczęli strajk demonstracyjny i udali 

się na Ringstrasse, gdzie demonstrowali przed gmachem uniwer- 

sytetu, parlamentu i pałacu sprawiedliwości. Doszło do starcia 

między demonstrantami a policją, która musiała użyć broni bialej 

i palnej. 

Demonstranci usiłowali wtargnąć do parlamentu. Tak po 

stronie policji jak i demonstrantów jest wielu rannych. Część 

demonstrantów wtargnęła do pałacu sprawiediiwości, gdzie wy- 

rzuciwszy akta sądowe na ulicę spaliła je. 

Na ulicy Lichtenfeldgasse przypuścili demonstranci szturm 

do strażnicy policyjnej i zmusili policjantów do opróżnienia jej, 

poczem udali się przed redakcje „Wiener Neueste Nachrichten“ i 

<Reichsposi>. Demonstranci wtargręi do „Wiener Neueste Nach* 

richten* gdzie zdemolowali urządzen ą administracyjne. W parla- 

mence urządzono pogotowie dla rannych. Demonstracje trwają 

dalej. 

bez żagli i steru, zejścić na 
twardy. 

się już zgóry przesądzone stanowisk 

mem, a rządem, Cat. 

  

Barykady na ulicach, — Pierwsze salwy. 

WIEDEŃ, 15. VI. PAT. Godz. i min. 45 — Demonstranci 

usiłowali obsadzić rampę parlamentu i rozpoczęli budować bary- 

kady aby przeszkodzić atakom policji konnej : л 

Na policję rzucano kamieniami i deskami, przyczem jest wiele 

osób rannych. Policja zepchnięta prze. demonstrantów między 

gmach parlamentu a pałac Sprawiedliwości dała salwę na alarm. 

Z tłumu odpowiedziano strzałami, które nikogo nie trafiły, a 

jedynie wybiły szyby 
Ruch tramwajowy został wstrzymany. Radykalne elementy 

prą do strajku. generalnego Republikański Schutzbund został zmo- 

bilizowany i usiłuje wpłynąć uspakajająco na rozdrażnione masy. 

Prezydent policji zarządził cofnięcie oddziałów policyjnych. 

Pałac Sprawiedliwości w płomieniach.—Nieustanne strzały, — 

: Przybycie «Schutzbundu». 

WIEDEK, 15.VIl. PAT. Od godz, 4-ej pałac Sprawiedliwošci, polo- 

žony w pobližu parlamentu stoi w płomieniach. Demonstranci obleli ben 

zyną i podpalili akta sądowe znalezione w pałacu. Ogień przerzucił się na 

pałac, który stanął w płomieniach, zwłaszcza od strony sąsiadującej z 

parlamentem. ; 

Wielkie tłumy demonstrujących zebrane przed gmachem niedopusz- 

czają do prowadzenia akcji ratunkowej. Redakcja „Reichspost* przy ulicy 

Strozzy została doszczętnie zdemolowana. Budynek redakcji „również stoi 

w. płomieniach. Zdemolowana została także redakcja „Wiener Neueste 

Nachrichten* przy ulicy Józefa. Demenstranci budują w pobliżu ratusza i 

parlamentu barykady. 
Ulicami miasta przeciągają -oddziały republikańskiego Schutzbundu 

i maszerują ku ratuszowi, gdzie ma się odbyć zgromadzenie ludowe pod 

gołem niebem. W ulicach sąsiadujących z parlamentem, zwłaszcza w 

dzielnicy Josephstadt rozłegają się nieustannie strzały. Demonstranci strze- 

lali do koni policyjnych i rozbrajali policjantów. Dzienniki popołudniowe 

nie wyszły. Z prowincji przybywają do Wiednia coraz to nowe oddziały 

repubilkańshiego Schutzbundu. в 

Policja uzbrojona w karabiny. 
1000 osób rannych. 

WIEDEŃ 15 VI. PAT. Godz. 2 min. 15. Policja uzbro, 
jona została w karabiny i zaczęła występować przeciwko 

demonstrantom. Do starcia narazie nie doszło, gdyż tłum 

zaczął uciekać. Liczba rannych wynosi 1000 osób. Raniono 

między innemi wielu policjantów. 

Jak wygląda rewolucja wiedeńska, 

BERLIN, 15—VIl..Pat, Pożar gmachu pałacu Sprawiedliwości osiąg- 

nął punkt kulminacyjny. Cały ólbrzymi pałac przedstawia się jako jedno 

morze płomieni. Płomienie do wysokości 20 m. wzbijają się ponad gma- 

chem, osłaniając dymem i ogniem całą kopułę. Z pałacu kanclerza - Seipla 
przypatrują się temu groźnemu zjawisku członkowie korpusu dyploma- 

tycznego. Kamunikacja kolejowa na kolei dniowej i zachodniej ciągle 

przerwana. Na ulieach wszystkie automobile są rekwirowane i służą do 

transportowania rannych. Na ulicach miasta doszło w ciągu dnia do na- 

padów na cudzoziemców. ' 
O godz. 13 min. 30 doszło do ponownego starcia przed ratuszem 

wiedeńskim. Jest wielu zabitych i rannych. Przed pałacem Sprawiedliwości 

doszła do dzikich scen. Demonstranci wdarli się ponownie do wnętrza 

gmachu, wyrzucając akty i książki na ulicę: м i : 

Na laiarniach ulicznych pozawieszano uniformy i uzbrojenia policjane 

tów, z których wprost zdzierano ubranie. Przed gmachem redakcji «Reichs- 

Dalszy ciąg „na stronie 2-ej. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE -- uł, Śzozsowa 172 
BRASŁAW -- ui. 3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — uł Qen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIESWIEŽ — . ksirszówz I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY -- ul, Wileńska 28 O 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszczona ryCząłtem. 

Redzkcja rękopisów niezamówionych nie zwrąca. 

z takim bółem patrzali jak państwo 
polskie zataczało się jak człowiek 

pijany, raptem poczuliśmy się na wo- Lednickj zapytany przez naszą re- 

zie, ma którym woźnica twardo trzy: 

ma lejce w rękach. Przejście z rzą- 

dów anarchji parlamentarnej do rzą- 

dów obecnych, to jakby zejście ZE fon depeszę, którą wysłał do Wilna 
statku bujanego przez fałe, statku na ręce P Jana Piłsudskiego i Zyg 

ląd munła 

w sprawie konfliktu pomiędzy sej- 

-zągnaczajć 

GRODNO — Piac Baiorego 
UAMIEŃ KOSZYRSKŁ — Związek Ziemian 

W neteiewicze 63 PA 4 sioro 
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Zbojkotowane wybory. 
REZYGNACJA p. 

Wczoraj o godz. 5 op. p. Al. 

dakcję telefonicznie, czy przyjmuje 
kandydaturę na prezydenta m Wilna 
— odpowiedział. że kandydatury nie 
przyjmuje oraz przeczytał przez tele- 

undziłła 
W depeszy tej między innemi pi- 

sze p. Lednicki że .zwązany jest z 
I w naszem konserwatywnem: „chce- Warszawą szeregiem _ warsztatów 

by ten kraj był rządzony” mieści pracy społecznej i publicznej i nie 
2 | pt pa ! © widzi możności porzucenia tej pracy 

i połączenia jej z innemi obowiązka- 
mi“. že nie przypuszcza aby . bogate 
wileńskie źródło pięknych charakte: 
rów i doświadczonych w  ofiarnej 
służbie publicznej ludzi — stworzy: 
ło trudności w obiorze prezydenta“ 
i wreszcie, „że chce być w każdej 
sprawie na zawołanie Wilna jego 
stugą i bez stanowiska i będzie się 
starał tego dowieść". 

Wywiad z Prezesem Stanisła- 
wem Wańkowiczem. 

W sprawie wczorajszych wyborów 
m, Wilna pan pr. Stanisław Wafko- 
wicz oświadczył co następuje: 

„Uważam wynik wczorajszych wy- 
borów za wypadkową zrównania, w 
którem głównym czynnikiem było pe- 
stanowienie 11-tu radnych 14-stki nie- 
brania udziału w głosowaniu. 14-stka, 
jak to już nieraz endecji się zdarzało, 
efektownemu gestowi dała pierwszeń- 
stwo nad realnemi skutkami. Pod 
pretekstem zerwania bloku polskiego 
przez P, P./$., „która to P. P. S, 
oświadczyła, że nie będzie pertrakto- 
wać z.grupami burżuazyjnęmi,14-stka 
oświadczyła, że.decyzja co. do wybo- 
ru prezydenta wymknęła słę z rąk 

lskich i traktowała tę sprawę jako 

„Jak i o wice-prezydencie 

LEDNICKIEGO. 

miałby wszystkie szanse, przeszedłby 
napewno. Zamiast pana Czyża prze- 
szedłby kto inny", 

* 

Wybrany onegdaj p. Aleksander 
Lednicki telzgraficznie zawiadomił, że 
kandydatury nie przyjmie i ošwiad- 
Czył także, że postanowienie jego 
jest nieodwołalne, 

Kandydaturę p. Lednick wy- 
suną! klub bezpartyjnych, podkreśla- 
jąc tem raz jeszcze, że zarzuty po- 
wtarzane do przesytu, że klub ten 
będzie  ekspozyturą monarchistów, 
czy konserwatystów—są pozbawione 
podstaw. Konserwatyści wileńscy ze 
wzgłędów politycznych p. Lednickie- 
go wysunąć by nie mogli, Klub beze 
partyjny wysunął tę kandydaturę, ra- 
tując sytuację. Gdyby nie p. Lednicki, 
przeszedłby socjalista. Jedynie nazwi- 
sko p. Lednickiego odciągnęło głosy 
radnych żydowskich od socjalistycz- 
nej kandydatury p. Czyża. To jest 
zupełnie jasne, jak i to także, że w 
wyborach wczorajszych decydowali 
socjaliści i żydzi. 

Czy tak być musiało? 
— Nie. 
Dlaczego tak się stało? 
— Z powodu stanowiska endecji. 
Zarówno 0 prezydencie miasta, 

za” 
decydować większość polska, to jest 
endecko-bezpartyjao-sanacyjna, gdy- 
by endecy nie skorzystali z pretekstu, 
że P.P.S. wycofała się z omawiania 
wspólnego kandydatur, i nie zaczęli 
bojkotować wyborów. 

Istotnie porozumienie tych trzech 
grup, t. į. 14 i 12-stki i 10 jeszcze nie 
daje większości absolutnej, lecz daje 
większość względną, która, jak to wy» 
kazało głosowanie na p. Lednickiego, . 
może być decydująca. Wreszcie gdy 

eznadziejną, oddając białe: kartki i by nawet tak kandydatura upadła 
% „М0 М 
trochę arytmetyki: 

11-šcie glosėw 14-stki, 5 głosów 
10-tki i 4 głosy 12-stki stanowiło ra- 
zem 20 głosów, to jest to maximum, 
które przy względnej większości mia- 
rodajnej dla trzeciego głosowania 
miało znaczenie decydujące. 20-ma 
głosami przeszedł Lednicki, a taksa- 
mo mógł przejść kto inny, gdyby en- 
decy nie cefaęli się od omawiania 
wspólnej kandydatury z bezpartyjny” 
mi i sanatorami, 

Grupa bezpartyjnych była posta- 
wiena między wyborem na prezydenta 
pana Lednickiego a pana Czyża. Z 
jednej strony mieliśmy człowieka ma- 
jącego dużo przeciwników polityėz- 
nych, lecz z reputacją człowieka o 
wielkiej wiedzy i dużych stosunkach, 
z drugiej strony człówieka osobiście 
nawet cenionego, lecz reprezentujące- 
go kierunek socjalistyczny, a więć 
przeciwny gospodarczemu programo- 
wi dźwignięcia miasta. Inne kandatu- 
ry realne nie były, gdyż odpowied- 
niego ilościowego poparcia nie znaj- 
dowały, mówiąc konkretnie pan Łu- 
czyński nie zebrałby odpowiedniej 
ilości głosów. Gdyby Lednicki nie 
przeszedł przeszedłby pan Czyż». 

A jak pan Prezes się zapatruje na 
masońską reputację, którą posiada p. 
Lednicki? : 

«Proszę pana, przecież nawst o 
jednym.z Papieży mówiono, że był 
masonem. Jestto to, co po rosyjsku 
nazywa się żupieł, Wyraz Żupieł oz- 
nacza zwyczajny knot nasiarkowany, 
ale ponieważ lud nie rozumiał zna- 
czenia tego wyrazu, więc żupieł stał 
się postrachem i wszyscy z przeraże- 
niem wymawiają wyraz Żupieł. Tak 
samo pan Lednicki ma być maso- 
nem, chociaż jest przyjacielem arcy- 
biskupa Roppa i praktykującym ka- 
likiem», 

Wywiad z prof. Zygmuntem 
Jundziłłem. 

W sprawie wyboru wice-piezy” 
denta zwróciliśmy ?się z prośbą o 
wyjaśnienia do p. Zygmunta Jun- 
dziłłe: 

„Bezpośrednio po wyborze p. Łede 
nickiego na Prezydenta w rozmowie 
z panami z 14 ubolewalem mad ich 
taktyką  bojkotowania wyborów 1 
zwróciłem uwagę, że jeszcze teraz 
moglibyśmy wspólnie z 14-stką i ży: 
dami przęprowadzić kandydata na 
wice-prezydenta. Na to otrzymałem 
odpowiedź, że teraz jest zapóźno, że 
PPS. zerwała pertraktacje o blok wy» 
borczy polskiej większości i że 14-st- 
ka zmuszona jest wobsc tego zacho- 
wać stanowisko obserwacyjne. 

, Jednakże, gdyby moja rozmowa 
miała inne skutki aniżeli kategoryczną 
odmowę, to niswątpliwie kandydat 
wysunięty przez te trzy ugrupowania 

A teraz. przeciw większeści. złożonej z.żydów.. 
narodowych i Bundu oraz socjalistów, 
to jednak samo osiągnięcie takiego po-. 
rozumienia, samo wystawienie wspól- 
nego kandydata wszystkich trzech 
grup umiarkowanych miałoby ogrom- 
ne znaczenie. Oczywiście kandydatem 
tym nie mógłby być endek, gdyż 
ma takiego nie zgodziłaby się 10-tka, 
lecz niewątpliwie mógłby nim być jakiś 
działacz na polu.gospodarczęm, czy 
społecznem, 

Dziś już zresztą nie warto Się 
procesować o to, co mogło być, a 
co nie było. Dziś p. Lednicki odmó- 
wił przyjęcia stanowiska. Trzeba te- 
raz, znaleźć nazwisko człowieka wiel- 
kich sił, wielkich zdolności, wielkiego 
poprostu duchu, któryby się zabrał 
do tytanicznej wprost pracy dźwige 
nięcia Wilna z jego . gospodarczego 
upadku, Wybory warszawskie wska* 
zały drogę właściwą. Na prezydenta 
miasta wybrano tam człowieka dale- 
kiego od walk politycznych, a nato- 
miast technika, fachowca, człowieka 
pracy codziennej, jakim jest inż. Sło- 
miński. 

W. ten sposób powinny pójść usie 
łowania znalezienia gospedarza. Prze- 
strzegałibyśmy tylko przed jednym: aby 
w obawie przed politycznemi barwa- 
mi nie zajść za daleko i nie szukać 
już ludzi, których jedyną zaletą jest 
mdłość barw politycznych, czasami 
nawet zharmonizowana z ogólną 
mdłością postaci. 

Omówieniu kandydatury fachowej 
przez trzy grupy radzieckie—nic nie 
powinno stać na przeszkodzie. Chwa- 
ła Begu żyją jeszcze w Potsce ludzie 
zdelni, którzy nie są wykłęci ani 
przez endecję, ani przez sanatorow. 
Natomiast stanowisko bojkotu jest 
stanowiskiem, powiedzielibyśmy, że 
nawet antypaństwowem. W Polsce 
dużo jest rzeczy złych, grupa przy- 
jaciół naszego dziefinika uważa np. 
za rzecz bezwzględnie złą instytucję 
głosowania powszechnego. A jednak 
gdybyśmy z tego powodu nie brali 
wogóle udziała w wyborach, to sta- 
nęlibyśmy na równi z tymi Ukraiń- 
cami, którzy nie uznając przynaleź- 
ności Galicji Wschodniej do Polski 
zbojkotowali wybory do Sejmu. 
Bojkot jest wyrazem bezwzględnej ne- 
gacji. Bojkot powiada: zgiń, przepadnij, 
wszystko mi jedno co się z tobą sta« 
nie, ja nie uczynię mic, aby twój los 
polepszyć. To nie jest stanowisko 
patrjotyczne, to jest stanowisko anty- 
państwowe. Dopóki obywatel uważa, 
że może choć o milimetr przyczynić 
się dla dobra państwa, to powinien 
wszystkich Sił dołożyć, aby ten mi- 
limetr uzyskać. Jeśli obywatel widzi, 
że praca jego Įest beznadziejną, to 
jeszcze nie powinien manifestewać 
bezwzględnej negacji, bojkotu. Cat, 
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Sejm i Rząd. 
Petycja o zwołanie Sejmu, 
WARSZAWA, 15.VII, (żel. wł, Słowa) 

Pod petycją do Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w sprawie zwołania parla« 
mentu zbierze się zapewne 148 pod- 
pisów. Uchwałę o zwołanie parlamen- 
tu powzięły dotychczas kluby: P.P.S, 
i ZLN., przyczem P. P, $. zastrzegła 
sobie rewizję uchwały, gdyż Z. L. N, 
postawił na porządku dziennym ewen- 
tualnej sesji sprawę ordynacji, co do 
której klub PPS ma pewne  zastrze- 
żenia. 

Piast postanowił zaniechać starań 
o wznowienie sesji. Takież stanowi- 
sko, pówzięły kluby: Ch.D., Wyzwo- 
lenie i stronnictwo Chłopskie. 

Akcja zw. ludowo narodowego i P.P ® 
WARSZAWA, 15 7. Pat. W zwią- 

zku z uchwałą powziętą na wczoraj- 
szem swem posiedzeniu klub związku 
Judowo-narodowego złożył dziś na 
ręce Pana Marszałka Sejmu podpisa- 

A gó pigų posłów i senato- 
leżąc) „klubu pismo 

„adresowane do Pana ydenta Rze- 
czypospolitej. w_którem powołując się na art. 25 ust. 3 : uprasza 
ana denta o zwo nadzwy” 

czajnej sesji Sejmu i Senatu za” 
łatwienia spraw, które były pr: 
tem obrad i Senatu podczas 
ostatniej nadzw lej oraz dla 
ustalenia stosunku Sejmu do rządu. Klub PPS w к 

Eiti Pi ek zwie ssd 
zwyczaj z tem, posłowie mogli 
pod nim złożyć swe podpisy. Wnio- 
sek ten = в 

Do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej w Warszawie. Z powołaniem się 
na art. 25 ust. 3 Kor i zgłasza-, 
my żądanie zwolania nadzwyczajne! sesji Sejmu dla załatwienia następu* 
jących spraw: 1) uchwalenja ustaw 
samorządowych w trzeciem czytaniu, 
2) załatwienia dekretu o, prawie pra- 
sowem i dekretu zmienjającego po- 
stanowienia ustaw karnych o rozpo- 
wszechnianiu nieprawdziwych wiado- 
mości i zniewag, 3) uchwalenia usta. 
wy o zgromadzeniach i 4) załatwienia 
wniosków gospodarczych, zgłoszo- 
nych przez różne stronnictwa. Jedno- 
częśnie klub.PPS, zawiadomił preze- 
sów wszystkich klubów o zioženiu 
tego wniosku, wzywając kluby do 
jego podpisania. 

Decyzja innych klabów zapad- 
nie 2 sierpnia. 

WARSZAWA, 15 VII. Pat. Dziś 
popołudniu w gabinecie Marszałka 
Sejmu odbyła się konferencja przy- 
wódców polskich klubów sejmowych. 
Tematem obrad była sytuacja wytwo- 
rzona zamknięciem sesji, Postanowio- 
no odbyć posiedzenie w dniu 2 sierg- 
nia i na posiedzeniu tem przedsię- 
wziąć omówienie tej sprawy i po- 
wziąć decyzję co do wystąpienia z 
wnioskiem do Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o zwołanie nadzwyczajnej 
sesji Szjmu. 

Niedyspozycja min. Zale. ; 
skiego. 

WARSZAWA, 15.VII. PAT. Z po- 
wodu choroby ministra spraw 
zagranicznych Augusta Zaleskiego, 
kierownictwo Ministerstwa Spraw Za- 
graniczaych objął czasowo p. Roman 
Knoli poseł Rzeczypospolitej w Rzy- 
mie. P. Knoll przybył w dniu 14b.m. 
do Warszawy, odbył konferencję ‚2 
p. ministrem Zaleskim i w dniu dzi- 
siejszym objął urzędowanie. 

Magistrat warszawski u Mar- 
szałków Sejmu, 

WARSZAWA, 15.VIŁ PAT. W dniu 
dzisiejszym p. prezydent miasta inży- 
nier Słomiński i prezes Rady Miejskiej 
poseł Jaworowski złożyli wizyty w 
celu przedstawienia się marszałkowi 
Stjmu Ratajowi i marszałkowi Senatu 
'Trąmpczyńskiemu. 

Konsolidacja konserwatystów. 
W wyniku posiedzenia Rady Naczeln. 

Org. Zach, Pr, Państw. Okręgu Wileńskiego 
w Wilnie 3 lipca, obrad we Lwowie Str, 
Prawicy Narodowej, oraz wspólnych obrad 
konserwatystów w Poznanin w dniach 12 1 
13 lipca oraz wspólnych obrad w Warsza- 
wie w dniu 14 lipca, stronnictwa oparte o 

ziemiaństwo postanowiły dążyć do konsoli- 
dacji J uzgodnienia stanowiska w razie wy* 
borów. Wyłonione komisję porozumiewaw= 
czą, do której weszło trzech przedstawicieli 
Org. Zach. Pr. Państ., trzech z Prawicy Na- 
rodowej i trzech ze Str. Chrześćj.*Nar.



Byli wojskowi jako dyplomaci. 
(Od własriego korespondenta) 

W stolicy Wielkiego Księstwa 
Luksemburskiego odbył się w dniach 

9 i 10 bm. bardzo oryginalny zjazd. 

Zebrali się byli przeciwnicy aby ra- 
dzić nad utrzymaniem pokoju. A kie- 
dy mówimy przeciwnicy—to termin 

ten rozumiemy dosłownie, albowiem 
w Luksemburgu obradowali inwalidzi 
j byli wojskowi. Inicjatorką zjazdu 

jest FIDAC, czyli Fėdėration Interal: 
Иёе des Anciens  Combattants. 
(Międzysojusznicza Federacja byłych 

wojskowych), grupująca 30 związków 

narodowych należących do 9 krajów 

sprzymierzonych w czasie wojny. Jest 
to najsilniejsza w świecie organizacja 

tego rodzaju, liczy bowiem  conaj- 

mniej 3200000 członków płacących 
składki (2 grosze rocznie). W Polsce 
FiDAC jest już dobrze znana, albo- 
wiem w roku 1926 odbyła swój kon* 

gres w Warszawie. Przypominamy, że 

należy do niej 7 związków polskich: 
Inwalidzi, Powstańcy i Wojacy, Hal- 

lerczycy, Dowborczycy, Oficerowie 

Rezerwy, Emeryci i Obrońcy Lwo- 
wa. 

Wobec tego, że iawalidzi Francji, 
Polski i Małej Ententy już dwukrot- 
nie spotkali się w Gentwie z inwali- 

dami Niemiec i Ausrji, a w reku 

zesziym powołali nawet do życia sta- 

ły sekretarjat z misją corocznego 

zwoływania t. zw. CIAMAC, czyli 

Conference Internationale des Associa- 
tions des Mutilós et des Anciens 

Combattants (Międzynarodowa Kon- 

ferencja związków inwalidów i byłych 

wojskowych); wobec tego, że spotka- 
nia genewskie dobre dały wyniki, bo 

związki niemieckie i austrvjackie wy- 
powiedziały się za «poszanowaniem 
traktatów» —FIDAC postanowiła na 
swym kongresie warszawskim zwołać 

do Luksemburga wielki zjazd między- 
narodowy, w którym wzięłyby udział 

wszystkie kraje, jakie wojnę z sobą 

prowadziły. Prace przydotowawcze z 

dużym traktem i zręcznością popro- 

wadził zarząd FIDAC z jej prezesem, 
posłem Marcelim  Heraud'em na 
czele. 

Oprócz związków  sprzymierzo- 
mych należących do FiDAC wzięły 

jeszcze udział w zjeździe dwa związ- 
ki francuskie niezależne, dzięki cze* 
mu śmiało można twierdzić, że w 
Luksemburgu było reprezentowanych 
około 4 miljonów byłych wojskowych 
krajów sprzymierzonych. 
IW! Związki niemieckie zaprosiliśmy 
wszystkie, bez różnicy ich zabarwie-- 
nia politycznego. Przyjęły zaprosze” 
nie tylko cztery, a. mianowicie re- 
publikańska Reichsbanner Schwarz- 

„ Rot-Gold (2 i pół miljony członków); 
socjalizujący Reichsbund der Kriegs- 
beschūdigten (400000 czł.); расу- 
fistyczny związek Kriegsgefangener 
Deutschlands (50000 czł.), oraz 
Jungdeutscher Orden, który wysłał 

tylko swego „obserwatora", Dziewięć 
związków niemieckich odmówiło, przy- 

czem niemieccy oficerowie rezerwy 
i Stahlhelm uczyniii to w sposób 
szyderczy. Na siedm 'zaproszonych 
związków austrjackich przybył do 
Luksemburga tylko Zentralverband 
der Kriegsinvaliden (50000 czł.). Z 
Węgier zaproszono trzy związki i ty- 

leż z Bułgarji, ale z «bu tych krajów 
żadnej nie otrzymano odpowiedzi. W 

rezultacie jednak mieliśmy w Luksem- 
burgu przedstawicieli 3 miljonów b. 

wojskowych niemieckich i zustrjackich; 
co jest niewątpliwym sukcesem. 

Celem zjazdu było znalezienie 
wspólnej plaformy dla współpracy 
nad utrzymaniem pokoju. O:wierając 
zjazd, pos. Marceli Hóraud wyreźnie 
zaznaczył, że FIDAC widzi tę platfar- 

mę w „istniejących  traktatach". Dr. 

Paul Crohn, delegat Reichsbanner, 
odpowiedział mu w imieniu całej de* 

legacji niemieckiej potępiając zasadni- 

czo wojuę: „My, demokraci niemiec- 

cy, mówił, bromimy Konstytucji Wei- 

marskiej i chcemy żyć w pokoju ze 
światem całym; pragniemy aby ten 

pokój zamienił się z czasem w przy- 

jažū“. 
, Zaraz potem zaczęły się obrady 
dwu komisji: politycznej i technicznej. 

W politycznej przedstawiciele każdej 

Luksemburg, 11 lipca 

narodowości z całkowitą otwartością 
wyłożyli swój punkt widzenia na te 
sprawy, które politycy uważają za 
najbardziej „newralgiczne A _ więc 
Dr. Crohn powiedział nam, że Niem- 
ców bołi i drażni atmosfera ciągłego 
niedowierzania i nieufności, jaka wo- 
bec nich w krajach sprzymierzonych 
panuje; Niemcy wojny nie chcą i 
prowadzić jej nie mogą; wykazały to 
w Locarno, a zatem niema racji aby 
przedłużać okupację Nadrenji. 
Austrjak Foscht dowodził, że Austrja 
nie może się długo przy życiu utrzy- 
mać; że Anschluss jest koniecznością; 
że sojusznicy powinni się nawet do 
tego przyczyniać, albowiem cała 
Austrja jest pacyficzna, a przylącze- 
nie jej do Niemiec zwiększyłoby tylko 
siły demokratyczne i pokojowe Rze- 
Szy. 

Francuz Renć Cassin, członek 
każdorazowej delegacji francuskiej na 
Zgromadzenie Ligi Narodów, odpo- 
wiedział na to, że Francja nie może 
ewakuować Nadrenji dopóki nie bę- 
dz'e miała pewności, że plan Dawes'a 
będzie skrupulatnie wykonywany; На- 
lijczyk Mario Dessaułes oświadczył, 
że jego kraj nie może zgodzić się na 
Anschluss, a niżej podpisany, w imie- 
niu siedmiu połskich związków, po- 
wiedział m. in.: 

— Dr. Pau! Cron skarży się, że 
sojusznicy tak mało żywią do  Nie- 
miec zaufania. Skąd ma być zaufanie, 
skoro bardzo odpowiedzialne osobis- 
tości niemieckie już dziś zapowiadają, 
że planu Dawes'a wykonywać nie 
będą; skoro w sprawie fortyfikacji 
wschodnich Niemcy wykazały tyle 
złej woli, a granice polskie ciągle 
kwestjonują, choć sprawa ta jest z 
punktu widzenia prawa międzynaro* 
dowego ostatecznie rozwiązana. Ewa- 
kuacja Nadrenji nie jest tylko -zaga- 
dnieniem francusko-niemieckiem, a mię: 
dzysojuszniczem. Jeśli Niemcy chcą 
ewakuację przyśpieszyć — niech się 
zgodzą na „wschodnie Locarno". 
Wiemy, że są w Niemczech ludzie, a 
nawet grupy, które nad porozumie- 
niem  niemiecko-polskiem pracują. 
Pragnęlibyśmy, aby niemieccy kom- 
batanci ich poparli... 

Niesposób jest tu streszczać całej 
dyskusji. Kiedy przyszło do zredago- 
wania rezolucji mającej być wyrazem 
jednomyślności wszystkich со do 
ogólnych przynejmniej wytycznych 
pracy pokojowej, Niemcy bardzo nie- 
chętnie zgodzili się na zdanie mówią- 
ce o „poszanowaniu traktatów*. Pró« 
bowali nawet ominąć trudność w ten 
sposób, że odaośny ustęp francuski 
nie przetłumaczyli dość wiernie na 
język niemiecki. Zauważono to odra- 
zu. Groziło im zupełne odosobnienie, 
bo zarówno płk. Lindsłey w imieniu 
delegacji amerykańskiej, jak i płk. 
Crosfiełd w imieniu delegacji brytań- 
skiej bardzo energicznie formułę o 
poszanowaniu traktatów poparli. Zgo- 
dzili się więc na nią ostatecznie i 
Nemcy: podpisali rezolucję mówiącą 
o Achtung der Vertrdge. Kontakty z 
Niemcami są wsk-zane, w wielu wy- 
padkach są konieczne, ale warunkiem 
ich pomyślnego zakończenia jest so- 
lidarność ich partnerów, w danym 
wypadku sojuszn' ków. 

Każimierz Smogorzewski. 
TTT DST 

Sensacyjny dzień w  procesię 
gen. Zymierskiego. 

WARSZAWA, 15.VII (żel.wł Słowa) 
Jutrzejszy (t. j. sobotni) dzień proce” 
su gen. Zymierskiego zapowiada się 
seńsacyjnie ze względu na zapowie- 
dziane zeznania posła Popiela i inż, 
Starskiego. 

Prot. Caldwell w Warszawie. 
WARSZAWA, 15 VII. PAT. Wczo- 

raj wieczorem 0 godz. 9 min. 25 
przybył do Warszawy profesor uni- 
wersytetu w Montrealu “p. William 
Caldwel z małżonką. Na ffjdworcu 
profesor został powitany przez przed- 
stawiciela M-stwa Spraw Zagr. p. Po: 
doskiego. 

зО о 

Początek na stronie 1-szej. 

post» doszło do starcia z policją, która wzbraniała przystępu do wnętrza. 
Zdemołowano cały gmach. Tłum wciąż napiera na policję. W _ południe 
tłumy przeciągały przed włoską ambasadą, której bramy były zamknięte. 
Z tłumu odezwały się groźne okrzyki: «Precz z Mussolinim, Precz z fa- 
szyzmem». Policja została rozproszona przez tłum. Prawie w tym samym 
czasie przypuszczono atak do gmachu redakcji i wydawnictwa dziennika 
«Wiener Nsueste Nachrichten». G.nach został zdobyty po krótkim sztur- 
mie i doszcętnie zdemołowany. 

Sprzeczne wiadomości o zachowaniu się socjalistów, 
PRAGA. 15 Vil. PAT. Nadeszły tu wiadomości o zachowaniu się 

republikańskiego Schutzbundu, którego członkowie należą do partji so- 
cjałno-demokratycznej i są po wojskowemu zorganizowani. O:ganizacja 
ta stara się za wszelką cenę przywrócić porządek. Członkowie jej poza- 
mykali mosty prowadzące do śródmieścia, aby zapobiec przypływowi no- 
wych grup demonstrantów. Według ianych wiadomości, przeciwnie patrole 
tej organizacji manewrują na tyłach policji, czem bynajmniej jej nie po- 
magają i w pewnych warunkach wręcz starają się przeszkodzić akcji poli- 
cyjnej. Na peryferjach miasta gromadzą się dalsze tłumy. 

Strajk socjalistów. 
PRAGA, 15—VII. PAT. Prezydjum austrjackiej partji socjalno-demo- 

kratycznej odbyło dziś w południe posiedzenie. O posiedzeniu tem nie 
wydano dotychczas oficjalnego komunikatu. Dochodzą jednakże wiadomo- 
ści, że uchwalono ogłosić dla Wiednia i okolicy strajk generalny wszyst- 
kich robotników. Strajk będzie rozszerzony na wszystkie drukarnie. Jutro 
wyjdzie prawdopodobnie tylko „Arbeiter Ztg*. Funkcjonarjusze tramwai, 
poczty i telegrafu ogłosili, że solidaryzują się z robotnikami. Dotychczas 
niewiadomo, czy strajk ogarnie także i koleje. 

Żądanie dymisji x. Seipla. 
PRAGA, 15—Vii. PAT. Prezydjum austrjackiej partji socjalno-demo- 

kratycznej uchwaliło wysłać do kanclerza Szipla delegację z wezwaniem 
aby podał się do dymisji. 

Ustępstwo Niemiec wobec Litwy, 
BERLIN, 15 Vil. PAT. Zbliżona do Wilhelmstrasse Tagliche 

Rundschau potwierdza wiadomość, że generalny konsul nie- 
miecki w Klajpedzie dr. Mudra zostanie niebawem z tego sta- 
nowiska odwołany. Dziennik przypomina, że dr. Mudra był od- 
dawna zaciekle zwalczany przez nacjonalistów litewskich, którzy 
domagali się ustawicznie jego odwołania. Rząd niemiecki ze 
względu na krytyczną sytuację w stosunkach litewsko-niemiec- 
kich nie mógł zadośćuczynić temu żądaniu, obecnie jednak, 
kiedy stosunki między Rzeszą a Litwą zaczynają przybierać cha- 
rakter normalny, rząd Rzeszy przychylłgsę do żądania I tew- 
skiego tembardziej, że sam dr. Mudra życzył sobie przeniesienia 
na inne stanowisko. 

O wydawanie przestępców. 
BERLIN, 15-Vil. PAT. Rada państwa Rzeszy na wczorajszem posie- 

dzeniu przyjęła po za ustawą celną cały szereg ustaw uchwalonych przez 
Reichstag, między innemi ustawę o zakazie wyrobu i wywozu materjałów 
wojennych oraz projekt ustawy, regułującej sprawę wzajemnego wydawa- 
nia przestępców kryminalnych między Niemcami i innemi państwami. 

Projekt ten postanawia, że do zawierania międzynarodowych traktatów 
w sprawie wydawania przestępców nie jest wymagane specjalne zatwier- 
dzenie ze strony Reichstagu, o ile w tych traktatach zostaną zachowane 
ogólne zasady zawarte w projekcie. W przyszłości przestępcy mają być 
wydawani zagranicy tylko wówczas, jeżeli najwyższy Sąd Krajowy uzna 
ten krok za dopuszczalny. 

400 ofiar w Jerozolimie, 
' JEROZOLIMA, 15 VIl PAT. Dotychczas pochowano 400 

ofiar trzęsienia ziemi. 

Belgijska odpowiedź Niemcom. 
BERLIN, 15 Vil. PAT. Niemiecki urząd spraw zagranicznych otrzymał 

dziś przed poładniem notę z odpowiedzią rządu belgijskiego na demarche 
zgłoszone przez przez posła niemieckiego w Brukselli van Kó!lera w spra- 
wie mowy, którą wygłosił belgijski minister spraw wojskowych de Brou- 
cuzville przeciw Reichswehrze, Nota zawiera podobno obszerny materjał 
dowodowy o działalności Reichswehry. Jak donoszą dzienniki, oświad- 
czenie rządu Rzeszy nastąpi dopiero po ustaleaju oficjalnego tekstu noty, 
która w danej chwili jest tłumaczona na język niemiecki. 

Flaszka z pismem rozpaczy na wodach oceanu. 
BERLIN, 15.VII, PAT. Niemiecka Hanza lotnicza donosi, że wczoraj wyło- 

wiono w pobliżu Wangeroog z morza flaszkę zawierającą szkic lotu zaginio- 

nych lotników francuskich Nungessera i Coli. Na kartce znajdowały się nastę- 

pujące słowa: <Ratujcie nas. Jesteśmy bez chleba, bez wody». Małe wyspy na 

Atlantyku, Nungesser i Coli». Według "znalezionego szkicu lotnicy mieli rzucić 

flaszkę do morzu na zachód od Bermud. Władze niemieckie badają obecnie, 

czy poczta lotnicza pochodzi rzeczywiście od zaginionych lotników, czy też ma 

się tu do czynienia z mistyfikacją. 

Nowe wyprawy lotnicze przez Atlantyk. 
BERLIN, 15'VIl. PAT. Jak donosi prasa niemiecka pilot Otto Kennicke, który ma 

zamiar odbyć pierwszy lot transatlantycki przygotowuje się do startu, mającego nastą- 

pić przed upływem trzech tygodni. | : i 

PARYŻ, 15-VIL. PAT, <Le Matin» donosi, że lotnik Dieudonne Costas zamierza 

rozpocząć w dniu 25 b. m. lot po przez Atlantyk na samolocie który ochrzci mianem: 

«Nungesser—Coli». Trasa lotu wyznaczona została jak następuje: Francja, Wyspy Azor- 

skie, Halifax, Nowy York. 

Polski lot przez Atlantyk. 
WARSZAWA, 15.VII, (fel. wł. Słowa). Kpt. pilot Kubala przygotowujący się 

oddawna w tajemnicy w Paryżu do lotu przez Atlantyk zawiadomił w prywat. 

nym liście swoją rodzinę, że postanowił rozpocząć lot pod Paryżem (w le Bo- 

urgete) 21 b. m. o 4 nad ranem. Lotu tego kpt Kubala wraz z obserwatorem 

kpt. Idzikowskim ma dokonać na aparacie o dwóch motorach, łacznej siły 6.00 

koni. Aparat ten budowany jest od pięciu miesięcy w zakładach francuskich, 

które ze względu na lot Nungasser'a umyślnie przewlekały wykonanie. 

Ludzie mrą od upałów. 
PARYŻ, 15VII, PAT. <Herald> donosi z Nowego Yorku, że w ciągu 'ostat. 

nich dwóch dni na wschodniem wybrzeżu Stanów Zjedn. zmarło 59 osób skut- 

kiem wielkich upałów. 

  

Jak skazano Drużyłowskiego. 
Jak wiadomo, przed niedawnym 

czasem toczył się w Moskwie nie- 
zmiernie ciekawe proces przeciwko 
niejakiemu Drużyłowskiemu, oskarżo= 
nemu o uprawianie szpiegostwa na 
szkodę Rosji Sow. i prowokacje. 
Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość, 
że Drużyłowski skazany ma karę 
śmierci już został rozstrzelany. 

Proces miał przebieg bardzo cie- 
kawy. Oskarżony starał się w swych 
zeznaniach skompromitować dyplo- 
matów polskich i bułgarskich, opo- 
wiadając najrozmaitsze poufne szcze- 
góły z ich działalności, Drużyłowski 
w zasadzie przyznał się do wszyst- 
kiego, co mu akt oskarżenia zarzu- 
cał, sądząc widocznie, iż w ten spo- 
sób skłoni sędziów do wydania 1a- 
godniejszego wyroku. Większą część 
swych zeznań poświęcił sprawie orga- 
nizacji szpiegowskich państw zagra- 
nicznych, przedewszystkiem więc Av- 
glji, Polski, Francji, Niemiec i Włoch 
w ZSSR. Przed sądem  Drużyłowski 
występuje, jako gorący patrjota rosyj- 
ski. Przy każdej sposobności podkre- 
šia też, że jest alkoholikiem. 

Drużyłowski zeznaje, między in- 
nemi, że dokumenty o działalności 
terorystycznej komunistów bułgarskich 
sfałszował na wyraźae polecenie po- 
sła bułgarskiego w Berlinie, Popowa. 
Osobę Popowa opisuje jednak tak 
nieumiejętnie, że zdaje się nie ulegać 
najmniejszej wątpliwości, iż nigdy w 
życiu go nie widział. Natomiast bardzo 
dokładnie opisał plan mieszkania Po- 
powa w Berlinie. 

Wezwany przez prokuratora pań- 
stwowego świadek Kołarow, wybitny 
komunista bułgarski, zeznaje że do- 
kumenty o działalności terorystycznej 
komunistów bułgarskich sfałszowane 
zostały celem usprawiedłiwienia rządu 
bułgarskiego w oczach zagranicznej 
opinji publicznej, która nie mogła nie 
widzieć represji, stosowanych _przez' 
Cankowa wobec komunistów. Proku* 
rator usiłował wykorzystać zeznania 
Kolarowa w celu skompromitowania 

drugiej międzynarodówki i znanego 
działacza socjalistycznego, Vandervel- 
de, ale Kolarow oświadczył, że i Van- 
dervzlde potępiał represje rządu buł 
garskiego. 

Daia 11-go lipca zakończone zo- 
stało przesłuchiwanie Świadków, i 
przewodniczący udzielił głosu przed- 
stawicielowi prokuratorji państwowej, 
Starszy zastępca prokuratora przy 
sądzie najwyższym, Katanjan,; rozpo- 
czął swe przemówienie charakterysty: 
ką emigracji rosyjskiej, zajmującej się 
—zdaniem jego, — szpiegostwem i 
„potajemną robotą  antysowiecką*. 
Analizując dokładnie działalność Dru- 
żyłowskiego w Tallinie, Rydze, War- 
szawie i Gdańsku, prokurator przy- 
chodzi do wniosku, że oskarżony 
przez cały czas swego pobytu zagra- 
nicą istotnie uprawiał szpiegostwo na 
szkodę Rosji, a dlatego domaga się 
skazania  Drużyłowskiego na karę 
śmierci, 
Po rozpatrzeniu działalności szpie- 

gowskiej oskarżonego, prokurator 
przechodzi do omówienia drugiego 
przestępstwa Drużyłowskiego, a mia- 
nowicie sprawy fałszowania doku- 
mentów. Katanjan stwierdza, że sfał- 
Szowane dokumenty służyć miały do 
przygotowania opinji publicznej de 
mających nastąpić w poszczególnych 
państwach aktach teroru wobec kla- | 
Sy pracującej, a pozatem miały na 

celu zerwanie stosunków pokojowych 
między ZSSR a poszczególnemi pań- 
stwami europejskiemi. 

Obrońca Drużyłowskiego, Konwo- 
dow, przyznał w swem przemówieniu; 
że oskarżony istotnie dopuścił się 
przestępstwa z art. 5-go i 6-go ko: 
deksu karnego, za co zasługuje na 
najwyższą w kodeksie przewidzianą 

o wydanie łagodniejszego wyroku 
przez wzgląd na chwilowy „analfabe- 
tyzm polityczny” oskarżonego. 

Mimo wszelkich cech prawdopo- 
dobieństwa i prawdziwości, krążą po- 
głoski, że proces Drużyłowskiego jest 
zwykłą komedją sądu sowieckiego. 
jakie mieliśmy już nieraz. Drużyło 
ski mówił podobno to, co mu dykt: 
wało G.P.U. i wcale rozstrzelanym 
nie został. Zamiast niego rozstrzela- 
no kogoś innego. Władzom sowieckim 
chodziło w danym wypadku o „skom- 
promitowanie państw kapitalistycz- 
nych*. 
E МЕЧ S] 

Nominacja gen. Góreckiego 
podpisana. 

WARSZA wA,15-VII. (żel. wł. Słowa) 
Poupisana już jest nominacja gen. 
Góreckiego na prezesa Banku G3- 
spodarstwa Krajowego. 

Pangalos uwolniony, 

BUDAPESZT, 15Vil. PAT. Dzien- 
niki danoszą z Aten: Krążą pogłoski, 
że Pangałosa uwolnili z więzienia je- 
go zwolennicy. 

Grecko-włoski układ przyjaźni 

BUDAPESZT, 15 Vil. PAT. Dzien- 
niki donoszą z Aten: Wedle donie- 

"sień pism greckich Grecja ma za- 
wrzeć z Włochami w najbliższym 
czasie ukłąd handlowy oraz traktat 
przyjaźni. 
ЕЕЕ   

Ze świata. 
— Krytyka pod nadzorem. W 

Madrycie wybuchł zatarg między kry- 
tykami teatralnymi a auiorem drama* 
tycznym p. Azorinem, 
dłuższy czas i żywo 

Ostatnia sztuka p. Azorina, p. 1, „5- 
ra Hiszpauja* upadła po pierwszem 
przedstawieniu, jako* utwór b :zwartoś- 
ciowy, zdaniem krytyki. Odmiennego 
wszakże zdania był autor i ogłosił 
list otwarty, w którym oświadcza, że 
krytycy nie mogą wydawać sądu o 
dziele artysty, gdyż nie są artystami. 
Dalej zaś pisze: «Nie wiedzą wcale, 
co jest dobrą sztuką, Zrobimy tedy 

odbędzie się przedstawienie jedynie 
dla krytyków; każdy krytyk będzie 
siedział w osobnej loży, żeby nie- 
mógł porozumiewać się z kolegami; 
następnie każdy umieszcony. zostanie 
w zamkniętym pokoju, otrzyma pa- 
pierosy i butelkę xares'u i w takiem 
odosobnieniu napisze swoją krytykę, 
którą winien potem oddać w zapie- 
czętowanej kopercie. Zobaczymy, co 
z tego wyniknie». 

Oczywiście krytycy nie zgodzili 
się ma pisanie recenzji «pod nadzo* 
rem», wobec czego p. Azorin oznaj- 
mił, że zrzeka się zupełnie krytyki ze 
swojej nowej sztuki p. t. <Judyta», 
która wystawiona będzie na scenie 
teatru «Fontalba», z najznakomitszą 
aktorką hiszpańską, Margariią Lirgu, 
w roli tytułowej. 

Dr med. ŁUKIEWiCZ 
choroby skórne i weneryczne 
powrócił. 

Ul. Mickiewicza 9, wejście z ul. Śnia- 
deckich 1. Przyjm, od 1—2 i od 4—7 

  

  

  

Niezwykły huragan we Francji. 
PARYŻ, 15-Vil. PAT. <Petit Parisien>» donosi z Tabes, że szalał tam w dniit wczo- 

rajszym huragan, który zniszczył zbiory na polach oraz ogrody, Szkody wynoszą kilka 
miljonów franków. Fabryka elektryczna w Campagne przedstawia obraz wyjątkowego 
zniszczenia. 

Nowa zagadka dla polic ji. 
WARSZAWA, 15-VII. (fel wł. Słowa). Policja warszawska ma do rozwiązania no- 

wą zagadkę. W posesji Nr 13 przy ul. Ś-to jerskiej znaleziono trup kobiety zakopany 
w ziemi. Po wydobyciu zwłok z ziemi okazało się, że są one przepiłowane na trzy 
części: 

Piraci na Wiśle, 
WARSZAWA, 15.VII. (fel. wł. Słowa). Nieschwytani dotąd piraci dokonali 

napadu na holownik ciągnący do Płocka drzewo. Napadu dokonano na dwóch 
łodziach, w których jedna uzbrojona była w karabin maszynowy. Po ostrzela- 
niu holownika z karabinów ręcznych piraci uciekli. W rezultacie strzelaniny 
jeden z pracowników holownika został ranny. 

  

U prochów Słowachiego. 

Na końcu ekstrapociągu, wyrusza- 

jącego o południu z Warszawy do 

Krakowa, znajdował się wagon 2 

trumną Słowackiego. 
W całej połowie wagonu urządzo- 

no jakby kaplicę pzgrzebową, chapel- 

le ardente, czerwienią wewnątrz wy- 

bitą, pełną wieńców i kwiatów, otwie- 

raną na oścież od strony końca po- 

ciągu. W. tej improwizowanej kaplicy: 

trumna wśród palących się gromnic. 

U obu jej stron nieustannie, przez 

całą drogę zmieniająca się straż ho- 

norowa: literaci, członkowie komite- 

tów pogrzebowych warszawskiego i 

krakowskiego, chłopi -łowiccy i ło- 

wičzanki, członkowie różnych delega- 

cyj, harcerze, żołnierze... Ochotników 
nie brakło z pośród dobrej setki osób 

towarzyszących prochom Wieszcza w 

trzech, czterech wagonach pierwszej 

i drugiej klasy. 
Tak właśnie, w takimże wagonie 

otwieranym od strony końca pocią- 

gu, przywiezione były do Warszawy 
ze Szwajcarji zwłoki Sienkiewicza. 

Należało jednak może dla iście 

tryumfalnej drogi trumny Słowackie- 
go z Warszawy do Krakowa inaczej 
wszystko przysposobić. Pociąg od 
Warszawy do Krakowa, zbaczając do 
Katowic, szedł niemał nieprzerwanie 
wśród szpaleru po obu stronach plan: 
tu kolejowego: tłumu ludzi, delegacyj, 
szkół, stowarzyszeń, włościan, mro- 
wia ludu... Czegoś podobnego chyba 
jak Polska Polską mie było! Setki 
osób ze sztandarami, wieńcami, or- 
kiestrami skupiały się u stacyj—lecz 
zaledwie urwał się przerzedzający się 
korowód, wnet rozpoczynały się for 
poczty eczekujących cižb na następ- 
nej stacji... i tak bez końca, do sa- 
mego Krakowa. Większą część stacyj 
pociąg mijał, tylko zwalniając biegu; 
na dworcach znaczniejszych miast 
stawał. Wówczas duchowieństwo, 
wszędzie suto reprezentowane, odpra- 
wiało u otwartego wagonu krótkie 
modły; składano wieńce za wieńcami, 
których dwa towarowe wagony wiez- 
liśmy ze sobą, a na dłuższych posto- 
jach, jak w Częstochowie lub Kato- 
wicach wygłaszano modły. Orkiestry 
witały i żegnały pociąg hymnem na- 
rodowym, pochylały się sztandary, 
sypano kwiaty... tu i owdzie sygnali- 
zowano zbliżanie się pociągu wybu- 

chami petard lub salwą armatnią, 
witając go ogłuszającym gwizdem 
wszystkich lokomotyw. Te  nie- 

przysposobiono na wypadek deszczu 
nabożeństwa w katedrze. Trumnę 

ki już nastrój jest... A zresztą, о- nastroszone jakoś—z francuska. Jak 
prawdy, nie gruboskórzy przecie lu- puchem białym okolona łysa głowa; 

karę, niemniej jednak prosił sędziów | 

przebrane tłumy, te różańce nieprzeli- 
czonej dziatwy szkolnej, ci skauci z 
pochodniami, te sztandary bez końca, 
te wianki i stowarzyszenia, ci robocia- 
rze fabryczni w odświętnych szatachl., 
Dość nie mogliśmy napatrzyć się i 
dość nadziwować. Żaden król, żaden 
cesarz nie jechał z taką pompą i pa- 
radą przez swoje państwo jak ta he- 
banowa trumna z garścią popiołów. 

Ujrzawszy ją, wśród świateł i 
kwiatów, ludzie padali na kolana, 
jakby w trumnie nieboszczyk jeżał— 
nie garść prochów. 

I trzeba było dać tym  nieprzeli- 
czonym, głęboko rozrzewniającym tłu- 
mom lepiej oglądać i do woli, do 
syta: ową trumnę wywierającą iście 
magiczny jakiś urok. 

Na platformie otwartej trzeba było 
ja wieść przez Polskę, pod baldachi- 
mem, aby widać ją było ze wszech- 
stron. Sprzyjała po temu przepyszna 
pogoda. Trzeba było przewóz trum- 
ny przysposobić, zarówno na deszcz 
jak na pogodę. Popełniono ten' sam 
błąd co w Wilnie podczas uroczy- 
stošci koronacyjnej. W Wiłnie nie 

Słowackiego wiezioeno z Warszawy 
do Krakowa jakby ochraniając ją od 
ulewy... której nie było. 

Wyciągnięte szpalerem po pero- 
nach dworcowych tłumy, trzymane w 
rygorze wzorowego porządku, naj- 
częściej dostrzegały trumnę wówczas 
dopiero gdy pociąg odchodził. Wów- 
czas co żyje rzucało się, instynktyw- 
nym ruchem, ku odchodzącemu po- 
ciągowi jak fale, które odchodzący 
statek porywa za sobą. Ludzie biegli 
za pociągiem chwytając choć na mo- 
ment oczami otwartą kaplicę žalobną 
na końcu pociągu. 

A po wagonach, gdy pociąg w 
biegu, panuje dziwny nastrój. Co się 
głośniej przemówi lub parsknie śmie- 
chem, wnet coś powściąga i jakby 
zawstydzeniem oblewa. Cytl Tam, w 
ostatnim wagonie—trumna.. Słowac- 
kiego prochy wieziemy do krypty 
wawelskiej.. Ci, co poszłi do wago- 
nu restauracyjnego posilić się, siedzą 
za stołem możliwie najkrócej i wy- 
chodzą jakby zażenowani. Czy wy- 
pada jeść i pić—u trumny Słowackie- 
go? Oczywiście, nie dzieje się żadne 
sacrilegium, breń Boże, tylko ot, ta- 

dzie eskortują te prochy ogromną 

sławą okryte... ów relikwiarz maarodo- 
wy ze strzępamni cielesnej szaty Króla 
Ducha, jakiego się Polska któż wie 

kiedy znów dóczeka.. 
Jarkowski, cały podnieceny, prze- 

ciska się kuratarzem do swego coupe. 
Jednemu, drugiemu mówi: 

— Dyżurowałem... dyżurowałem!.. 
Niesłychane wrażenie. A ten tłum na 
stacji Niech by kto przemówił, stai 
by się pokotem. Tylko, wiecie, bardzo 
trudno u trumny stać, gdy pociąg w 
biegu: Nie pomyślano o tem. 

Vis-a-vis siebie siedzą u okna w 
przedziałe wagonu i gawędzą prof. 
Pożerski, jadący z Paryża na uroczy- 
stość krakowską jako delegat, mąż 
wielce uczony, jeden z filarów Insty- 
tutu Pasteur'a i dr. Ludwik Górecki 
rodzony wnuk Mickiewicza też dele- 
gat z Paryża gdzie zajmuje jako Ie- 
karz municypalny wybitne  stano- 
wisko. 

Obaj synowie i wnukowie emi- 
grantów, obywatele Francji, która dru- 
gą ojczyzną Stała się już dla mich 
kompletnie. Złudzenie... nie złudzenie.:. 
a sumiaste wąsy prof. Pożerskiego 

rzeszotol(* — a nie polski 

Oczy iskrzą się; wąsy kubek w kubek 
jak u nieboszczyka „majora* Olendz- 
kiego, co to w powstaniu podziura- 
wiony był kulami „jak rzeszotol jak 

wygląd, 
Niel To jota w jotę żuaw południo- 
wo-francuski, z obrazu Verneta. Zaga* 
da po francusku—nie odróżnisz od 
najrodowitszego paryżanina: 

A Górecki bywa, że gdy się za 
pali w rozmowie, powie, ani się spo- 
strzeże, np. tak: 

1 

| 
1 
{ 

ciągnący — 5 
i interesując 

miejscowe sfery teatralne i literackie. 

próbę. przed moją następną premjerą й, 

— Nam potrzeba dopływu svietą 
żej krwi bo wymieramyl.. 

Nam — ma znaczyć: Francuzom! 
Oto siedzą Pożerski i. Górecki 

pochyleni ku sobie i rozmawiają, roz- 
mawiają... usta im się nie zamykają. 
Une volubilitx toute fragaise, ga* 
Llique... ® 

Po francusku bo teź mówią. Tyl- 
ko nagle któremu z ust polski wyraz 
wyleci. Makaronizują — z polskal O 
mój ty, Boże! 

A jeden i drugi potrafią, gdy 
przyjdzie co do czego, niczem Pade* 
rewski lub Lednicki przemówić pięk- 
nie po polsku. Gdy kondukt miał 
ruszyć z przed barbakanu w Krako-



KURIER GOSPODARCZY 
INFORMACJE. 

Kredyty rolne. 

Jeduym z podstawowych waruaków 
przeprowadzenia reformy rolnej jest 
akcja kredytowa, bez której parcela- 
cja byłaby niemożliwa. Akcja ta, dzię- 
ki staraniom ministerstwa reform rol- 
nych i p. banku rolnego, stale się 
rozwija i osiągnęla obecnie bardzo 
poważne rozmiary. Naprzyklad w 
czerwcu r. ub. udzielono 8 proc. po- 
życzek długoterminowych na 100 ty- 
sięcy złotych, a w grudniu r. ub. na 
1200 tys., gdy w czerwcu r. b. wy- 
sokość ich wyniosła już 2.800 tys. 
złotych. Ogółem suma pożyczek tego 
rodzaju na dzień 1 lipca r. b. wyno- 
siła około 14 milj. zł., ilość zaś kre- 
dytów krótkoterminowych, rozdzielo- 
nych przez współdzielnie rolnicze 
drobnym rolnikom wyniosła w tym 
samym terminie 65 milj. zł. 

Akcja rozpowszechniania i udo- 
stępniania nawozów sztucznych roz- 
wija się również nader pomyślnie. Za- 
potrzebowanie na te nawozy stało się 
tak wielkie, że w r. ub., mimo do: 
starczenia rolnikom przez bank rolny 
809.987 ton nawozów, jeszcze ich za- 
brakło. Należy przypuszczać, że w 
r. b. braku tego nie będzie. Na za- 
kup nawozów sztucznych udzielane 
są rolnikom na dogodnych warunkach 
kredyty nisko procentowe na termin 
©9-.ciu miesięcy. 

Ważnym bardzo działem akcji kre- 
dytowej jest podział kredytów, z fun- 
duszów ministerstwa reform rolnych, 
rolnictwa i robót publicznych, admi- 
nistrowanych przez bank rolny, Ogó- 
łem suma tych funduszów wyniosła 
84 milj. zł. —z czego 46 miij. zł., po- 
chodzących z .ministerstwa reform 
rolnych rozdzielono pomiędzy  drob- 
nych rolników i osadników, 16 milj. 
funduszu ministerstwa rolnictwa prze- 
znaczono na kredyty budowlane, a 
22 milj. z funduszu robót publicznych 
przeznaczono na rozbudowę, 

Niewłaściwe wymiary podat- 
kowe. 

W najbliższym czasie władze 
skarbowe przysiępują do badania 
całego szeregu odwołań podatkowych, 
przyczem odwołania te traktowane 
będą z daleko idącym liberalizmem 
w myśl wskazań władz centralnych. 

Organy wymiarowe muszą nie- 
zwłocznie po otrzymaniu odwołania 
dokładnie zbadać podkreślone w nich 
wątpliwości i w razie stwierdzenia 
nielegalności tego wymiaru winne 
same cofnąć zaskarżone orzeczenie. 
O ile zaś stwierdzone zostało niele- 
galne przeprowadzenie całego aktu 
wymiarowego musi być cofnięty cały 
wymiar. 

Jednocześnie muszą być przesy- 
łane odnośnym organom wszystkie 
akta, na podstawie których ust.lono 
posiadanie przez płatnika przedmiotu 

‚ opodatkowania oraz wszelkie doku- 
menty i wyjaśnienia co do zarzutów 
zawartych w odwołaniu, o ile wyjaś- 
nień takich nie będą zawierały przed- 
stawione akta. 

W ten sposób władze skarbowe 
dążą do jaknajsumienniejszego i jak- 
najdokładniejszego zbadania wymia- 
rów i sprawiedliwego ustalenia plat- 
mości podatkowych. 

Wywóz otrąb. 

W 1924—25 r. istniała nadwyżka 
przywozowa Oirąb w wysokości 3 542 
tonn wartości zł. 2239 tys. W 1925 
—26 r. wywóz otrąb przybrał poważ- 
me rozmiary, dając nadwyżkę wywo- 
zową— 129 885 t. wartości zł. 13940 
tys. Pomimo miernego urodzaju zbóż 
w 1926 r. — dotychczas sałdo obro- 
tu otrębami z zagranicą zamyka się 
nadwyžką wywozową 172086 t. war- 
tości zł, 22321 tys. й 

Wywozimy zatem znaczne ilości 
produktów zbożowych w formie naj- 
bardziej nieskonomicznej, w formie 
właściwej tylko dla kraju o najbar- 
dziej pierwotnym systemie gospodar: 
ki rolnej. Wobec istnienia ograniczeń 

wywozu żyta i mąki — wolny wywóz 
otrąb jest oczywistym błędem gospo- 
darczym, utrudnia bowiem rozwój|pro- 
dukcji zwierzęcej i wywozu produk- 
tów hodowlanych, zwiększa nietko- 
nomiczne spożycie zboża ma pasze 
w gospodarstwach wiejskich, zmniej- 
sza w ten sposób zapasy zboża na 
konsumcję wewnętrzną i na wywóz, 
pozwala wreszcie zaopatrywać się 
państwom sąsiednim, a zwłaszcza 
Niemcom, w surowiec do przerobu 
za pośrednictwem organizmów zwie” 
rzęcych na produkty hodowli, a tem 
samem daje możneść uniezależnienia 
się od przywozu produktów mięsnych 
z Polski. 

Rozbudowa siecł elewatorów 
w Polsce. 

Spejalna komisja dla opracowania pla- 
nów rozbudowy sieci elewatorów w Polsce 
przy Ministerstwie rolnictwa opracowała ob- 
szerny plan, przewidujący budowę szeregu 
nowych elewatorów wzdłuż linji rzecznej 
Wisły, w ważniejszych centrach rolniczych 
i przemysłowych. Oprócz budowy nowych 
elewatorów plan przewiduje rozbudowę i 
przystosowanie do większej pojemności sta- 
rych elewatorów, oraz przebudowanie nie- 
których magazynów i wyposażenie ich w 
nowoczesne środki przeładunkowe. Kredyty 
przyznane па ten cel, figurujące w budżecie, 
są niewystarczające na jednoroczny etap 
rozbudowy, przewidywany w programie ko* 
misji, przeto Ministerstwo Rolnictwa ma za- 
miar w najbliższym czasie wystąpić o przy- 
znanie kredytów dodatkowych, mogących 
pokryć koszta tej wysoce aktualnej i po- 
trzebnej inwestycji. 

Przed zmianą podatku obroto- 
wego. 

Jak się dowiadujemy, nowelizacja pój- 
dzie w następujących kierunkach: obecny po: 
dział przedsiębiorstw na kategorje ustąpi 
miejsca nowemu podziałowi bardziej szcze- 
gółowemu, zamiast 4 handlowych kategoryj 
będzie 8 stopni. Również dotychczasowe 
klasy przemysłowe zostaną zmienione. | 

Co się tyczy podatku samego—to istnie- 
je cały szereg pomysłów, przyczem najwię- 
cej zwolenników ma projekt wprowadzenia 
jednolitej i jednakowej normy podatkowej 
od wszystkich przedsiębiorców, a przy arty- 
kułach pierwszej potrzeby jednorazowego 
opłacania podatku od danego towaru. 

W chwili obecnej ministerstwo skarbu 
rozesłało prezesom Izb skarbowych kwestjo- 
narjusze celem zebrania uwag o brakach 
obecnej ustawy. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— (0) Z przemysłu drzewne- 

go. Izba Skarbowa otrzymała zarzą- 
dzenie o zwolnieniu ed podatku obro- 
towego eksportu fabrykatów i pół- 
fabrykatów drzewnych oraz kopalnia- 
ków, słupów telegraficznych i papie- 
rówki z wyjątkiem osikowej. 

Obecnie wywozi się z okolic Wilna 
do Belgji i Francji bardzo dużo ko- 
palniaków. Zapotrzebowanie znaczne. 

— (o) W sprawie braku wago- 
nów. Związek przemysłowców  ieś- 
nych w Wilnie wysłał w dniu wczo- 
raiszym do p. Ministra Komunikacji 
depeszę treści następującej: 

„W oddziale Wileńskim Wileń: 
skiej Dyrekcji Koleiowej katastrofal- 
ny brak wagonów dla naładunków 
drzewnych na eksport i wewnątrz 
Państwa dla papierówki, kopalniaków 
i desek. Spowodowało to kryzys w 
handlu i przemyśle drzewnym Wileń- 
szczyzny, wstrzymało pracę w lasach 
i transportowanie drzewa do stacji, 
pozbawiając ludność zarobków i ruj- 
nując firmy. Materjały psują się, u- 
mowy z zagranicą będą zerwane i 
eksport drzewa ustanie, zaufanie ześ 
do rynku polskiego będzie znów iza- 
chwiane. Na stacjach przygotowano 
dla wysłania w ciągu lipca i sierpnia 
20.000 wagonów, potrzebne więc 500 
wagonów dziennie. Usilnie prosimy 
zarządzenia skierowania do oddziału 
Wileńskiego znacznej ilości wagonów 
próżnych oraz ewentualnie wydzierża- 
wienia w Królewieckiej dyrekcji kolei 
niemieckich wagonów krytych specjal- 
nie dla eksportu papierówki”. 

— Konkursy mieczności w 
kółkach kontroli obór. Poczynając 
od 20 września r.b. odbędą się rocz= 
ne konkursy mleczności w kółkach 
kontroli oebór. Dotychczas do kon- 
kursu zapisały się: z kółka bieniakoń- 
skiego—obora maj. Trybańce, kółka 
peteszańskiego— maj. Petesza, mejsza- 
golskiego—maj. Joda, gudogajskiego 

wie, przemówił przecie z najklasycz- 
niejszą oratorską swadą dr. Pożerski. 

sj Mówił © tem, jak ziemię Francji 
puszczają Wielcy Tułacze. A liczba 
ich—mówił—jest tak wielka, że są 
©ni jakby mleczna droga zasiewająca 

„ Francję gwiazdami: wielkiego ducha, 
wielkiej cnoty. | wyliczać jął dr. Po- 
żerski: Niemce *icz, Goszczyński, Za* 
leski Bohdan, Lelewel, Rettel, Du- 
chińska, Chopin, Dwernicki, Kniazie- 
wicz, Nabielak i jeszcze inni j jesz- 
cze... Ojciec mój, matka moja—mówil 
dr. Pożerski, Nie dodał: czekają, aż 
ich do Polski zabierzecie. Lecz każdy 
zrozumiał, 

pociągu Warszawa—Kraków 
jechał i trzeci delegat paryski: mocno 
już podeszły w leciech, dr. Gierszyń- 
ski, ożeniony z siostrą niewygasłej 
pamięci Bukowskiego «sztokholmskie- 
go», wielkiego patrjoty, współtwórcy 
muzeum w Rapperswilu, Prof. Servin, 
członek komitetu krakowskiego Opie- 
kował się sędziwym podróżnym nie- 
odstępnie. 

W pociągu tak się i barwiło od 
łowickich samodziałów w pasy żółłe, 
ziełone i czerwone. Powszechnie 
zwracał wśród Łowiczan uwagę wielce 
wśród nich popularny  artysta-rzeż- 

biarz samouczek p. Adam Petrina z 
Wodzianów. 

jechała gęstym pocztem literacka 

brać: Jarosław Iwaszkiewicz, Horzyca, 
Wołoszynowski autor świetnej pracy 
o „Twardowskim“, Lechoń, Jarkow- 

ski, jeden z  najczynniejszych człon- 
ków warszawskiego komitetu... 

A im głębiej zapuszczał się po- 

ciąg w kopalnianą krainę „czarnych 

djamentów*, tem gęstniał tłum wita: 

jących, tem suciej biły dzwony po 

miastach i miasteczkach... zaś w Ka- 
towicach to już i'mównica stała na 

peronie i biskupie srebrzyły się infu- 

ły i—że wyrażę się dosadnie—ledwie 
wyrwał się nasz pociąg z morza 
ludzkiej ciżby.  Odjechaliśmy przy 
śpiewie księży i chórów, przy powie- 
waniu sztandarami. 

Dobrze już było po zachodzie 
słońca, kiedy pociąg masz werznął 

się w sieć szyn zwiastującą bliskość 
krakowskiego dworca i rozległy się 
zewsząd przeszywające niebo gwizdy 
chóralne lokomotyw, ryk syren i pa- 

lenia z petard. 
Stanęliśmy w Krakowie. 

Czesław Jankowski. 

(D. С. №. 

maj. Olginiany, Sokėlskiego—mąj. 
Sokołów, konczyńskiego—maj. Kon- 
czyn, Jednocześnie z tem podobne 
konkursy odbędą się w kółkach głę- 
bockim i postawskim. 

— (o) Koszta egzekucyjne. 
Min. Skarbu polecito izbom skarbo- 
wym, aby bezwłocznie wezwaly pod- 
władne urzędy skarbowe podatków i 
opłat skarbowych do ścisłego prze- 
strzegania przepisów o pobieraniu 
kosztów egzekucyjnych i czuwały nad 
tem, aby w wypadku przeciwnym 
wszczęte były odpowiednie docho- 
dzenia dyscyplinarne. 

— Ulgi podatkowe. Min. Skar- 
bu upoważniło prezesów izb skarbo- 
wych wyjątkowo, o ile chodzi o wv- 
miar podatku od obrotu za rok 1926 
do zniżenia 2 proc. stawki podatko- 
wej do 1 proc.  przedsiębiorstwom 
handlu hurtowego, wymienionym w 
załączniku do art. 7 ustawy o pań- 
stwowym podatku przemysłowym, 
nawet w wypadku nieprowadzenia 
prawidłowych ksiąg handlowych. 
Zniżka ta może być stosowana tylko 
na skutek indywidualnych  podeń 
płatników. ° 

— (0) W sprawie świadectw handlo- 
wych i przemysłowych. Min. Skarbu za- 
uważyło, że w niektórych okręgach jest 
praktykowane na szeroką skalę zbyt liberal- 
ne obniżanie klasy przedsiębiorstw handlo- 
wych i przemysłowych, a niekiedy całkowi- 
te zwałnianie od obowiązku podatkowego. 
Wobec tego Ministerstwo w spzcjalaym okól- 
niku podkreśla z całą stanowczością, że cał- 
kowite zwolnienie od obowiązku podatko- 
wego jes: zasadniczo niedopuszczalne, a 
przeklasowanie przedsiębiorstw do niższej 
kategorji świadectw może nastąpić tylko w 
wyjątkowych wypadkach. W związku z tem 
poleca Ministerstwo, aby wszystkie prośby, 
znajdujące się w urzędach o obniżenie kate- 
gorji, były załatwione do 15 lipca r. b., po 
uprzedniem zbadaniu stanu majątkowego I 
siły podatniczej przedsiębiorstwa. Jeśli proś- 
ba okaże się nieuzasadniona należy wezwać 
petenta by w ciągu 8 dni wykupił właściwe 
świadectwo. Na przyszłość będą mogły bra- 
ne pod uwsgę tylko podania wniesione przed 
rozpoczęciem roku podatkowego. Załatwie- 
nie podania następować winno w okresie nie 
dłuższym jak 6 tygodni. 

— (n) Ceny w Wilnie x dnia 15 
lipca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
53—55 zł., za 100 klg., owies 46—48 (zależ- 
nie od gatunku), jeczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33 —35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma 
żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
spokojna. Dowóz umiarkowany. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
żytnia 50 oroc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—9%0), gryczaną 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 70—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80:00, 
przecierana 85—95, perłowa 80—095, pęczak 

50—60, jaglana 70. s 
Mięso wołowe 270 — 290 gr. za 1 kg., 

cielęce 180—220, baranie 270 — 280 wie» 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 160--170, twaróg 100— 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 
tone 450 — 500, solone 400 — 450, desero: 
we 500—550. 

Jaja: 140—150 za 1 dziesiątek, 
Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za RY, 

kurczęta 80 — 125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400— 600, gęsi żywe 12,00—15,00, bite 
10.00— 12.00, indyki żywe 20.00—22.00, bite 
15.00—18.00 zł, za sztukę. 

Warzywa: kartofle 18—20 gr. za 1 kg., 
młode 25—35, cebula 120—140, cebula zie- 
lona 5—10 (pęczek), szczaw 20—25 za 1 kg., 
sałata 15—20, marchew młoda 15—25 (pęcz.), 
pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 30—35, 
młode 15-20, brukiew 25-30, ogórki młode 15- 
20 gr. za sztukę., groch 75-85 gr. za 1 kg., 
fasola 80-90 gr. za 1 kg. szparagi 350—400. 

Jagody: truskawk 60—100 za 1 kg. 
poziom«i 100—120, czereśnie 100—120. 

Cukier; kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). 

Ryby: liny żywe 380-400, śnięte 250-280 
za l kg., szczupaki żywe 300—350, śnięte 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150.180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śBięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsącze żywe 320—350, snięte 220—20, 
sandacze (brak),, sumy 200—250, miętuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 
220, stynka (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 lipca i%x7 +. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
Funty 43,43 43,54 43,32 
Holandja 358,40 _ 359.30 _ 357,50 

Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 895 . 801 
Paryž 35,02 35,11 3493 
Pok 2650 _ 2656 _ 26,44 
Szwajcarja 172,15 17258 171,72 
Wiedeń 126,— 126,31 125,69 
Włochy 48,68 4880 _ 48,56 

P:piery Procentowe 

Dolarówka 55,— 54,75 
kolejowa 102,50 103,— 
5 proc. konwers. 62,10 63,— — —- 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego 92,— 
8 proc. obligacje Banku komunalnego 92— 
4,5 proc. ziemskie 5/,50 53,50 58,25 
4 proc. ziemskie 51,— 
8 proc. Warsz. 78,— 17,50 
5 proc. warsz. 68,— 
4,5 proc. warszawskie 64.— 

ТА Р 

Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

£ „WRAŻENIA RUMUŃSKIE 
z 12 ijustracjami. CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

ŁO WO 

Linja lotnicza Wilno—Warszawa. 
Polska posiada połączenia lotni- 

cze głównie w południowej i zacho- 
dniej połaći kraju. Są to linje War- 
szawa — Kraków, Warszawa—Lwów, 
Warszawa — Łódź, Warszawa —Po- 
znań i na północ Warszawa—CGdańsk. 

Linje te są obsługiwane przez 
Polskie Towarzystwo Lotnicze —„Ae- 
rolot*. Zupełnie natomiast zaniedba- 
ne są pod względem komunikacji lo- 
tniczej Kresy Wschodnie, a'w szcze- 
gólności odcinek Warszawa — Wilno. 
Położenie geograficzne Wilna jest ze 
wszech miar niedogodne w stosunku 
do centrum Państwa. W końcu wy- 
suniętego ku północy ramienia Wilno 
jest miastem, które w całej bodaj 
Polsce ma najmniejszy przestrzennie 
kontakt z centrum. Pod względem zaś 
komunikacji lotniczej traktowane jest 
Wilno dotychczas najgorzej. Mimo 
pięcioletniego już istnienia komunika- 
cji powietrznej w Polsce, połączenia 
stałego między Wilnem a Warszawą 
niema. Istnieje „podmiejskie” prawie 
połączenie Warszawy z Łodzią, lecz 
na Kresy Wschodnie nie zwraca się 
w tym względzie należytej uwagi. 

Komunikacja lotnicza rozwija się 
naogół biorąc w Polsce coraz lepiej. 
„Aerolot* obsługuje linje sprawnie. 
Aparaty kursują regularnie i jak do- 
tychczas nie słychać o żadnych więk- 
szych wypadkach. Dogodności połą: 
czeń lotniczych są różnorakie, Na 
pierwszem miejscu stoi ekonomja 
czasa. Ile znaczy czas w prowadze” 
niu interesu, w zawieraniu tranzakcyj 
handlowych wiadome jest każdemu, 
kto jakikolwiek interes prowadzi. Z 
komunikacji powietrznej korzystają 
więc w pierwszym rzędzie kupcy i 
przemysłowcy. Rozwój gospodarczy 
kraju dużo zysku na wzmożeniu 
komunikacji lotniczej, Pomijając na- 
razis ogólnopolskie znaczenie komu- 
nikacji powietrznej między najważ- 
niejszemi punktami i (ośrodkami Pol- 
ski, rozpatrzmy ewentualności uru- 
chomienia połączenia powietrznego 
Wilna z Warszawą. 

Pociąg pośpieszny przebywa od- 
ległość Wilno- Warszawa w 8 i pół 
godziay. Zwyczajny potrzebuje aż 11 
godzin. Samolo: natomiast z łatwoś- 
cią przelatuje tę samą odległość w 
ciągu 2—3 godzin. Czołowy więc 
wzgłąd: ekonomja czasu przemawia 
dobitnie za uruchomieniem komunika- 
cji lotniczej między Wilnem a War- 
Szawą. 

  

(B Lecz istnieją również inne Frównie 
poważne względy, które sprawiają iż 
uruchomienie linji lotniczej Warszawa 
—Wilno staje się koniecznością, Na 
pierwszem miejscu stoi wzgląd na- 
tury ekonomicznej. Z Wilna i Wilen- 
szczyzny wywozi się obecnie znaczną 
ilość  fabrykatów i półfabrykatów 
drzewnych do Belgji i Francji. 

Zapotrzebowania są znaczne. Kup- 
cy drzewni eksportujący towar mo- 
rzem otrzymają możność częstszego 
odwiedzania Gdańska i Gdyni. Wyla« 
tując o 9-ej rano z Wilna iest się na 
godz. 1 p.p. w Gdańsku. To samo w 
stosunku do innych ośrodków Polski, 
Czas potrzebny na dostanie się w dal- 
sze miejsce skraca się przy użyciu 
samolotu pięciokrotnie. W dalszej 
perspektywie stoją tego rodzaju mo- 
menty jak polityczny i strategiczny. 
Wilno z łatwością może być odcięte 
od centrum. Linja. powietrzna wzmo- 
cni łącznaść terytorjów wschodnich 
z Warszawą. 

Uruchomienie linji Warszawa— 
Wilno stałoby się zaczątkiem realizacji 
planów „Aeorolotu*, połączenia War- 
szawy z północną Europą, a więc z 
Rygą, Tallinem (dawn. Rewel), Peter: 
sburgiem etc. To są zresztą plany 
na przyszłość. Dzisiaj aktualną i nie- 
zmiernie ważną jest sprawa urucho: 
mienie linji Warszawa—Wilno. W 
ostatnich dniach Polska Liuja Lotni- 
cza. „Aerolot* przesłała do Woje- 
wódzkiego Komitetu Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa w Wilnie pismo 
z zapytaniem i prośbą o informacje: 
jakie są w Wilnie lotniska, czy po- 
siadają niezbędne urządzenia tech- 
niczne, a więc hangary, budynki, 
warsztaty, telefony, radjo i t. dalej. 

Zapytuje w dalszym ciągu „Aero- 
łot* jaka jest odległość lotniska od 
miasta i jakie są warunki komunika- 
cyjne. Komunikuje wreszcie <«Aero- 
lot», iż rozumiejąc potrzebę urucho- 
mienia linji lotniczej Warszawa—Wil- 
no, pragnie także zapoczątkować po- 
łączenia Wilno—Lwów i Wilna— 
Gdańsk. Chodzi jedynie o dane fake 
tyczne, co do stanu technicznego u- 
rządzeń i zaprowadzenia wewnętrz- 
nych instalacyj. Zarząd wojewódzkie- 
go komitetu LOPP. przeszie wkrótce 
wyczerpującą odpowiedź i ze swej 
strony zajmie się spopularyzowaniem 
idei linji lotniczej  Warszawa— Vilno 
wśród społeczeństwa z I 
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Aleksego W. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologii U. S. B, 
z dnia 15—VII. 1027 r. 

Ciśnienie 
średaie | 763 

Temperatura 
średnia | 12710 
Opad za do. ) 
bę w mm. 

Wiąte | Pot.-Wschodni. 
przeważający 4 

Uwa gi: Pogodnie. 
Minimum za dobę -1-25 0 ° 
Maximum za dobę -|-30 0. 
Tendencją barometryczna spadek ciśnienia, 

URZĘDOWA, 
— W sprawie urządzeń infor: 

macyjnych na posterunkach po- 
licji. Pan wojewoda Raczkiewicz wy- 
stosował do wszystkich przewodni: 
czących wydziałów powiatowych Wo- 
jswództwa Wiłeńskiego pismo okólne 
w sprawie instalacji na koszt gmin 
urządzeń  iaformacyjnych, dotyczą- 
cych posterunków policji. 

Okólnik ten wywołany został tem, 
że pan Minister Spr. Wewn. lustru- 
jąc poszczególne jednostki policyjne 
stwierdził brak jakichkolwiek urzą- 
dzeń informacyjnych, wskazujących 
pomieszczenia posterunków Р, Р., 
ułatwiających ludności odszukanie w 
każdej chwili opieki policyjnej w wy- 
padkach nagłej potrzeby. Z uwagi na 
to, że intencją wprowadzenia tych 
urządzeń jest wygoda i korzyść lud- 
ności, pan Wojewoda uznaje, że 
koszty urządzenia lamp oświetlających 
budynki posterunków,  oszklonych 
ramek z adresami funkcjonarjuszów i 
t. p. powinne być pokryte przez za- 
rządy gminne. Okólnik zaleca Sta- 
rostom podjąć osobistą w tej sprawie 
inicjatywę, by gminy w interesie służby 
bezpieczeństwa same przeprowadziły 
te inwestycje. 

— Nominacja komisarza Di- 
sterhoffa. Podpisany został dekret 
nominujący dotychczasowego naczel- 
nika urzędu śledczego m. Wilna kom. 
Disterhoffa na stanowisko naczelnika 
okręgowego urzędu śledczego. Kto 
mianowany będzie pomocnikiem nacz. 
Distierhoffa dotychczas nie ustalono, 
natomiast ustalono, że nactz. urzędu 
śledczego na m. Wilno został kom. 
Nowakowski, Jednocześnie z tem in- 
formują nas, że kom. 
otrzymać stopień nadkomisarza. 

MIEJSKA. 

— (0) Sprawa nabycia domu 
dla Archiwum państwowego. jak 
się dowiadujemy, sprawa nabycia do- 
mu od T-wa Bibijoteki im, Wróbiew- 
skich, przy ul. Teatralnej, dla Archi- 

Ea kilis AS LAA LAMA wum państwowego w Wilnie ugrzęz- 

Disterhoff ma 

ła gdzieś w Warszawie, przez co 
grozi niebezpieczeństwo zwłoki w 
wykończeniu kamienicy, przeznaczo- 
nej na Archiwum i co za tem idzie 
zwłoki oswobodzenia Kościoła Fran- 
ciszkanów. Sprawa kupna wzmianko- 
wanej kamienicy T-wa nie obciąży 
skarbu państwa, bo niezależnie od 
tego kupna rząd zobowiązał się wy- 
asygnować odpowiednią kwotę @а 
Bibijoteki Wróblewskiego i kupno 
kamienicy nie jest zatem połączone 
z jakimś nieprzewidzianym wydatkiem 
a jest tylko formalnością buchalteryj- 
ną. Niestety załatwienie każdej for- 
malności wymaga u nas dużo czasu 
i korespondencji. 

— (a) 8 dniowe kursy dla ko- 
mendantów straży ochotniczych 
i ich zastępców. W myśl regula- 
minu kwałitikacyjnego dla oficerów i 
podoficerów straży ochotniczych, na« 
czelnicy straży i ich zastępcy, nie ma* 
łąc ukończoych przynajmniej 8 dnio- 
wych kursów pożarniczych, obowią: 
zani są od dnia objęcia stanowiska 
w terminie do 6 miesięcy złożyć eg- 
zamin kwalifikacyjny przed wojew. 
komisją egzaminacyjną: 

Ażeby ułatwić zainteresowanym 
złożenie egzaminów wymaganych zor- 
ganizowany będzie w Wilnie 8-io 
dniowy kurs dla komendantów straży 
i ich zastępców. Koszta zamieszka- 
nia i utrzymania wyniosą do 35 zł., 
które należy wnieść z góry. 

— (x) Oświetienie miasta. Wy- 
dział elektryczny magistratu dążąc do 
wystarczającego oświetlenia ulic mia* 
sta, w najbliższym czasie zwiększy o- 
świetlenie przez zaprowadzenie па 
większych płacach lamp podwójnych, 
potrójnych, a nawet poczwórnych. 

Tego rodzaju lampy wieloramien- 
ne ustawione będą na pl. Katedral- 
nym, Bosaczkowym, przed b. Ratu. 
szem i innych. Prócz tego, słupy 
lampkowe będą stopniowo kasowane, 
zaś lampy umieszczane będą na linach 
drucianych nad środkiem jezdni. 

WOJSKOWA. 
— Uczęstnicy b. I korpusu 

polskiego na Wschodzie. Na dz. 
9.go sierpnia 1927 roku, przypada 10- 
letnia rocznicy powstania l-go korpu- 
su polskiego na Wschodzie, pod 
dowództwem generała broni Józefa 
Dowbor-Musnickiego. 

ł korpus polski w dziejach nasze- 
go narodu zapisany jest chlubnie 
przez swe czyny orężne, bohaterstwo 
i ofiary poniesione na oitarzu oj- 
czyzny. 

Wierność jego ideałom obowiązuje 33 a) gościć będzie 
nas nadal, zwłaszcza gdy 
pracować w niepodległej Polsce. 

ideałom, które ożywiły nas, jako żoł- 
nierzy | korpusu polskiego, został 
mianowany przez generała broni fó« 
zefa Dowbor-Musnickiego — b. do- 
wódćę | korpusu polskiego— komitet 
wykonawczy w składzie pp. Włady- 
sława Obuch-Woszczatyńskiego, Wła: 
dysława Smilgiewicza, Mieczysława 
Bohdanowicza, Stanisława Bobiatyń- 
skiego, Witolda Swiatopelk-Mirskiego 
i Stanisława Bukowskiego, który ma 
za zadanie zorganizowanie w Wilnie 
w dn. 13, 14 i 15 sierpnia rb. uro- 
czystego obchodu jubileuszowego 10- 
letn. rocznicy powstania 1 korpusu 
polskiego na Wschodzie. 

Na uroczystości powyższe, komi- 
tet iwykoriawczy obchodu wzywa 
wszystkich uczęstników b. I korpusu 
poiskiego na Wschodzie. 

Komitet wykonawczy poczynił sta- 
rania w Ministerstwie Komunikacji o 
przyznanie uczęstnikom zjazdu 66 proc. 
zniżki kolejowej, o czem będzie ogło- 
szone w. prasie. ; 

Wszystkie pisma uprasza się O 
przedruk niniejszego. 

(—) WI. Smilgiewicz za komitet 
wykonawczy. 

— Pierwsza dywizja legjono- 
wa wyruszy na «poligon», W dniu 
wczorajszym pierwsza dywizja legjo- 
nowa wyruszyła na t. zw. «poligon» 
w okolicę Swięcian, gdzie zorganizo- 
wany zostanie obóz. Początkowe 
przeprowadzone będą ćwiczenia dy- 
wizyjae, a następnie pułkowe, podczas 
gdy dotychczas było naodwrótĄ | 

— Zarząd Stowarzyszenia Rezerwis- 
tów i b Wojskowych — Koło Wileńskie wzywa swych członków o gremjalne przy- 
bycie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Koła 
Wileńskiego Stowarzyszenia 'Rezerwistów i b. Wojskowych Rzeczy pospolitej Polskiej, 1 p. bosh „yte za dnia 17 lipca 

„_w lokalu Zawike Nd a owatrzyszenia przy ul. . 

__ Początek o godzinie 3-0iej min. 30. 0 ile na pierwsze zebranie nie stawi się statu- 
towo potrzebna ilość członków, w pół go- nia Podzie za się drugie zebranie— 

re zie ważne—b iloš Lada ez względu na ilość 

Jo ao 1) Zagajenie, 
wozdanie ustępującego Zarządu, 3 - wozdanie_ Komisji Rewizyjnej. 9 Wyloty nowego Zarządu i 5) Wolne wnioski. Członkowie! Stwierdzcie łączność z dy- scypliną wojskową i stawcie się wszyscy punktualnie na zapowiedziane zebranie! 

KOLEJOWA 
— (©) Zakaz uprawiania gier 

hazardowych w pociązach. Žau- 
ważono, że w pociągach | grasują za- 
wodowi karciarze, którzy ogrywają 
poszczególne osoby. Wobec wpływa: 
jących skarg ze strony podróżnych 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wydało zarządzenie aby funkejona- 
rjusze Policji Państwowej przy pomo. 
cy pracowników kolejowych energicz- 
nie zwalczali ten proceder, udzielając 
sobie w tym celu wzajemnie pomocy, 
W ewszczętej przez organa Policji Pańe 
stwowej akcji winni wziąść udział kon- 
duktorzy i kontrolery biletów przez 
zwracanie bacznej uwagi, by w wa- 
gonach nie prowadzono gry w karty, 
żądając od podróżnych jej zaprzesta- 
nia. Wrazie sprzeciwu wezwać nałeży 
pomocy  funkcjonarjuszów Policji 
Państwowej na najbliższej stacji. Nie- 
zależnie od tego konduktorzy i kon- 
trolerzy biletów winni każdorazowo 
meldować swej. władzy o zachodzą- 
cych wypadkach uprawiania gry w 
karty w pociągach. 

POCZTOWA. 
— (0) Nowe rozporządzenie w spra- 

wie zleceń pocztowych w związku z 
protestowaniem weksli przez urzędy po- 
cztowe. W Nr. 60 <Dzien. Ustaw» ogłoszo- 
no rozporządzenie Min. poczt i telegrafów 
w sprawie zleceń pocztowych w obrocie 
wewnętrznym. Rozporządzenie to zawiera, 
m. in., przepisy wykonawcze do rozporzą- 
dzenia Ministra Sprawiedliwości w porozu- 
mieniu z Min. poczt. i telegrafów z dn. 18 
maja 1927 r. © protestowaniu weksli przez 
urzędy i agencje pocztowe. 

„_ Poniżej przytaczamy najważniejsze prze- 
pisy rozporządzenia, 

Zlecenie pocztowe służy do ściągnięcia 
roszczenia pieniężnego za  pośredncitwem 
urzędu pocztowego |lub agencji pocztowej, 

Sciągnięcie roszczenia poruczą się urzę- 
dowi pocztowemu za pomocą: a) listu zle- 
ceniowego, b) marki zleceniowej, 

Za pomocą jednego listu zleceniowego 
można poruczyć ściągnięcie kwoty do 10 
zł, a tylko, gdy kwota zlecenia ma być 
przekazana za pomocą blankietu nadawcze- 
go P. K. O.—do wysokości 10000 zł. 

Jeżeli jednak dokumentem wierzytelno- 
ściowym jest weksel, który wrazie n euzys= 
kania =P ma byč zaprotestowany, ziece- 
nie w żadnym razie nie może pr 
1000 zł. 7 ю = 

Za pomocą kartki zleceniowej można 
poruczyć ścią.nięcie kwoty najwyżej 100 z-. 

Nadawca lisiu zjeceniowego, zawierają- 
cego weksel, może żądać, aby urząd po- cziowy wrazie nieuzyskaała zapłaty weksla, 
stwierdz'ł tę okoliczność protestem wekslo- 
wym, jednak tylko wtedy, jeżeli w miejscu 
płatności weksla znajduje się urząd poczto- 
wy, względnie jeżeji miejsce płatności wek- 
sla znajduje się w granicach miejscowego 
okręgu doręczeń urzędu pocztowego, oraz 
jeżeli weksel nie podlega ograniczeniom, 
przewidzianym w rozporządzeniu z dnia 18 
maja 1927 r. o protestowaniu weksli przez 
urzędy i agencje pocztowe. 

Listy zleceniowe muszą być nadane ja: 
ko listy polecone, 

Powyższe rozporządzenie wchodzi w 
życie z dniem | września 1927 r. Jedno" 
cześnie z tym dniem uchyla się moc obo- 
wiązująca rozporządzenia Min, przemysłu i 
handlu z dn. 9 października 1924 r, w spra- 
wie zleceń pocztowych w obrocie wewnętcz- 
z pa z dn. o 1925 r. «w sprawie 
protestowania weksii, przesyłanych jw zlece- 
niach pocztowych. p: 2 

2) Spra- 

RÓŻNE, 

— Wystawa obrazów artystów 
warszawskich (ul. Mickiewicza 

w Wilnie tylko 
możemy dziś i przez jutrzejszy dzień niedzielny. 

Jest to nietylko ostatnia sposob- 
W celu uczczenia pamięci poleg- ność spędzenia arcyprzyjemnych chwil 

łych i zmarłych uczęstników korpusu, w atmosferze rzetelnie artystycznej 
oraz odnowienia wspólnie przeżytych lecz i dobra sposobność nabycia 
wspomnień i wzmocnienia ducha żoł« niedrogiego a wcale pięknego obraz 
nierskiego w służeniu tym samym ka treści rodzajowej, batalistyczne



` 
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krajobrazowej. Wielu już to uczyniło. 
Wymieniališmy kilkakrotnie naz- 

wiska zdobiące wystawę, dając treści- 
wą Ocenę prac znajdujących się na 
wystawie. Pomimo „ogórkowego* 
czasu wystawa cieszy się wcale lad- 
ną frekwencją. Jest atoli — rucho- 
mą. Purktualnie o 7 wieczorem w 
niedzielę będzie zamknięta i rozpocz- 
ule się ekspedjowanie obrazów z po- 
wrotem do Warszawy. 

Należy się piękńemu pokazowi — 
ostatna wizyta pożegnalna. 

— Budowa stadjonu sporto- 
wego. W dniu 14 lipca odbyło się 
w Urzędzie Wojewódzkim pod prze- 
wodnictwem Prezesa Dyrekcji Kolei 
Państwowych p. J. Staszewskiego 
kolejne posiedzenie Sekeji Propagan- 
dowo-Sportowej Komitetu Budowy 
Stadjonu Reprezent. Ziem Wsch. Ze 
złożotiego sprawozdania z przebiegu 
Tygodnia Sportowego od 3 do 10 
lipca r. b. oraz poszczególnych imp- 
> powo w A okresie wyni- 

a, iż doc wyniósł ogółem sum 
— 2.300 słotyc” * й 

Powyższa kwota aczkolwiek dość 
skromna temniemniej umożliwia kon- 
tynuowanie dalszych 'prac nad budo- 
wą Stadjonu. Po wysłuchaniu spra- 
wozdania sekcja uchwaliła zorgani- 
zować w okresie jesiennym cały sze- 
reg imprez sportowych na dalsze 
zasilenie funduszu Komitetu. 

Na wniosek Naczelnika Wydziału 
Bezpieczeństwa p. St, Kirtiklisa uch- 
walono wszcząć usilną / propagandę 
idei budowy Stadjonu zarówno w 
prasie, jak i w rozpowszechnianiu 
zdjęć fotograficznych poszczególnych 
fragmentów Stadjonu, 

— Z działalności Wil. T-wa 
Wioślarskiego. W dniu wczoraj- 
szym wróciła z 8-miu dniowej 5 wy- 
cieczki wioślarskiej osada W, T. W. 
złożona z pp. Murała (sternik), $а- 
dowskiego, Witkowskiego i Chojnic- 
kiego. Osada ta dopłynęła Wilją aż 
do granicy litewskiej — do Szurinańc 
poczem popłynęła w dół rzeki wpły- 
wając kolo Santoki do dopływu Wilji 
Žejmiaaki i wodami jej a2 do žrėde! 
przy Koltynianach, Wycieczka ta z 
racji b. ciężkiego terenu na Wiiji w 
pobliżu granicy litewskiej wymagała 
niemałego wysiłku. 

— far T-wa.gimnastycz- 
nego „Sokėl“. W niedzielę dn. 17 
b. m. Wileńskie T-wo Gimn. „Sokół* 
udaje się do. Nowo-Wilejki na zapro- 
szenie Stow. Młodych Polek im. „Chry- 
stusa Króla*, aby tam dać koncert w 
ogródku przy Dworcu kolejowym oraz 
wystąpić z popisami gimnastycznemi 

SŁO WO 

Napad na szeregowca K, O, P. 
Szeregowiec K.O.P. jan Chruczek go zajścia nie padł ani jeden strzał 

pełniący służbę patrolową w pobliżu 
strażnicy Rupiejki, napadnięty został 
na granicy przez żołnierzy sowieckich. 
Napadnięty począł wołać o pomoc. 
Nadbiegło kilku żołnierzy, co widząc 
bolszewicy uciekli. Podczas całego te- 

Władze pograniczne zwróciły się 
do komendanta odcinku sowieckiego 
z żądaniem ukarania napastników. 

Prawdopodobnie chodziło tu stra« 
ży sowieckiej o porwanie żołnierza 
polskiego. 

Ułan szpiegiem „sowieckim, 
Ostatnio władze bezpieczeństwa 

wykryły na terenie woj. Wileńskiego 
tajną organizację, której kierownik, 
Władysław Taraszkiewicz mieszk. 
pow. postawskiego wciągnąwszy do 
roboty swego brata stryjecznego uła- 
na 4 pułku, Jana Tarasiewicza zbie: 
rał dokładne informacje o składzie 
personalnym korpusu oficerskiego, 
ilości koni, uzbrojeniu pułku i t. p. 

Materjał tem zbierany przez wspo- 
mnianego ułana Tarasiewicza przewo- 
żony był przez siostrę jego Annę z 
Wilna do Postaw. Tam odpowiednio 
przerobiony traasportowany był do 
Mińska. 

Obydwóch Tarasiewiczów areszto- 
wano i osadzono w więzieniu na Łu- 
kiszkach. 

Atera na 1250000 franków. 
Żyd z Paryża ukradł w Gdańsku i uciekł do Wilna, 

Do urzędu śledczego zgłosiło się 
dwóch przedstawicieli dużej firmy 
paryskiej, prowadzącej handel kamie- 
niami szlachetnemi i biżuterją i legi- 
tymując się odnośnemi zašwiadcze- 
niami władz śledczych powiadomili, 
śe agent tej firmy, żyd, niejaki Kusiel 
Gejwes Rajczuk w ubiegłym miesiącu 
delegowany do Gd-ńska po odbiór 
kosztowności na sumę 1250000 fran- 
ków przywłaszczył sobie te kosztow- 
ności i zbiegł do Polski na podsta- 
wie fałszywego paszportu na nazwis- 
ko Gordona. Śledztwo wykazało, że 
Rajczuk vel Gordon oraz towarzyszą- 
ca mu przyjaciółka Józefa Lunduwa 

udali się przez Warszawę do Wilna, 
zapewne mając na myśli przedostanie 
się do Rygi. 

Poszukiwania prowadzone w Wil 
nie dotychczas nie dały rezultatu. Za- 
chodzi podejrzenie, że awanturnicza 
para zbiegła do Rosji przez „zieloną 
granicę”. 

Rajczuk zamieszkiwał stale w Par 
ryżu lub Lyonie i razem ze swoją 
przyjaciółką, n. b. odznaczającą się 
niebywałą urodą prowadzili]-życie wy- 
stawne, co spowodowało  zaplątanie 
się w długi. Malwersacja, o której. 
mowa, była, jak widać, deską ratunku 
dla hulaszczej pary. 

niów, nie wadzą nikomu... ale — 
zawsze to do niczego niepodobne aby 
snuły się warjatki po ulicach miasta 
zdane na wolę Bożą. 

Jedna gawędzi głośno i gawędzi 
ze sobą, druga z t.zw. «płomieniem» 
na twarzy, biega, bywa, chednikiem i 
wymyśla przed siebie co się zmieści. 

Jeżeli niema nikogo, "któryby się 
temi nieszczęśliwemi kobietami zao- 
piekował, możeby wzięła ich sprawę 
do serca Opieka Społeczna. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lntnia>). Dziś 

kładzie i [nscenizacji A. Marka. Utwór ten 
o, wysokiej wartości literackiej, wywołuje 
wstrząsające wrażenie. W sztuce tej, która 

ła ogólne uznanie prasy i publiczności, 
bierze udział cały zespół dramatyczny, chó- 
ty synagogalne, orkiestra i liczni statyści. 

i jutro grana będzie w dalszym ciągu legen* 
al drarswłychii An-skiego <Dybuk> w ŽĘ 

niebywałych awantur wyprawianych przez 
tłam bezrobotnych. Około dwustu bezrobot- 
nych, na znak protestu za cofnięcie im legi- 
tymacji wszczęło awanturę domagając: się 
widzenia się z naczelnikiem urzędu. Roz- 
wścieczony zdecydowaną postawą wożnego, 
wzbraniającego wejść do gabinetu naczelni.. 
ka, tłum pobił go dotkliwie. Zawezwany od- 
dział policji położył kres awanturze, areszto- 
wując głównych przywódców, są to: Adolf 
Raube i P. Tałojło. Przed przybyciem poli“ 
cji bezrobotni powybljali szyby, oraz unie- 

/możliwi pracę personelowi. W pół godziny 
p przybyciu policji wznowiono pracę w 

rzędzie. wczesne, a wiadomości, 

e joje ie je Lojojol ol ol ol ol atolai ol ola | 
0d Administracji. 

Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

Z całej Polski. 
— Warjat w Zachęcie uszko- 

dził obraz Matejki. Onegdaj rano 
woźny, Sprzątający sale gmachu Za- 
chęty w Warszawie „spostrzegł z prze- 
rażeniem, że na wspaniałym obrazie 
Jana Matejki, przedstawiającym  „Ba- 
torzgo pod Pskowem*, wisi jakiś 
afisz. Gdy woźny zbliżył się do obra- 
zu, zauważył, że płótno przecięte jest 
na długości 15 cm. i w tem miejscu 
jakiś nowoczesny wandal czy warjat 
przylepił afisz wielkiego rozmiaru, 
wydrukowany grubymi czcionkami, 
który brzmiał: 

„Synteza ogólna. — Prawda abso- 
lutna.—Rozwiązanie zagadki świata— 
Pogodzenie wszelkich sprzeczności 
naukowych: religijnych, społecznych, 
międzynarodowych. — Wspólny jezyk 
Judzki.—Sensacja ogólna polityczna, 
społeczna i gospodarcza.—Pokój po- 
wszechny i wieczny. Istota śmierci fi- 

zycznej.—Sposób jej zwalczenia“, — 
W specjalnej ramce na dole widniał 

napis trzywierszowy oznaczony gru- 
bemi czcionkami i brzmiący jak niżej: 
„W. Sikorski — Określenie śmierci— 
wkrótce wyjdzie z druku*.—Na miej- 

sce niezwykłego przestępstwa przy- 
były władze sądowo - śledcze, które 
badając treść afiszu, nie mogły się 
zorjentować co do osoby autora bar- 
barzyńskiego figla. Istnieje słuszne 
przypuszczenie, że szkodę tę popełnił 
najpewniej warjat. ^ 

Wedlug przysłanego komunikatu 
Zachęty, woźny, spostrzegłszy afisz, 
natychmiast. zawiadomił konserwatora 
Zachęty, który z całą starannością z 
zachowaniem ostrożności, by nie 
uszkodzić obrazu, odlepił plakat. Z 
przeprowadzonego doraźnie docho- 
dzenia okazało się, że w sali znajdo- 
wał się jakiś jegomość, w długiej 
czarnej pelerynie, który uporczywie 
zbliska przyglądał się obrazowi, Uszko- 
dzęnie obrazu jest bardzo niewielkie 
i da się łatwo naprawić. 

— Sprowadzenie zwłok Slo- 
wąckiego kosztowało 100,000 zł. 
Zmartwienie pewnych kół, że państwo 
za dużo wydało na sprowadzenie 
zwłok Słowackiego, okazuje się przed- 

iż koszty 

te wynosiły aż 7 miljonów, są wy» 
myślone. W rzeczywistości bowiem w 
dniu 6-:ym maja br. uchwałony został 
przez Radę Ministrów kredyt na po- 
krycie kosztów sprowadzenia zwłok 
Słowackiego w wysokości 100,000 
zł Szczegółowe sprawozdanie z uży” 
cia tej sumy nie zostało jeszcze przez 
komitet sorowadzenia zwłok sporzą- 
dzone. Dziś już jednak stwierdzić 
można, iż kredyt powyższy nie został 
przekroczony. 

Tak wyglądają ci rzekomo osz- 
czędni ludzie, dla których wydatki 
poniesione dla kultu Słowackiego czy- 
nią uszczerbek państwu. Czy aby ci 
sami oszczędnise również pamiętają 
o skarbie państwa, gdy własne ich 
interesy wchodzą w grę? 

— Ujęcie ostatniego zbira z 
szajki bandyty Wiktora Zielińskie- 
go. Postrachem przedmieść oraz o- 
kolic podmiejskich Warszawy, po u- 
jęciu bandyty Wiktora Zielińskiego 
byli. pozostali dwajostatni członkowie 
szajki Karol Pawłowski (ul. Wolska 
Nr 207) i Zygmunt Wisniewski (ni: 
gdzie nie meldowany). Dokonywali 
oni napaści i rabunków, przenosząc się 
ciągle z miejsca na miejsce, celem 
zatarcia śladów. Ostatnie przez nich 
dokonany został rabunek u Józefa 
Adamskiego, właściciela sklepu przy 
ul. Wolskiej Nr 203, gdzie w nocy 
z 9 na 10 lipca rb. bandyci wtarg- 
nąwszy uzbrojeni w rewolwery, ste- 
roryzowali domowników. 

Odtąd sprawa została powierzona 
brygadzie lotnej, która zdwoiwszy 
czujność następnego dnia ujęła Karo- 
la Pawłowskiego. W mieszkaniu ban- 
dyty znałeziono istny arseoał W u- 
kryciu znajdowały się tam najrozmait- 
sze rewolwery, bagnety oraz moć na- 
boi. W kilka dni potem na skutek 
poufnej informacji brygada lotna na 
jednej z ulic Woli ujęła bandytę Zyg- 
munta Wiśniewskiego. Wiśniewski 
poszukiwany był przez sądy jeszcze 
z czasów Zielińskiego. Kiedy zaś Zie- 
liński był ścigany przez policję, Wiś- 
niewski obawiając się, ażeby go mie 
ujęto odosobnił się, ucichł na pewien 
czas, lecz wkrótce znów począł dzia- 
łać na swoją rękę. Wiśniewski miał 
za sobą 15 poważnych kradzieży, oraz 
kilka napadów bandyckich z bronią 
w ręku. 

Przychwytanie ostatnich zbirów, 
którzy byli postrachem powiatu za- 
wdzięczać należy enetgji brygady iot- 
nej i jej kierownika Makowskiego 
oraz zastępcy jego Obrębskiego, któ- 
rzy to też spotkali się z uznaniem 

nych okazów. Oto z  fundu- 
szu dobrowolnych składek  szk6! 
średnich i szkół powszechn:ch, za- 
rząd ogrodu kupił niedźwiedzia kar- 
packiego za 1.000 zł. +Dałej z włas- 
nych funduszów uzbieranych za wej- 
ście zakupiono tygrysa za 5.000 zł. i 
iwicę za 2.000 zł. 
rektor cyrku Kludsky ofiarował zu- 
pełnie bezinteresownie lwa, 2 małpy i 
węża boa, czterometrowego, Oprócz 
powyższych okazów cennych ekspo- 
natów, kierownik Szatkowski przed 
kilku dniami zakupił dla ogrodu rysia 
z północnej Ameryki za cenę 600 zł., 
ostronosa (rodzaj niedźwiadka) za 
400 zł, orła karpackiego — za 100 
zł. Ogród zaologiczny rozporządza 
obecnie 246 eksponatami, Narazie 
wszystko to mieści sią w dalszym 
ciągu w Al. Trzeciego Maja. Wobec 
tego, że magistrat przyznał ogrodowi 
50.000 zł., zaczęto już przygotowania 
w parku Praskim, dokąd jeszcze w 
r b, ogród zoologiczny całkowicie 
będzie przeniesiony. 

SPORT. 
Finałowe spotkanie o mistrzow- 

stwo Okręgu. 
W dniu dzisiejszym na boisku 6 p. p. 

Leg. na Antokolu odbędzie się decydujące 
finałowe spotkanie kandydatów na mistrza 
piłkarskiego Okręgu Wileńskiego, drużyn 
W. K. S. Pogon i Ž. T. G. S. Makkabi. Jak 
wiadomo poprzednie spotkanie przyniosto” 
wynik remisowy 2:2, wobec czego w myśl 
obowiązujących przepisów dzisiejsze spotka- 
nie jest SDE decydujące i w razie 
EE może być przedłużone do 2 godz. 
min. 

Sędziować będzie członek kollegjum sę" 
dziów innego okręgu, kto — dotychczas nie 
ustalono. 

Sprostowanie. 

Z A. Z. S'u proszono nas o sprostowa* 
nieg pewnej niedokładności, jaka przez nie- 
uwagę wkradła się do sprawozdania z prze- 
biegu pierwszego konkursu tenisowego. 
Prawdą jest, że w grze podwójnej panów 
zwyciężyła para Achmatowicz — Mokrzecki 
natomiast w grze panów z wyrównaniem 
(handicap) zwyciężyli pp. hr. Jan Tyszkie- 
wicz — Tarasiewicz, a nie pp. Mokrzecki — 
Achmatowicz, co niniejszem prostujemy . 

Ofiary. 
— О1а najbledniejezzch od p. Wacława 

Józefowicza zł. 10. 
— Bezimiennie dla rodzin bezrobotnych 

Lis E a 

DRUKARNIA 
„WYDAWNICTWO 

: { 

Oprócz tego dy- =. 

Sokolic i Sokołów na boisku pp. 85, - šono Dekor. a prof. uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież władz przełożonych. WILEŃSKIE* 

Całkowity dochód przeznaczony jest 
na sztandar S. P, M. im. «Chrystusa 
Króla», 

Bilety niezwykle tanie po 30 gro- 
zy dla starszych, dla młodzieży po 

gr. 
— Warjatki chodzą! Gdzie cho- 

Drabika. 
W przygotowaniu Grana konedja Ar- 

manda i Gerbidona +Szkota kokot» obfitują: 
ca w nadwyraz wesołe sceny i sytuacje. 
Reżyseruje K. Wyrwicz.Wichrowski. Sztuka 
ta wejdzie na repertuar Teatru Polskiego w 
początku przyszłego tygodnia. 

WYPADKI i KRADZIEZE, 

Ё wnoszenie przedpłaty na LIPIEC. 

Kontu Czekowe Slow P K O. 

Nr. 80259 
dzą? A po ulicach Wiłna. jest ich 
trzy Prawda, nie zagabają przechod- 

       

— Awantury bezrobotnych w PUPP. 
W dniu wczorajszym lokal Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy był terenem 

Bl 
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Warszawski ogród zoelo- 
giczny nabył wspaniałe okazy. 
lwów i tygrysów. Dzięki energii 
kierownika warszawskiego ogrodu 
zoolegicznego p. Tadeusza Szatkow- 
skiego, który wykorzystał moment 
przybycia do stolicy cyrku Kiudsky'e- 
go, rozporządzającego niezliczoną 
ilością cennych okazów dzikiej zwie- 
rzyny Ogród zyskał kilka poważ- 

  

  

      

  

  

  

  

  

  

      

    
    

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

= Kwaszelnia 23. 

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące. BT
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mz Podięło do wiadomości wybór członków Zarządu. 6572. «Gutkin Kałman> w Wilejce. Sklep bławatny i ® gg ti UI Ų į PoszUKUJĘ u Golda miąlims © deda e ; Stosownie do 8 4 slaiutu Kasy Zarząd na, pierwszem or- galanterji. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Gutkia Kat. : do samowarów i żelazek , posady bony Z Szy- | ni,Mickiewicza 24 Jastrzębski: ta ganizacyjnem posiedzeniu w dniu 20 maja r. b, (Protokuł Nr 1) man zam. tamże. 804—VI i 4 ciem, lub gospodaro- į tel. 277. Bezinteresownie wybrał na Przewodniczącego Zarządu Kasy P. Marjana Goska, = Gazownia & wania Ee A) "=—w.źdr Ni. Bi.” utynowana — па- gh Zano piła Wodzleżącego B. Witgida, Karinio, | orkz mianos 6573. „Federman Jankiel* w Szczuczynie pow. Lidzkim. Witno, ul. Ciasna 5, tel. 7:3. 14) O80bY. „„Mam 17-14 uczycielka i biu- posznkuje na wieš“ * into; Sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1897 roku. ka a dectwa. Wielka 27— 7 6 W If rowa pracow- do 1-g0 wrzešnia, wał p. $ p Kasy p. Bolesława Mackiewicza, Właściciel Federman Jankiel zam. tamże. 805— VI l. U. 0 Son oz poszukuje a a: RZA ybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, - - weneryczne,  moczo- sady nauczycielki z dziećmi, menais oraz mianowanie p. o. Dyrektora Kasy zatwierdzono pismem , 6574, „Fejertag Otton* w Głębokiem pow. Dziśnień- 4 K UPI MY DRZEWO ' Potrzebna płcowe i skóme. ut względnie zajęcia т _ ska 6-1, Przerodnic: ; skim. Skład aptezcny. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel ф OPAŁOWE 4 ileństa 7. tel. 1067.biurze. Zgadza się na “ ласеро №уйг1а!и Powiatowego z dnia 7 czerwca ь starsza kobieta, 2@го- ащ e "Da: l 1927 roku L. 3772-3995, 3 Fejertag Otton zam. tamże. 806—VI z pierwszych rąk e KOŚCIAŁKOWSKI ® wa, łagodnego „cha- isć аи si = aż 2 STU DEN : 13995, 
9 i Taiiela 11. › . arz - Dentysta siada zna - į Stosownie do $ 11 statatu Kasy Zarząd na posiedzeniu 6675. <Jewelewicz Basia» w Szczuczynie pow. Lidzkim, Ino, (S Ee OWE ba a Ч , Ка ‹г.псзпиедо_ ry- NOA Z ia 20 Sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1907 r. Właści- wojga maty Na Ja wig a sunków i muzyki. * 9l!techn r w dna 20 Gierwėa r. b. (Protokoł Nr,3) okręśił wysakość - ер ewejewicz Basia! kam. "tutuże. -М (TNN NR | Zlaszač sie osobiście : Łaskawe oferty: ul Szawskiej, _członko. wkładów na książeczki oszczędnościowe, dia osób fizycznych pod adresem: ul. Su- Piotrowska я 11,wie Akad. Kota Wil- я № 21 8 Kalwaryjska 1 m. 11,W! do 2.000 ztotych i ala osėb prawnych do) 20.000 ztotych. Opro- 6576. „Kaganowicz Chaim i S-ka* sklep snrowców i bocz Nr 21 m. 

centowanie wkładów w myśl $ 12 statutu ustalono 9 proc. w 
stosunku rocznymi. 

Czynności swe Kasa rozpoczyna z dniem 1 lipca 1927 
roku i od tego dnia przyjmuje wszelkie wkłady na książeczki 
oszczędnościowe, rachunki czekowe, przekazowe i załatwia 
wszelkie inne operacje przewidziane statutem. 

MARJAN GOSK 
Przewodniczący Zarządu. 
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, ® 66 ‹ ' Redakcja „„Słowa'': 

` į 
, poszukuje pracy dlą człowieka lat średnich posiadającego * 
‚ średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 
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*W dawca Strminiaw Magkiewica Redakior w/s 

grzybów w lwju pow. Lidzkim* Firma istnieje od 1924 roku. 
Wspólnicy zam. w Iwju Kaganowicz Chaim i Lewin Mowsza 
Spółka firmowa przyobieczona w umowę pisemną w dniu 16 
lutego 1927 r. na czas do 1 stycznia 1928 r. Za firmę podpi- 
suje Chaim Kaganowicz. 803—VI 

6577 «<Krongold Zina» w Szczuczynie pow. Lidzvim, 
Sklep manutakiury. Firma istnieje od 1897 roku. Właściciel 
Krongold Zina zam. tamże. 809—V] 

6578. <Lejoman Brajna> w Iwju pow. Lidzkim. Sklep 
spożywczy, zboża.i siernienia. Firma istnieje od 1922 Właściciel 
Lejbman Brojna zam. tamże. 810— 

6579, «Lewin Izaak» w Szczuczynie pow. Lidzkim. Sklep 
manufaktury. Firma istnieje od 1857 r. Właściciel ;Lewin jzaak 
zam, tamże. 811—V1 

wpis dodatkowy: 

508. Firma; <Bokszański Abram» zmienia się na: Bok- 
szczański Abram*. Właściciel Abram Bokszczafiski zam. przy 
ul. Subocz 6a. 812—VI 

Czesiaw Karwowski Odsawiedzialny za ogłoszenia 

    
   

Na 10 cio mie- 
sięczną wypłatę, 

  

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11a. 

CENY -FABRY CZNE: 

Żądajcie cenników. ” 
| BRCZTCTOKAW HEER WRZ) 

Zanon Ławiński, 

    

„Słowa* rodzinę po- 
zostejącą bez środków 
d 

mieszkania. 
ofiary przyjmuje adm. 
Słowa* dla „Rodziny 
wyeksmitowanej*. 

„„ powróciłą i rozpoczęła 
przyjęcia od lu —2i 

  

    

lo życia, i obecnie 
wyeksmitowaną z Łaskasje © dn, 20.1—16 r. 

imię Judela Jezierskie- 

ważnia się, 

  

go zam. przy ul. W. Władowość: ul 
Stefańskiej 27. Unie- kiewicza 31 Mieczar- 

nian м  Waiszawie 
przygotowują do kon--   

'SZOFER +—5 w. Mioie. POTRZEBNE ojej nikę Warsz. 
Najlepsze w świeci Kaucja potejebhy Od wicza 22—11. SU 1 “"Р"“к?. MmE- Zapisy intorm.: zaułek 

+ Oryginalne „JĄ Z 7 a PO o hód - - ab Lomenos P «it „7 Bernardyūski 3 m. 8, 
Bgjedzkie wirówki towarowy. Zgłoszenia Buchalter możliwie. w. centrum: godz. 14—16_ codzien. 

‚ do adm. + OWA» — długoletnią praktyką Zgłoszenia listownie, OBIADY 
pod <Szofer». w. makresie  księgo. lub osobiście ed 12—2, da inišikjendi 

———— wości bankowej, prze-ul. 3-70 maja 7 m, 8 z s е % :/Ч:п i 

» OFIARNYM  mysłowej i bandlo- (part na lewo) 1. £. mączne, obite na 
poleca CZYTELNIKOM M, Pe. AE W. „FOLWARK — maśle. Gimnazjalna 6, 

3 Z 0, m.130 ha z kompletnemi „M: 16, 11 pigtro, reprezentant fabryki] poleca administracja Nasza, d. Nr 10, m. 1 — 
budynkami przy szo- 
sie 1! 

ZGUBIONY paszpo:t do sprzedania. Ładne 
niemiecki za Nr. 1880i zdrowe letnisko po- 

na łączone z 

kil. od Wilna kradzioną dnia 24 
S Czerwca D. r. 

książeczkę woj- 
wiejskim skową wyd. przez P, 

gospodarstwem, U. Lida, rocznik 
Mic- 1890, na imię Chaima 

Lejby Gurwicza, 
nia «Zatroczanka». _ unieważnia się 

Drukarnia «Wydawu:ciwo- Wileński» Kwaszelna 23 
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