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Węzeł bałtycki. 
Ostatnie tygodnie były widow- 

nią ożywionej akcji dyplomatycz- 

nej, która, rozgrywając się na ob- 

cym terenie, dotyczy jednak b. 

ściśle naszych spraw. Wizyta ło- 

tewskiego ministra spraw zagra- 

nicznych w Kownie i zapowiedzi 

wizyty ministra litewskiego w Ry- 

dze dotyczyły według zapewnień 

komunikatów oficjalnych sprawy 

układów handlowych. Nie wątpimy, 

że kwestja ta ma dla naszych Są- 

siadów bałtyckich pierwszorzędne 

znaczenie, tem niemniej z półsłó- 

wek, jakie przedostały się do pra- 

sy, twierdzić można z pewnością, że 

przedmiotem narad ministrów była 

kwestja stosunku do Rosji Sowiec- 

kiej. Zagadnienie to stanowi jedno- 

cześnie postawienie na porządku 

dziennym szeregu innych kwestji, 

a więc wzajemnego stosunku państw 

bałtyckich i wreszcie stosunku ich 

do Polski. 

Cały ten splot zagadnień wysu- 

nęła Moskwa, proponując ku koń- 

cowi zimy państwom bałtyckim oraz 

Polsce zawarcie szeregu układów 

gwarancyjnych. Byłoby błędem są- 

dzić, że Rosja dąży do utrwalenia 

dzisiejszych granic, które są prze- 

cie według mniemania jej wodza lin- 

ją graniczną między „Starym“ a 

„nowym” Światem. Nie pacyfikacja 

Wschodu Europy leży więc w za- 

miarach Rosji, ale wbicie klina mię- 

dzy kontrahentów, związanie ich 

ruchów przez układy odrębne w 

ten sposób, aby uniemożliwić soli- 

darną akcję pokojową swych 54- 

siadów od Bałtyku do Morza Czar- 

nego. 

Według informacji z ostatniego 

tygodnia w sierpniu miała się od- 

być wkwestji paktu gwarancyjnego 

konferencja między Estonją, Finlan- 

dją i Łotwą z jednej a Z. S. SR. 

z drugiej strony. 

Odrębnie prowadzone były per- 

traktacje z Litwą. Spotkanie mini- 

strów Litwy i Łotwy zmuszało do 

wyrównania niektórych różnic po- 

między temi państwami w celu o- 

siągnięcia jednolitego frontu wobec 

Rosji Sowieckiej. Stosunek do 

Polski nie jest jasny i sądząc z 

informacji prasowych ulegać mu- 

siał wahaniom. Urzędowa litewska 

Ajencja Elta ogłosiła nawet, że 

min. Ulmanis w czasie pobytu 

swego w Kownie miał wyłączyć 

udział Polski w rokowaniach ze 

Związkiem Sowieckim. 

Mimo wszelkich wahań i nie- 

jasności daje się z całą pewnością 

stwierdzić, że trzy państwa bałtyc- 

kie, prowadzące obecnie równoleg- 

łe pertraktacje z sowietami dążą 

usilnie do rozszerzenia bloku, kon- 

traktującego z sowietami. Czy po- 

rozumienie objęłoby Polskę, czy 

też Litwę, to zdaje się, nie jest 

całkowicie i ostatecznie ustalone. 

Trzy państwa północne, w 

szczególności zaś Estonja i Łotwa 

chciałyby objąć porozumieniem za- 

równo Warszawę, jak i Kowno. 

Dotąd jednak stosunek Litwy 

do sprawy Wileńskiej stoi na prze- 

szkodzie utworzeniu się takięmu 

blokowi. Stanowisko Litwy zdaje 

się budzić zniecierpliwienie w ste- 

rach politycznych łotewskich, jak 

to wskazuje niedawno cytowany 

przez nas głos. „Rigas Zinias* 

głową jednak muru rozbić niepo” - 

dobna. Obecny rząd litewski, jak- 

kolwiek o wiele łatwiej rozumie 

konieczności polityczne, niż jego 

poprzednik, najwięcej konserwatyz- 

mu ujawnia w polityce zagranicz- 

nej, której front był dotąd wybit- 
nie antypolski. 

W tych warunkach Rosja ma w 

dążeniu do rozbicia swych kontra- 

hentów zadanie ułatwione. Plotki 
sowieckie o polskich planach wo- 

jennych wobec Litwy, naiwnie pow- 

tarzane przez prasę litewską, a roz- 

dęte katylinowe organy naszej wła- 

snej prasy zmierzają własnie do 

pogłębienia przepaści między Pol- 

ską a Litwą i do izolacji Litwy. 

Przyznaje to niedwuznacznie trzeź- 

wy zawsze organ niemców Kłajped- 

skich „Memeler Dampfboot*. Ma- 
newr sowiecki został po niewczasie 
dopiero oceniony trafnie przez roz- 

ważniejsze organy prasy litewskiej. 

Akcja sowiecka cierpi na pewną 

chroniczną wadę: brak umiarkowa- 

nia. 

Według dzisiejszych depesz z 

Rygi Rosja miała oświadczyć, że 

wciągnięcie Polski do związku 

Państw Bałtyckich uważa za niedo- 

puszczalne, ponieważ pociągnęło 

by to udział Rumunji w systemie 

paktów gwarancyjnych na Wscho- 

dzie. Moskwa udaje, że chodzi o 

politykę „okrążenia*, nie chcąc uz- 

nać, że właśnie pakt na szerokich 

podstawach może być jedyną pod- 

stawą do pacyfikacji stosunków, na 

Wschodzie, którym nikt inny prze- 

cież prócz Rosji nie zagraża. 
Rezultatem stanowiska Moskwy 

ma być odłożenie konferencji trzech 

państw bałtyckich, która miała się 

zebrać w sierpniu celem omówie- 

nia sprawy paktów gwarancyjnych 

na czas nieograniczony. 

Scieranie się dwóch tendencji 

moskiewskiej i bałtyckiej, jak już 

wskazaliśmy dotyka naszych spraw, 

u nas w Wilnie szczególniej silnie 

odczuwanych. Ostatnie lata w szcze- 

gólności od chwili Śmierci min. 

Mejerowicza przyniosły osłabienie 

wpływów polskich na politykę bał- 

tycką. Wypadki wskazują jednak, że 

skomplikowany splot interesów nad 

Bałtykiem układa się pomyślnie dla 
tego, kto prowadzi czynną politykę. 

Dotąd inicjatywa należała do Rosji. 

Czas już, najwyższy czas, by 

przesunęła się ona ku Warszawie. 

Cele nasze są jasne. Są one 

wspólne nam i naszym sąsiadom 

bałtyckim, i to oddaje w nasze rę- 

ce atuty, które wygrać trzeba z ca- 

łą stanowczością bez względu na 

zadowolenie czy też nie „pacyfika- 

torów” z Kremla. B. W. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3 
Przyjmuje od 9 — 10 rano 

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. I — 3 po poł. 

    

  

   

Niemcy wierzą w pokojowość Polski. 

BERLIN. 7.VIII. (Pat). Dzisiejszy Vorwaerts przypomina, że przed 

8-iu dniami zwrócił uwagę na alarm sowiecki z powodu rzekomych 

zbrojeń Polski przeciw Litwie. Trudno—pisze „Vorwaerts"—pisać przez 

14 dni o pożarze lasów, jeśli tego pożaru wogóle niema. 

Rząd polski niejednokrotnie już podkreślał swe dążenia pokojowe, 

a > widz sam potrafi zaobserwować, że Polsce potrzebny jest 

pokój. 

————— 5 | T S cz———————————-——--—-——--————--— 4 

| Zbytek uprzejmości. 

GDAŃSK, 7-VIII. (Pat.) „Danziger Allgemeine Zeitung" organ na- 

rodowo-niemiecki omawiając sprawę nowego podziału miejsc w Radzie 

Ligi podkreśla, że pod tym względem bardzo ważne znaczenie będzie 

miało stanowisko, jakie zajmie Polska. 
Zabiegi Polski o uzyskanie miejsca w Radzie Ligi znajdują jego 

zdaniem sympatyczne przyjęcie w Londynie. 
Anglja skłonna jest podobno uwzględnić życzenie Polski aczkol- 

wiek nie w rozmiarach żądanych przez rząd polski; jednakże gotowa 

jest pójść dalej poza swoje propozycje z marca roku ub. 

Piętrzące się trudności. 
PARYŻ, 7-VIII. (Pat): W kołach Ligi Narodów utrzymują, że ko- 

misja do spraw rekonstrukcji Rady Ligi odbędzie posiedzenie na kilka 

dni przed wyznaczoną na dzień 2 września r. b. najbliższą sesją Rady. 

Należy przypomnieć, że komisja ta przyjęła jednogłośnie plan re- 

konstrukcji Rady Ligi przedstawionony jej przez Lorda Cecila, który 

wystąpił z projektem wprowadzenia do Rady 9-iu członków niestałych 

nie podał jednak rozwiązania sprawy miejsc stałych. 
Wobec zgłoszonych w swoim czasie żądań Brazylji i Hiszpanii, ko- 

misja odroczyła dalsze obrady w nadziei, że wszystkie trudności pod- 

czas przerwy zostaną usunięte. 

Obecnie Hiszpania żąda otwarcia dalszych narad w tej spra- 

wie, a z Berlina nadchodzą wiadomości wyrażające obawę, że sprzecz- 

ności, które niewątpliwie wyłonią się podczas narad nad zagadnie- 

mieg przyszłego składu Rady Ligi, opóźnią przyjęcie Niemiec do 

gi. i 
| Wobec tych obaw w tutejszych «kołach politycznych wypowiadają. 

przekonanie, że sprawa wyboru poszczególnych państw na członków 

Rady Ligi pozostawiona będzie swobodnej decyzji ogólnego Zgroma- 

dzenia niezależnie od przyszłych propozycyj wspomnianej komisji, która 

jest jedynie ciałem doradczem. 

Ten wciąż pracuje. 

BERLIN. 7.VIII. (Pat). Najbliższe posiedzenie Rady Ministrów od- 

będzie się 12 b. m. Min. Streseman, który przez cały czas swego urlo- 

pu pozostawał w żywym kontakcie z urzędem do spraw zagranicznych, 

zda sprawę z ogólnej sytuacji politycznej, przyczem główną uwagę zwró- 

ci na kwestję Ligi Narodów. 
Pozatem na porządku. dziennym znajdzie się sprawa rządowego 

programu pośrednictwa pracy. : 

№ 

Liga Narodów rozstrzygnie sprawę 
band bułgarskich. 

WIEDEŃ. 7.VIII. (Pat). „Neue Freie Presse" donosi z Biało- 

grodu. Nota jugosłowiańska do rżądu bułgarskiego w sprawie napa- 

dów band bułgarskich nie została jeszcze wysłana. Opinja publiczna w 

Jugosławji wyraża zniecierpliwienie z powodu tej zwłoki. Dzienniki opo- 

zycyjne krytykują rząd zwłaszcza ministra spraw zagranicznych Nin- 

czicza. 
W Białogrodzie wydano komunikat oficjalny zaprzeczający wszel- 

kim pogłoskom jakoby nota miała charakter ultymatywny. Słychać, że 

Jugosławia, Grecja i Rumunia zamierzają przekazać sprawę napadów 

band bułgarskich Lidze Narodów. 

Przed przemocą musieli ustąpić. 

SOFJA, 7-VIII. (Pat.) Wiadomość o demarche wielkich mocarstw 

w Białogrodzie i Sofji podziałała uspokajająco na opinję publiczną Buł- 

garji. 
-—-—>——————————————- 4 

Nowy tryumf rządu francuskiego. 
PARYŻ. 7.VIII. (Pat). Senat uchwalił 281 głosami przeciwko 6-ciu 

projekt ustawy w sprawie utworzenia kasy amortyzacyjnej oraz 271 gło- 

sami przeciwko 11-tu projekt ustawy określającej operacje, które mają 

na celu stabilizację waluty. 
Zabierając głos przy tej okazji Poincare, oklaskiwany przez całą 

Izbę, stwierdził, że jakiekolwiek uchybienie w wypełnieniu przyjętych 

przez państwo zobowiązań byłoby śmiertelnym ciosem dla kredytu Fran- 

Ee e: zachowanie zaufania jest podstawą na której należy bu- 

owač. 
Po urzeczywistnieniu równowagi budżetowej oraz po uchwaleniu 

obecnego projektu, skarb będzie uwolniony od ciężarów. Już osiągniete 

poważne wyniki będą wytrwale rozszerzane. Francja nie dozna w dziele 

AE — tak samo jakito było w okresie wojny — znużenia lub znie- 

chęcenia. 

  

Chwilowo zwycięża. 

PARYŻ, 7-VIII. (Pat.) Projekt kasy amortyzacyjnej przyjęty został 

ostatecznie przez obie Izby. 
Prezes Rady Minittrów Poincare w Senacie i min. Barthou w Izbie 

deputowanych złożyli dziś projekt rezolucji w sprawie zwołania Zgro- 

madzenia Narodowego w celu nadania przepisom o kasie amortyza- 

cyjnej mocy prawa konstytucyjnego. 
Rezolucję tę Izba uchwaliła 418-tu głosami przeciwko 133, przy- 

czem rząd postawił kwestję zaufania. 

i Związek Legjonistów dziś dnia 8 sierpnia r. b. urządza w Sali Miejskiel 

dla uczczenia 12-ej rocznicy wyruszenia pierwszego oddzia 

Akademja będzie wielką manifestacją na cześć twórcy legjon 

  

Uroczystości 
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ów MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 

PRODUKCJE ARTYSTYCZNE WYKONAJĄ: p. p. L. Frenklówna, Z. Hajdamowiczówna, 

Początek o godz. 12 m. 30 w południe. WSTĘP WOLNY. 

6-go sierpnia. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Życzenia p. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 

następujący telegram: 

Prezydenta. 

wystosował na Zjazd Legjonistów 

Prezydjum Związku Legjonistów. Kielce, i 

Obchodzicie panowie święto zbrojnej, śmiałej i ofiarnej mani- 

festacji prawa Polski do niepodległości światowej, krwawe naro- 

dziny sztandarów naszego wojska. jest zasłużonym waszym pra- 

wem wspominać dzień 6-ge sierpnia 1914 r. z dumą i miłością dla 

tego, który czynu waszego był twórcą. Życząc Zjazdowi Legjoni- 

stów owocnej pracy, pragnę złączyć się z okrzykiem, który wśród 

was teraz się rozlega: Niech żyje Marszałek Piłsudski! ‚ 

Wyjazd do Kielc Marszalka Pil- 

sudskiego i przedstawicieli rządu. 

Wczoraj wyjechał do Kielc p. 
Marszałek Piłsudski z małżonką: 

Marszałkowstwu towarzyszył mjr. 

Prystor.  Wyjechali / ministrowie: 

spraw wewn., Spraw zagran., $рга- 
wiedliwości, pracy i opieki społecz- 

nej, reform rolnych i przem. i handlu. 
Wyjechali również gen. Wrób- 

lewski, dow. korpusu warszawskie- 

go, gen. Sławoj-Składkowski ko- 

misarz rządu, szef kancelarji cywil- 

nej dr. Car, jego zastępca dr. Swi- 

talski, szef departamentu wojsko- 

wego p. Prezydenta płk. Zahorski, 

szef gabinetu Min. Spraw Wojsk. 

płk. Beck. Odlecieli samolotami szef 

departamentu lotniczego płk. Rayski 

i dow. 5 p. lotniczego. : 

Strzelcy wileūscy w Marszu „Szla- 
kiem kadrėwki“. 

Jak się dowiadujemy drużyna 

strzelecka z Wilna zajęła w pierw- 

szym etapie marszu Szlakiem kad- 

rówki 7 miejsce na 71 maszerują- 
cych zespołów. Czas osiągnięty 

przez drużynę wileńską wynosi 6 

g. 44 m. 8 sek. i jest lepszy od 

zeszłorocznego rekordu O 16 se- 
kund. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, 

że drużyna Wileńska znalazła się 

w liczbie 12 zespołów zakwalifiko- 
wanych przez komisję sędziowską 
do mistrostwa Związku Strzelec- 
kiego, reszta bowiem zespołów nie 

przybyła do mety na pierwszy etap. 

Z liczby 71 zespołów  strzelec- 

kich z całej Polski drużyna strze- 

lecka Okr. Wileńskiego zajęła 7 

miejsce wyprzedzając Kraków (zesz- 

(—) Ignacy Mościcki. 

łoroczny mistrz). Sądząc z dotych- 
czasowych wyników można przy- 
puszczać że Wilno znajdzie się w 
liczbie pierwszych nagrodzonych 
drużyn Polskich. (x) 

„ W obozie letnim przysposobie- . 
nia wojskowego, 

W dniu 6 sierpnia b. r. o godz. 
1 wiecz. elewi Grupy Obozów 
Letnich P. W. w Homerni pod Bez- 
danami obchodzili 12 rocznicę wy- 
marszu Kompanji Kadrowej strzel- 
ców do Królestwa. 

Na program złożyły się: specjal- 
ny rozkaz D-cy Grupy mjr. Ha- 
łacińskiego odczytany przez ofic. 
inspekcyjneg Grupy, następnie zaś 
wygłosił odczyt kpt. rez. Leon 
Ordyniec o dziejach polskiej myśli 
niepodległościowo - rewolucyjnej. 

Prelegent zakończył odczyt O- 
krzykiem: niech żyje Najjaśniejsza 
Rzeczpospolita Polska, niech żyje 
Józef Piłsudski, który elewi z za- 
pałem trzykrotnie powtórzyli. 

W dalszym ciągu odbył się popis 
chóru 1 kompanji, deklamacje i 
śpiewy solowe obdarzonego prze- 
ślicznym głosem elewa Rodziewicza. 

Na zakończenie  odśpiewano 
chórem „ 1 Brygadę" poczem ele- 
wi rozeszli się oddziałami w pod- 
niosłym nastroju do namiotów. 

W czasie uroczystości był roz- 
sprzedawany pierwszy numer pisem- 

, ka obozowego, specjalnie rocznicy 
6 sierpnia poświęcony. 

Zaznaczyć należy, że inicjato- 
rem i duszą uroczystości był ben- 
jaminek całego obozu, znakomity 
instruktor, stary żołnież 1 brygady 
por. Brycz-Roczniak' (x) 

Rocznica 1 Dyw. p. Legionów. 
W obozie 1 Dyw. Piechoty Leg. 

Parada wojskowa rozpoczęła się 
uroczystem powitaniem gen. dyw. 
Rydza Śmigłego i J. E. Ks. Bisku- 
pa Bandurskiego; na dworcu kole- 
jowym w Pohulance ustawiła się 

kompania 1 p. p. Leg. z chorągwią 
i orkiestrą. 

Gości oczekiwał gen. Dąb-Bier- 

nacki w towarzystwie kilkunastu 0- 

ficerów. W tym czasie na placu 

Chodkiewicza zbierała się 1 Dyw. 

Piech. Leg. wszystkie pułki pie- 

paai artylerja, saperzy, czołgi, 
it d. 

Padający od rana deszcz wypę- 
dziło słońce 

Przy wspaniałej pogodzie od- 
prawił J. E. Ks. Biskup mszę po- 
lową zakończoną kazaniem. 

Po mszy św. odbyło się za- 
kończenie zawodów sport. 1 Dyw. 

Leg. i rozdanie nagród 200 zawod- 
nikom wśród których ?/s stanowili 
zawodnicy z 5 p. p. Leg. 

Gen. Rydz - Śmigły, Inspektor 
Armji wręczał osobiście nagrody 
ściskając dłoń każdemu zwycięscy. 

O godz. 12 odbyła się rewja 
wojskowa. 

Kolejno maszerowały pułki pie- 

choty, saperzy, artylerja ciężka i 

polowa budząc podziw i uznanie. 
Chłopcy czując obecność swego 

najwięcej po Marszałku umiłowa- 
nego Dowódcy sprawnością zadzi- 

wili własnych przełożonych — a 

już 1 p. a. p. Leg. nawet u wojska 
wzbudził entuzjazm. 

Po defiladzie odbyły się w od- 

działach pogadanki na temat 6-go 
a i „paradny“ obiad żołnier- 

ski. 
O godz. 14-ej korpus oficerski. 

1 p. p. Leg. podejmował obiadem 
gości i kolegów. 

W „kasynie* które, jak i cały 
obóz dziurami świadczy o słuszności 
zarządzeń prokuratora w stosunku 
do zarządu obozu zebrało się o- 
koło 100 osób. 

Kwiatami i zielenią przykryli 
gospodarze obozową biedę, zaś za- 
stawą brygady dano wyraz gościn= 
ności 1 p. p. Leg. ; 

W czasie obiadu wygłoszono 
szereg toastów. 

Toastowali gen. Rydz Śmigły 
na cześć Prezydenta R. P., D-ca 
pułku puł. Kruszewski na cześć 
Marszałka Piłsudskiego, mjr. Dzia- 
dosz na cześć J. E. ks. Biskupa 
Bandurskiego, mjr. Wenda na cześć 
gen. Śmigłego i t. d. ; 

Po obiedzie o godz. 18-ej od- 
były się zawody piłki nożnej mię- 
dzy drużynami 1 i 5 p. p. Leg. 

O godz. 19.30 dostojni goście 
żegnani przez gen. Biernackiego i o- 
ficerów odjechali do Wilna. H. 

Krawiec męski 1231—9 
cywilny i wojskowy 

= G. KAC =- 
ul. Św. Jańska Nr 1 

przyjmuje obstalunki z własnego 
towaru, oraz towaru klijenta. 

Robotę wykonuje prędko i aku- 
ratnie. Ceny umiarkowane,
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-Tmclę świata. 
Niedawno poruszono w prasie 

sprawę szkoły rzemieślniczo - prze- 
mysłowej w Nowo-Wilejce, zamie- 
szczając ubolewanie, że szkoła ta 
„wysiłkiem społeczeństwa wznie- 
siona* ma być zamknięta, przenie- 
siona, czy rozproszona na inne 
tego typu. Rzecz powyższa wyrna- 
ga oświetlenia i z innej strony. 
Trzeba sięgnąć trochę dawniejszej 
epoki. Mianowicie, gdy w latach 
1919, 20, 21, rzucono się literalnie 
ku wszystkim formom pracy i or- 
garizacji jakie się nagle otwarły 
dla nieruchomego dotąd społeczeń- 
stwa, szał organizowania i zakłada- 
nia przeróżnych imprez ogarnął 
każdego, kto się uważał za zdolne- 
go do czynu społecznego, peda- 

" gogicznego, filantropijnego, ekono- 
micznego i t. p. 

ile powstało i upadło mimo 
obficie zagarnionych z Warszawy 
subwencji, o tem nie będziemy pi- 
Sali, pamiętają to wszyscy. Na- 
marnowało się pieniędzy dość. 
Tandety namnożyło się sporo. 

Najgorszą usłuśą jaką oddała 
społeczeństwu ta lekkomyślna me- 
toda, było wprowadzenie w szkol- 
nictwo niedociągnięć i tymczaso- 
wości, niedopuszczalnych w tej 
dziedzinie. Ze szkołami technicz- 
nemi postąpiono właśnie nader 
ekkomyślnie. Jest to typ szkoły 
najkosztowniejszy, gdyż prócz per- 
sonelu nauczycielskiego, pomocy 
szkolnych zwykłych, czekają insty- 
tycję ogromne wydatki na materjał 
do prac, maszyny, narzędzia i o- 
płatę techników - nauczycieli. 

Jeśli te wydatki nie będą w 
dostatecznej mierze pokryte, szko- 
ła nie ma racji bytu i wytworzy 
lylko ludzi niedostatecznie wy- 
kształconych. Szkołę techniczną 
niższego typu, rodzaj popularnej 
powiedzmy politechniki, mamy w 
Wilnie, utrzymywaną przez Tow. 
Techników przy pomocy subwencji 
rządowej. Posiada ona wszystkie 
działy: ślusarski, stolarski i dektro- 
techniczny (od jesieni b. r.). Prócz 
tego są dwie szkoły rzemieśliczo- 
przemysłowe; Ks. Misjonarzy w 
Sercu Jezusowem i na Kopanicy, 
dokształcające kursy techniczne dla 
już pracujących techników, i szkoła 
mularska przy Szkole Technicznej. 

Kierownikami każdego działu są 
specjaliści inżynierowie, po dwóch 
inspektorów posiada każdy oddział, 
postawiony wedle najnowszych wy- 
magań techniki. W obec powyż- 
szych danych, jakiź cel tworzyć 
poszczególne szkoły w bliskim pro- 
mieniu koło Wilna np. w Nowo- 
Wilejce, odległej o 10 w. z której i 
tak uczniowie całemi gromadami 
jeżdżą do Wilna na lekcje, a na- 
uczycielstwo musi jeździć na wy- 
kłady do N.-Wilejki. Ze Święcian 
również przyjeżdżają do Wilna na 
wykłady do szkoły technicznej. 
%e Zamiast więc rozpraszać siły i 
pieniądze na tworzenie ośrodków 
naukowych, nie mogących, rzecz 
prosta, otrzymać odpowiedniego 
uposażenia z powodu konieczności 
rozdrobienia kredytów na zbyt 
wielką ilość objektów, lepiej jest 
zcentralizować szkolnictwo zawo- 
dowe i dać mu odpowiednie po- 
moce techniczne już dziś, z powo- 
du wielkich kosztów związanych 
ze szkołami tego typu, oszczęd- 
ności wprowadzane przez Państwo 
w fatalny się nieraz sposób odbijają 

  

twórczości 

Jand Kasprowicza. 
Twórczość autora Hymnów 

można podzielić na trzy wyraźne 
okresy, będące odzwierciadleniem 
tych zmian, jakie w ciągu życia 
dokonały się w psychice wielkiego 

poety. 
Pierwszy okres zamyka się w 

latach od 1888 r., daty ukazania 
się pierwszego zbioru „Poezyj“ 
Kasprowicza do roku 1891, kiedy 
wyszedł z druku zbiór p. t. „Z 
chłopskiego zagonu*. W tym cza- 

"sie jest poeta piewcą życia ludu 
wiejskiego w duchu wybitnie rady- 
kalnym, jest zwolennikiem rewolu- 
cji „bez łez i krwi rozlewu", ata- 
kuje gwałtownie wszeteczników i 
wszetecznictwo, bo jeszcze Świeże 

_ w pamięci ma obrazy Środowiska, 
z którego ciężkim mozołem wy- 
wyższył się, jeszcze jest cały Owi- 
nięty surowym zapachem rozora- 
nej ziemi, jeszcze z chłopskich rąk 
nie złuszczył się gruby naskórek 
fizycznej pracy. | 

Współpracuje więc w postępo- 
wym, lewicowym „Kurjerze Lwow- 
skim*, i ogłasza swe utwory w 
czasopismach o tak wybitnej fizjog- 
nomji, jak „Przegląd Tygodniowy" 
(organ pozytywistow) „Glos“, gdzie 
równocześnie prawie rozpoczął druk 
swych pierwszych prac Stefan Że- 

-_ romski, „Przegląg Społeczny”, pe- 
tersburski „Kraj* i inne. Za czyn- 

  

na nauce i zajęciach. Niejedno- 
krotnie budżet opracowany mozol- 
nie przez personel, na podstawie 
danych z Ministerjum, ulega ob- 
cięciu. To jednak nie jest ostatecz- 
ną klęską. Prawdziwem  błędnem 
kołem jest nakaz wydatkowania 
co miesiąc przeznaczonej na ten 
czas summy, podczas gdy w szko- 
le tego rodzaju zakup materjałów 
i reperacja maszyn, nie mówiąc 
już o drzewie na opał, powinna 
by być załatwiana „na zapas“. 
Niedość tego, wedle preliminarza 
wydatki, sumiennie zrobione, czę- 
sto za pieniądze awansowane przez 
zwierzchników, nie są zwracane, 
gdyż... z Warszawy przychodzi na- 
gły i niespodziewany nakaz no- 
wych oszczędności! Niestety, zwyk= 
le-stoi on w jakimś „duchowym“ 
związku z wiadomościami o de- 
fraudacjach popełnionych w tym 
czy innym wydziale „u góry*. A 
za to „u dołu* muszą pokutować 
uczniowie i nauczycielstwo. 

Z powyższego wynika, że nie- 
zupełną mają słuszność Nowo-Wi- 
lejczycy upierając się przy swej 
szkole, niekompletnej, niedość zao- 
patrzonej w pomoce techniczne, 
mając tuż pod bokiem  zorganizo- 
waną lepiej wileńską. Zkoncentro- 
wanie sił i majątku technicznego 
nie będzie z krzywdą dla sprawy 
wyszkolenia fachowców, przeciwnie. 

Nauczyciel. 

  

Sejm i Rząd. 
(Telef. od wł. koresp. z Warszawy), 

Wyjazd p. Prezydenta i premje- 
ra Bartla do Spaly. 

Wczoraj po południu wyjechał 
do Spały p. Prezydent Rzeczypos- 
politej, skąd powróci w poniedzia- 
łek po południu. 

Gościem p. Prezydenta w Spa- 
le w ciągu niedzieli będzie p. 
premjer Bartel. 

P. premjera Bartla w czasie je- 
go nieobecności w Warszawie zas- 
tąpi p. minister Raczyński. 

Sanacja w monopolu spirytuso= 
wym. 

Powołana przez min. Skarbu 
p. Klarnera komisja do zbadania 
monopolu spirytusowego wykry- 
ła szereg niedomagań. Na sku- 
tek przedstawionych p. ministrowi 
Klarnerowi wniosków odwołał on 
od pełnienia obowiązków dyrek- 
tora monopolu spirytusowego 
p. Podkomorskiego i wyznaczył 
komisarza rządowego p. Emila 
Kwiatkowskiego. 

Następnie minister skarbu po- 
ciągnie do odpowiedzialnošci te 
osoby, które winne są w działal- 
ności na szkodę państwa. Obecnie 
już zawieszono dwóch nacze!- 
ników wydziałów w monopolu 
spirytusowym. 

Ustalenie stopnia winy poruczo- 
no p. komisarzowi  šledczemu, 
który przedstawi odpowiednie 
wnioski p. ministrowi Klarnerowi. 

Urlopy dygnitarzy Sejmowych. 

W dniu wczorajszym wyjechali 
na urlop wakacyjny marszałkowie 
Sejmu i Senatu i dyrektor biura 
sejmowego podsekretarz stanu p. 
Pomykalski. 

Wstępujcie do L. O. P.P. 

ny udział w ruchu społeczno-poli- 
tycznym Sląska pokutuje przez pe- 
wien czas w więzieniu pruskiem. 

Społeczne poglądy owych lat 
Kasprowicza znajdują dobitny wy- 
raz W wierszu „Excelsior“: 

„Jest w ludzie sila niepožyta, 
Zbawienie leży pod siermięgą 
Niby w popiele skra ukryta: 
Choćby ostatnią płuc potęgą 
Dmuchajmy w tę skrę Bożą aż 

łun spłonie wstęgą"... 
Obrazki poetyckie wsi a często 

i miasta, uplastyczniające z draż- 
niącym realizmem życie ludzi z 
najniższych warstw społecznych, 
przepojone są uczuciem głębokiej 
litości i zrozumienia nędzy ludz- 
kiej. Pomimo czarnych kolorów, 
jakiemi są malowane, pomimo pa- 
sji, jaka ze słów bije, twórca ich 
nie traci wiary 

„W poranek odrodzćń, 
Choć mgieł się ciemnych tyle 

dziś pokładło 
Na senną ludzkość. 
Wierzy pomimo „klątw.i jęków 

mrących milijonów, surm pogrzeb- 
nych, dymu, zgliszczy, Że: 

„Świat do życia zawsze będzie 
przez Śmierć kroczył'** 

Tytuły cyklów wierszy, które 
weszły w skład wymienionych wy- 
żej dwuch zbiorów wymownie świad- 
czą O treści': Z flory swojskiej". 
„Z chałupy", „Na rozdrożu*, po- 
emat „Wojtek Skiba*, w którym 
poeta opisał swe dzieciństwo i 
lata szkolne, wreszcie dramat z 
życia ludu wielkopolskiego „Swiat 
się kończy'' stanowią najważniej- 

К ЕЕ a LET S 

Walczą nadal. 
LONDYN. 7.VIII. (Pat). Z Derbyshire donoszą, że 80% górników 

tego zagłębia wypowiedziało się za przyjęciem projektu przedstawionego 
przez konferencję związku górników. Za projektem tym głosują rów- 
nież okręgi północnej Walji Nottinghamshire, Warwickshire i Durham. 

Natomiast w innych okręgach jak Lancshire of Dean i Yorkshire, 
spotkał się ze zdecydowaną opozycja. 

Sytuacja strejkowa ciągle niewyjaśniona. 
LONDYN. 7.VIII. (Pat). W poniedziałek zbiera się w Londynie ko- 

mitet wykonawczy górników. Przypuszczają, że komitet będzie chciał 
wejść w porozumienie z premjerem Baldwinem, który postanowił po- 
dobno odroczyć swój wyjazd na kontynent w celach wypoczynkowych 
i pozostanie w swej siedzibie letniej W orchestershire. 

Wielką wagę przywiązują tu do przemówienia, które wygłosił wczo- 
raj sekretarz związku górników Cook. Zaznaczył on między innemi: Je- 
żeli uznamy walkę za zbyt dla nas uciążliwą, 

Panuje jednak przekonanie, że górnicy, o ile ze- przyznać się do tego. 
będziemy mieli odwagę 

chcą, będą mogli strejkować jeszcze szereg tygodni. 

      

Walka o kościół przybiera ostre formy. 
LONDYN. 7.VIII. (Pat). Wedle wiadomości z Meksyku, w Torren 

doszło do starcia między wojskiem a katolikami. Szef policji miasta jest 
ranny. 3-ch demontrantów zabito, 2-ch raniono. 

W Acambra tłum zamordował jednego urzędnika. W Tampico tłum 
zaatakował 2-ch policjantów raniąc ich ciężko. W mieście Meksyku pa- 
nuje spokój, lecz nastrój jest bardzo podniecony. 

. Watykan a Meksyk. 
* WIEDEŃ. 7.VIII. (Pat). „Neues Wiener Tageblatt* donosi z Rzymu 

z kół zbliżonych do Watykanu, że dla załatwienia sprawy katolików w 
Meksyku, powołana będzie przy Watykanie specjalna komisja złożona z 
kardynałów, której przewodniczyć będzie sam papież. 

  

Czy nie zbyt kategorycznie? 

    

ŁÓDŹ. 7,VIII. (Pat). W dniu dzisiejszym magistrat oBłosił wezwa- 
do pracowników, aby podjęli natychuiast pracę. To samo uczyniła dy- 
rekcja tramwajów, komunikując, że ostatecznym termiuem powrotu do 
pracy jest wtorek 10 b. m. 

Położenie w dziedzinie środków komunikacji częściowo opanowa- 
ne. Na rynku żywnościowym nie ujawnia się większa zwyżka cen. Strat 
ma przebieg zupełnie spokojny, 
czuwają władze administracyjne. 

z 

Pino L.Bitupa.andurskieo 
X. Biskup Bandurski, nie mo- 

gąc skorzystać z zaproszenia Zw. 
Strzeleckiego i przybyć na uroczy” 
stość w Kielcach m. in. w celu 
poświęcenia sztandaru Związku 
Strzeleckiego okręgu Kieleckiego 
wysłał na ręce prezesa związku 
gwoźdź z prośbą o wbicie go w 
drzewce sztandaru i załączył do 
niego następujące pismo: 

Inż. Świeżawski Prezes Zw. 
Strzel. w Kielcach. Na znak łącz- 
ności z tą samą ldeą, co w cza” 
sach niewoli Śpiących budziła do 
czynu i walki o wolność Polski, a 
dziś upojonych posiadaniem Nie-« 
podległej Ojczyzny i żerujących na 
zmartwychwstałem jej ciele, przy- 
prowadza do równowagi i otrzeź- 
wienia, zmusza do zapomnienia o 
własnym interesie, a każe zwracać 
uwagę na dobro całego Państwa 
przesyłam ten gwóźdź do wbicia 
w Wasz Sztandar Strzelecki, który 
ma się wznosić ponad poziomy 
niskich przyziemnych i stronniczych 
dążeń, i wskazywać górne loty, 
gdzie czyn, dobro i ofiara dla wiel- 
kiej sprawy. Niech sztandar ten 
prowadzi i łączy wszystkich oby- 
wateli w wspólnej pracy dla obro- 
ny i utrwalenia mocarstwowej po- 
tęgi Polski! 

Bóg wam błogosław! 

Z pozdrowieniem i oddaniem. 
2. VIII. 1926. 

Władysław Bandurski Biskup. 
      

sze pozycje trzyletniego ludowego 
okresu w twórczości Kasprowicza. 

Pod koniec jego ukazuje się 
poemat społeczno-religijny „Chrys- 
tus“, zwiastujący doniosły zwrot w 
duszy poety.  Społecznikowstwo 
rozrasta się tu do ogromu zagad- 
nień wszechludzkich. Jest to pierw- 
sza próba zajęcia właśnie postawy 
wobec zagadek bytu: dobro—zło, 
życie—śmierć, pierwszy znak ro- 
dzącej się metafizyki, a co najważ-- 
niejsze: początek okresu prome- 
tejskiego w twórczości. Główne fa- 
zy życia Chrystusa, odtworzone w 
dziesięciu pieśniach tego poematu 
stały się elementami sprawy z Lu- 
cyferem. Każdemu jasnemu wzlo- 
towi myśli chrystusowej towarzy- 
szy sarkastyczna refleksja demona 
zła i poemat kończy się akordem 
pesymizmu, w duszy poety rodzi 
się ból, przypominający nieco ro- 
mantyczny „Weltschmerz*”, ale ból 
płodny: 

„Bądź pozdrowiona, o ty bez 
promienia, 

Który nadzieją martwe serca 
pieści, 

Spowita płaszczem bezdennego 
cienia, 

Zródło mej pieśni, macierzy na- 
tchnienia, 

Bolešci...“ 
Afirmacja cierpienia jest zresztą 

zasadniczym tonem rodzącej się 
podówczas poezji „„Młodej Polski“. 
Było w tem nieco snobizmu  de- 
kadenckiego, przejętego z poezji 
obcej, lecz więcej szczerego bólu, 
który występował w czystej—jeże- 

  

a nad bezpieczeństwem  publicznem 

  

W sprawie Snipiszek 
Jednym niezaprzeczenie z najru- 

chliwszych, najgęściej zaludnionych 
przedmieść Wilna są Snipiszki. Tu 
się skupia znaczna ilość ludności 
robotniczej (hutnicy), przez ul. Kal- 
waryjską w letnich miesiącach prze- 
pływają fale pątników, zdążających 
do Kalwarji. Tutaj też jest znaczny 
ruch dorożek i samochodowy. Do- 
stęp atoli do Snipiszek po przeby- 
ciu mostu Zielonego jest znacznie 
utrudniony dła publiczności pieszej 
przez brak odpowiednich chodni- 
ków. 

Dziś Snipiszki stanowią coś na- 
kształt butelki z wąską szyjką, któ- 
rą to szyjkę stanowi część ulicy 
Kalwaryjskiej od Zielonego mostu 
do Pióromontu. 

Po zniwełowaniu w latach przed- 
wojennych przylegającej do mostu 
części ul. Kalwaryjskiej domy, po- 
łożone z prawej strony ulicy са 
mostu do Pióromontu znalazły się 
wraz z przylegającymi chodnikami 
na wysokości paru metrów od po- 
ziomu ulicy. Wobec tego pozostają 
bez użytku, ponieważ niema takich 
przechodniów, którzyby zechcieli 
wdrapywać się po karkołomnych 
stopniach wschodowych na jeden 
chodnik, by po przebyciu paru me- 
trów znów się zniżać po wscho- 
dach do poziomu ulicy, a za chwi- 
lę znów się piąć w górę i t. d. 

Po przeciwległej zaś stronie u- 
licy wąziutki bółmetrowy chodnik 
okala górkę z wizerunkiem męki 

  

bo u- 
zawsze 

li można tak rzec-formie, 
krywszy starannie źródło, 
to samo dla poezji polskiej, wi- 
doczne jeszcze u epigonów roman- 
tyzmu— niedolę narodową. Jeszcze 
jednak dusza, pełna męki, broni 
się rozpaczy, ,,w której się ducha 
osłabienie mieści”, ale ta nieu- 
chronnie się zbliża. 

Następuje więc zupełne oder- 
wanie się poety od spraw społecz- 
nych, znak krzepnącej samoistnoś- 
ci twórczej splendid isolation, ho- 
racjuszowe odi profanum vulgus z 
namiętną siłą znajdujące upust w 
wierszu, zaczynającym się od słów: 

„Byłeś mi dawniej. bożyszczem, 
o tłumie, 

Wiarę mą strawił twój żołądek 
wraży, 

Dziś moja miłość już zgiąć się 
nie umie 

Na stopniach twoich bezbożnych 
ołtarzy. 

I aczkolwiek Stanisław Brzo- 
zowski sądzi, że wiersza tego „nie 
należy brać seryo, bo tłum był tu 
(w wierszu) postumentem własne- 
g0 samoubóstwiającego się Ja" prze- 
cież po głębszej rozwadze. stwier- 
dzić trzeba jego zupełną szczerość. 
Zważmy bowiem, że pozytywizm 
społeczny był kierunkiem myśli 
wybitnie materjalistycznym,  pro- 
gram  uszczęśliwienia ziemi—pro- 
gramem zbyt przyziemnym dla wy- 
dzierającego się ku wyżynom du- 
cha poety. Zerwanie z tłumem 
równało się więc otrząśnięciu się 
z materjalizmu. 

Dla serca, pragnącego miłości, 

Chrystusa i ten właśnie chodniczek 
stanowi jedyne przejście, z którego 
korzysta publiczność piesza, oczy- 
wiście nie mogąca się wszystka 
zmieścić na tak wąskim terenie, 
gdzie z trudem dwie osoby się wy- 
mijają i schodzi na bruk uliczny. 
Zważywszy jednak, że ulica w tym 
miejscu jest najwęższa i najbardziej 
ożywiona, pomijając już sprawę 
niewygodnego kroczenia po wybo- 
jach kamiennych, piesza lokomocja 
przedstawia znaczne niebezpieczeń- 
stwo szczególnie dla dzieci, grożąc 
trafieniem pod koła pojazdu. 

Ubiegłego lata ogarnął nasz 
Magistrat jakiś „szał chodnikowy*. 
Pamiętamy wszyscy, jak po całem 
mieście zakładano nowe chodniki, 
potem je rujnowano, z resztek po- 
gruchotanych płyt betonowych znów 
układano nowe — aż póki Śnieg i 
pierwsze przymrozki nie ostudziły 
tego zapału. W wymienionem jed- 
nak miejscu Snipiszek nie uczynio- 
no nic. 

A—dią usunięcia zła nie trzeba 
wielkich wysiłków inteligiencji in- 
żynieryjnej. Wystarczy obniżenie 
chodnika z prawej strony do po- 
ziomu ulicy, z lewej zaś strony 
ścięcie części pochyłej górki w kie- 
runku pionowym, i poszerzenie w 
ten sposób przyległego chodnika, 
dzięki czemu publiczność nie będzie 
zmuszona raz-wraz zeskakiwać z 
chodnika na bruk uliczny, ryzyki- 
jąc trafieniem pod koła autobusu. 

CJ 

Sprostowanie. Wczorajsza nasza de- 
pesza z Rygi w sprawie konferencji 
Państw Bałtyckich uległa zniekształceniu 

skutkiem błędu korektorskiego. Począ- 
tek depeszy brzmieć winien: „Konferen- 
cia Estonji, Finlandji i Łotwy w sprawie 
układów gwarancyjnych ze Związkiem 
Republik Sowieckich. 

      

Wieści z kraju. 
Rudomino, w sierpniu 1926 r. 

To, co się dzieje w naszej 
gminie tolarowane dłużej być nie 
może. Władze Sstarościńskie winne 
wejrzeć w gospodarkę urzędu 
gminnego, stanowczo tę gospodarkę 
uzdrowić. 

Zarząd gminy składa się z ludzi, 
którym jest b. wygodnie nosić 
tytuł „dygnitarza, gminnego, ale 
którym wcale nie leży na sercu 
dobro gminy i jej obywateli. 

Przyzwyczaili się. uważać, że te 
14 tysięcy ludności (bo tyle liczy 
nasza gmina) jest to ciemne „by- 
dełko*, które nic nie widzi i nic 
nie rozumie. Jesteśmy z natury b. 
cierpliwi i cisi, ale biada temu kto u- 
traci nasze zaufanie, Zapomniał o 
tem zarząd gminy, który przez 
kilkuletnie swoje rządy nadużył. 
naszego zaufania, swoję nieracjonal- 
ną i zbyt kosztowną gospodarką 
doprowadzą do kompletnej ruiny 
finanse gminy obciążając nie po- 
miernie podatkami mórg. 

Wszelkie ciężary ponosiliśmy i 
ponosimy chętnie, rozumiemy bo- 
wiem, że każdy grosz wpłacony 
do kasy gminnej, jest groszem 
przeznaczonym ku naszemu ogól 
nemu pożytkowi. Ale tolerować 
nie możemy, gdy ten grosz jest 
szafowany rozrzutnie, bez widocz- 
nej korzyści dla gminy. 

Zarząd gminy rozpoczął budo- 
wę szosy, która przebiega przez 
miasteczko Rudomino. Na tę bu- 
dowę wyrzucono kilkadziesiąt ty- 
sięcy złotych i w rezultacie budo- 

głównym przedmiotem ukochania 
stanie się teraz przyroda i pante- 
istyczne się w niej roztopienie. Wy- 
raził się ten zwrot w przepięknym 
sonecie: 

„Tęsknię ku tobie, o szumiący 
lesie... 

„.Jest zapomnienie w twej pieś- 
ПК 

I jeszcze w tym: 
„Modlitwo moja cicha a bez 

słów 
Ku gwiazdom płyniesz z mej znę- 

kanej duszy“... 
Ale zapomnienie to nie było 

zupełne, było tylko wytchnieniem 
dla znękanej duszy zanim znowu 
porwała się w błyskawicowy lot 
między kosmiczne burze. Jakieś 
wichrowe organy, grające grzmota- 
mi piorunów, rozpętały się w du- 
szy Kasprowicza. Z samotnych 
Szczytów na rozpościerający się w 
dole padół łez popłynęła straszliwa 
pieśń: 

„Setki lat patrzę jak na hańby. 
drzewie 

Zawisa Piękno, Dobro, Prawda, 
Miłość. 

Setki lat słyszę jak dudni Gol- 
gota 

Od wrzasku zgrai i od huku 
młota 

I od blužnierczeį modlitwy 
Nad wielkim skonem Świętego 

Rybitwy... 
Powstałe w tym czasie hymny: 

Dies irae, Salve Regina, Święty 
Boże—to raczej treny, wyśpiewane 
przez oszalałego w rozpaczy poetę 
„ginącemu światu”, 
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» pasta czyni obuwi 
„Purus nieprzemakalnem. 
    

NA_MARGINESIE. 

Porządeczki wileńskie. 

„ Niewyczerpane źródło natchnienia 
dla dziennikarza i utrapień dla mieszkań- 
ców! A przecie są rzeczy, które łatwo 
by się dały załatwić, bez wielkich ko- 
sztów i jeno bezgraniczna niedbałość 
i lekceważenie swych płatników przez 
Magistrat, sprawia iż wygląd miasta jest 
coraz okropniejszy. 

Dziś wspomnieć chcemy o alei na 
Nadbrzeżnej. Śliczny spacer brzegiem 
Wilji, w cieniu zachwycających, dzięki 
Bogu w tym roku niepokaleczonych 
drzew; cień miły, widok piękny. Cóż kiedy 
ziemia pod stopami pełna dziur, dołów, 
wystających kamieni, pośrodku ohydna 

buda z desek wraz z usypiskami piasku 
zagradza przejście, a ławek do siedzenia, 

na przestrzeni od Św. 'Jakuba do Arse- 
nalskiej... aż dwiel 

I człek myśli idąc i wykręcając nogi 
„Cóż by to była za rozkoszna aleja w 
Lublinie, Toruniu, i t. p. kulturalnych 
miejscach, a u nas, a u nas!|“ 

2 ——— 1 

wy nie ukończono — pozostało 
jeszcze przeszło 1 klm drogi nie 
zabrukowanej, pełnej wyboi i do- 
łów. Do ukończenia zabrakło pie- 
niędzy (!?). Co to ma znaczyć? — 
pytamy. Wszak zanim przystąpio- 
no do budowy szosy był sporzą- 
dzony kosztorys w-g którego zos- 
tała wyasygnowana na ten cel 
odpowiednia suma, która powinna 
była wystarczyć na zabrukowanie 
całego odcinka szosy. Jak ekspen- 
sowano na to pieniądze, mamy 
nadzieję, że nstali to komisja władz 
przełożonych które to władze nie- 
omieszkają takową wysłać. Od 
siebie tylko dodamy, że budowa- 
no szosę w sposób dyletancki: 
powykopywano po obu. stronach 
głębokie skarpy, w których całemi 
miesiącami stoi woda, gdyż po 
partacku wybudowane kanały šcie- 
kowe uległy zniszczeniu. 

W samym miasteczku istnieje 
szkoła powszechna, nad budyn- 
kiem której opiekę pełni zarząd 
gminny. Jak ta szkoła wygląda — 
pożal się Boże! Ściany obszarpane, 
brudne, niebielone od wielu lat. 
Podobno urząd gminny niema 
pieniędzy na skromne choćby 
wybielenie  Ścian. Ale sekretarz 
gminy swoje mieszkanie bieli rok 
rocznie. Nie odmawiamy sekreta- 
rzowi gminy prawą mieszkania w 
czystym budynku, lecz skoro są 
pieniądze na remonty mieszkań 
panów dygnitarzy gminnych, to 
tembardziej winno być na remont 
szkoły. 

Może tutaj wejrzy inspektor 
szkolny i postawi swoje kategorycz- 
ne żądanie. 

Istniała u nas swego czasu 
kooperatywa spółdzielcza. Dzięki 
temu, że pod firmą kooperatywy 
jej władze uprawiały handel pry- 
watny, mówiąc krótko zbankruto- 
wała. Formalnej likwidacji nie 
przeprowadzono, pozostała kon- 
cesja nie wiadomo gdzie się po- 
działa. Słowem publiczne dobro w 
sposób lekkomyślny i karygodny 
roztrwiono. Zło się nigdy nie 
przedawnia, więc może właściwe 
władze zechcą zająć się i tą 
sprawą. (ab) 

YNA SEE TC OC Z ST — 

Tragiczne szarpanie się duszy 
w głęboko wrosłych w nią pętach 
katolickich dogmatów wiary, żarli- 
we wiary pragnienie w obliczu wa- 
lących się w gruzy jej symbolów 
jest treścią tych poematów, pod 
względem napięcia uczuć, mogą- 
cych się równać jedynie z wstrzą- 
sającym psalmem kościelnym De 
profundis. W nich najsilniej i 
i najpełniej rozbrzmiewały tony 
skargi i buntu przeciw Bogu, 
jakiekolwiek z ust ludzkości, cier- 
piącej samotnie na ziemi, wydarły 
się w ciągu wieków. Wszystkie za- 
wiedzione nadzieje, wszystkie nie- 
nasycone pragnienia szczęśliwości, 
wszystek protest przeciwko boskim 
wyrokom, które zgłębić napróżno 
usiłuje umysł ludzki—z siłą wulka- 
niczną w ławie płomiennych słów 
wyrzucone zostały wtych hymnach 
ku niebu. 

Ten prometejski ton poezja Kas- 
prowicza wyczerpała do dna i chy-. 
ba w literaturze powszechnej nie- 
rychło można będzie znaleźć dzieło, 
któreby swą potęgą hymnom do- 
równało. 

Częściowe rozwiązanie tamtych 
meczących zagadnień znajdzie poeta 
w wielkiej miłości: 

„Ukochać Miłość, 
gdyż ona-li odwlecze 
dzień Sądu"... 

Ona jedna może przeciwstawić 
się złu, ona jedna ostoi się wobec 
śmierci. Ale i ona nie obejmuje 
wszystkiego. Nad ziemią wisi wciąż 
jeszcze ognisty znak pytania, od 
którego można jeno odwrócić oczy 
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Życie gospodarcze. 
Pomoc kredytowa dla rolnictwa. 

Konferencja prasowa u Naczelnego Dyrektora. 

Wczoraj rannym pociągiem 

przybył z Warszawy do Wilna Na- 
czalny dyrektor Państwowego Ban- 
ku Rolnego w Warszawie p. Sta- 
niszewski. 

— W godzinach rannych p. 

Dyrektor Staniszewski, odbył dłuż- 

szą konferencję z dyrektorem wi- 

leńskiego oddziału Państwowego 

Banku Rolnego p. Ludwikiem Ma- 

ciulewiczeni, poczem przyjął na 

audjencji szereg interesantów. 

O godzinie 12ej w południe 

Naczelny Dyr. p. Staniszewski zło- 

żył w towarzystwie dyr. Maciule- 

wicza wizytę p. Wojewodzie Wi- 

leńskiemu Raczkiewiczowi, poczem 

odbyła się konferencja prasowa. 
Na wstępie dyrektor Staniszew- 

ski wyłuszcza cel owego przyjazdu 

do Wilna. 

Przybyłem — mówi—w związku 

z koniecznością rozszerzenia tery- 

torjalnej działalności wileńskiego 

oddziału banku na powiaty Wołko- 

wyski i Grodzieńśki, województwa 

białoruskiego, które w całym sze- 

regu spraw administracyjnych zwią- 
zane już. z województwem wileń- 
skim, ciążą ku niemu pod wzglę- 

dem gospodarczym. Sprawa ta — 
ze względów choćby technicznych 
prac banku wymaga dziś natych- 

miastowego załatwienia, w duchu 
intencyi rządu i władz banku. 

Stosownie do zarhierzeń obecne- 

go rządu działalność banku rolne- 

go winna się wzmóc w kierunku 

jaknajracjonalniejszego przeprowa- 

dzenia komasacji gruntów i upeł- 

norolnienia wiejskiej ludności na 

terenie podległym oddziałowi ban- 

ku w Wilnie. 
Jednym z główniejszych zadań 

naszego programu jest wznowienie 
akcji finansowania parcelacji oraz 
zastosowanie dla rolnictwa długo- 

terminowych kredytów, które mają 
udostępnić drobnemu rolnikowi 
nabycie ziemi, oraz przeprowadze- 
nie na niej racjonalnej gospodarki. 

Kierownictwo Banku starać się 
winno, aby listy zastawne, znalazły 
lokatę wewnętrz kraju, jak np. w 
Dyrekcji Wzajemnych Ubezpieczeń 
i innych podobnych instytucjach 
zobowiązanych lokować swe rezer- 
wy w papierach procentowych. 

Jdżeli chodzi o komasacje wy- 
jaśnia w dalszym ciągu Dyr. Stani- 
szewski—to Środki na nią przewi- 
dziane są budżetem Ministerjum 
Reform Rolnych. 

Oddział wileński banku ściśle 
jest związany z organizacjami о- 
sadników, które rzecz Oczywista 
finansuje w miarę możności i po- 
siadanych w swej dyspozycji środ- 
ków. 

Za podstawę naszej działalności 
kredytowej uważamy popierania 
spółdzielczości. 

Oddział finansuje 10 spółdzielni 
mleczarskich oraz 100 — kredyto- 
wych. 

Przedłożono mi tutaj dowody, 
że tam, gdzie takie spółdzielnie 
egzystują — rolnik staje się boga- 
tym. 

Dlatego zw:ócona zostanie bacz- 
na uwaga, aby działalność poszcze- 
gólnych spółdzielni zespolona zo- 
stała jaknajściślej z Centralą spół- 

dzielni mleczarskich w Warszawie, 
a to w celu skcordynowania akcji. 

Odnośnie do innych spółdziel- 
ni—Oddział Wileński Banku poparł 
je ostatnio w akcji siewnej. 

Teraz aktualna jest sprawa fi- 
nansowania eksportu  siemienia 
lnianego, oraz organizacja handlu 
włóknem Inianem. 

Kredyt na zakup nasion szla- 
chetnych — został uruchomiony i 
będzie udzielany na pokrycie przez 
rolników różnicy pomiędzy ceną 
zboża konsumcyjnego, a selekcyj- 
nego. 

W b.r. Oddział Wileński Banku 
wzmógł dostawę nawozów sztucz- 
nych—zamkniętą liczbą 200 wago- 
nów. Z nawozów sztucznych spro- 
wadzone były azotniak z Chorzo- 
wa, superfosfaty, nawozy potasowe. 

Nawozy sztuczne rozprowadza 
Bank za pośrednictwem spółdzielni - 
rolniczo-handlowych i spółdzielni 
kredytowych, a wtych miejscowoś- 
ciach, gdzie brak tych instytucji, 
grupom rolników, zorganizowanych 
przez Kółka rolnicze. Niektóre sa- 
morządy powiatowe również uczest- 
niczą w tej akcji. 

W związku z tą akcją Bank ro- 
zesłał organizacjom rolniczym od- 
powiednie komunikaty, wyszczegól|- 
niając w nich Ściśle ceny na nawo- 
zy sztuczne, co niewątpliwie ułat- 
wia rolnikom orjentacje i zabezpie- 
cza ich przed wyzyskiem  prywat- 
nych dostawców. 

Muszę zwrócić uwagę panów— 
ciągnie p. naczelny dyrektor —:na 
akcję Banku w kierunku urucho- 
mienia kredytów na meljorację rol- 
ną — zespecjalnych funduszów na 
ten cel w budżecie państwa prze- 
widzianych, a przez Bank admini- 
strowanych. 

Powstało 6 spółek rolnych, z 
których jedna zakończyła już pracę 
przy pomocy tych kredytów, a 5 
pozostałych otrzymały kredyty na 
przeprowadzenie planów. 

Na Wileńszczyźnie akcja ta sto- 
sunkowo małe ma jeszcze zastoso- 
sowanie, ze względu na brak ma- 
terjału (dren), robotników wykwa- 
lifikowanych i t. d. 

Niezmiernie ważną rzeczą jest 
kredyt nainwestycje rolne. W pierw- 
szym rzędzie należy przystąpić do 
konwersji istniejących zobowiązań 
krótkoterminowych, zaciągniętych 
na cele inwestycyjne na kredyt 
długoterminowy. 

Udzielić będziemy kredytu na spła- 
tę sched, co jest rzeczą bardzo waż- 
ną dlarolnika oraz na nakłady go- 
spodarcze. 

Będzie więc on uruchomiony po 
za konwersją kredytów dotychcza- 
sowych, tylko w miarę wykonania 
lokaty bankowej. 
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J. OWCZYŃSKIEGO. 

Podania, odwołania, apelacje, 
rekursy, opozycje, reklamacje i tp. 
w sprawach: podatk., mieszkan., 
wekslow., cywiln., karn.i wszelk.in. 
Umowy, Kontrakty,Tłumaczenia 

Przepisywanie na maszynie. 
Ceny umiarkowane. 1186       

w stronę samotnej ciszy, 
rezygnacją. . 

Praca nad przekładami arcydzieł 
literatury wszechświatowej, rozpo- 
częta mniej więcej w tym czasie, 
jest chyba niczem innem, jak po- 
szukiwaniem tej odpowiedzi u brat- 
nich tytanicznych duchów: Shelleya, 
Szekspira, Gothego, Hauptmana i 
im równych, poszukiwaniem roz- 
wiązania siinksowej zagadki bytu. 
I tam jej widocznie nie było, bo 
"e pdačia poglębia się i rozszerza. 

to w 1916 roku zjawia się jej 
poetyckie Świądectwo, zapowiedź 
trzeciego i ostatniego okresu w 
twórczości Kasprowicza okresu przy- 
mierza z Bogiem i światem „Księ- 
ga Ubogich", będąca jakgdyby spo- 
wiedzią całego życia. 

„Przestałem wadzić się z Bogiem, 
wyznaje poeta: 

„Serdeczne to były. zwady— 
Zrodziła je ludzka niedola, 
Na którą niema już rady. 
..«W SporTze О szczęście Świata 
Swawolność mi była daleka, 
A tylkom korzystał z prawa 
Wojującego człowieka. 
W tem uznaniu, że na ludzką 

niedolę „niema już rady*, tkwi 
właśnie istota kasprowiczowej re- 
zygnacji. 

Upłynie jeszcze lat kilka i przy- 
bierze ona formę powrotu do wia- 
14 lecz w jakże odmiennej posta- 

l. Już teraz Bóg Kasprowicza to 
nie Ten „Swięty, Mocny, Nieśmier- 
telny", majestatyczny, obojętnie 
„przesypujący proch gwiazd w klep- 
sydrze złotej”, przeciw któremu 

zwanej buntował się ongi duch poety. Dzi- 
siaj — to Pan Bóg prostaczków 
wiejskich, z którym nieomal pod 
rękę po ziemi się chadza. A owi 
prostaczkowie—to przecież emana- 
cja dawnego „tłumu*, kiedyś kląt- 
wą obrzuconego przez poetę, 

Tak więc ułożył się w końcu 
świat dla niepokonanego tytana. 

Wspaniała głowa, co niegdyś 
płonęła od żądzy poznania tajem- 
nic stworzenia, pochyliła się w głę- 
bokiej zadumie nad prymitywnym 
drewnianym świątkiem, rzeźbionym 
nieuczoną ręką wiejskiego wyznaw- 
cy („Mój Świat*), widząc w nim 
treści, nieświadome bodaj samemu 
rzežbiarzowi... 

Do Kasprowicza przylgnęło ar- 
cytrafńne powiedzenie Przybyszew- 
skiego, który nazwał go synem 
ziemi. Trzeba jednak zrozumieć, że 
jest to ziemia bezprzymiotnikowa, 
ani rodzinna, ani ojczysta, ani ludz- 
ka—to ziemia element kosmiczny, 
„postać obcowania duszy poety z 
Bogiem*, jak znakomicie ujął to 
Brzozowski. Dlatego struna „pa- 
trjotyczna" milczała w harfie Kas- 
prowicza. : 

„Rzadko na moich wargach — 
Niech dziš to warga ma wyzna— 
Jawi się krwią przepojony 
Naįšwietszy wyraz—Ojczyzna“... 
Polskości Kasprowicza należy 

dosłuchiwać się głębiej, w  prze- 
pastnych westchnieniach rozmiło- 
wanej w człowieku duszy. T. £. 

KURIER 

Kronika krajowa. 

Wystawa rolnicza Woj, Wschod- 
nich, 

Rada Wojewódzka Okręgowych 
Towarzystw Rolniczych Wojewódz- 
twa Poleskiego w porozumieniu z 
sąsiedniemi województwami, a mia- 
nowicie: Wołyńskiem i Nowogródz- 
kiem zamierza w październiku r. b. 
w Warszawie urządzić wystawę po- 
kaz eksponatów Województw Wscho- 
dnich. 

Na wystawie będą wystawione 
eksponaty Ziem Wschodnich, mia- 
nowicie: drzewo w klocach i wszel- 
kie wyroby jak to. slipry, tymbry, 
szwele, podkłady, deski, fornier, 
dykta, papierówka, słupy telegra- 
ficzne, kopalniaki, osika zapałczana, 
meble, meble wiklinowe, meble czci- 
nowe, dziegieć, smoła. terpentyna, 
spirytus drzewny, zapałki, włos koń- 
ski, szczecina, granit (w kostkach 
brukowych), bazalt, gips, glina 
ogniotrwała, kaolina, kreda, wyro- 
by kamionkowe, len, konopie, chmiel 
nasiona warzywne, nasiona zbożo- 
we, płótna, kilimy, ręczniki, hafty, 
wyroby bednarskie, wyroby gan- 
carskie, skury surowe, skóry nie- 
przemakalne, grzyby suszone, jago” 
dy szuszone i t. d. 

Kredyty w sklepach spółdziel- 
czych dla urzędników. 

Rada Nadzorcza Wileńskiej Spół- 
dzielni Spożywczej uchwaliła na 
posiedzeniu swem w dniu 6 b. m., 
że kredyt w sklepach współdziel- 
czych będzie udzielany jedynie urzę- 
dnikom państwowym i samorządo- 
wym pod gwarancją odnośnych kół 
stowarzyszeń urzędniczych. Kredyt 
będzie udzielany w okresie od 10 
do 26 każdego miesiąca, przyczem 
koła urzędnicze proszone są O 
udzielanie gwarancji w normie nie 
wyższej niż 1/4 miesięcznych po- 
borów urzędnika. (x) 

Bilans Banku Polskiego. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Bilans Banku Polskiego na dzień 
31 lipca za ostatnią dekadę ub. m. 
wykazuje rekordowy dotychczas 
nienotowany obieg banknotów przy 
utrzymaniu pokrycia złotowego w 
wysokości 36.19 proc. Oraz bardzo 
poważne wzmocnienie zapasu wa- 
lut — 17 miljonów zł. w złocie w 
ciągu 10 dni. 

Bank Polski w ciągu ostatniej 
dekady lipca wpłacił swym wierzy- 
cielom zagranicznym około 4 i pół. 
miljonów złotych i osiągnął sumę 
135.199.151 zł. w złocie. Obieg 
banknotów w dniu 31 lipca wyno- 
sił rekordową sumę 511.166.190 zł. 
w stosunku do poprzedniej dekady 
wzrósł o 56 miljonów. 

Zobowiązania Banku Polskiego 
wobec zagranicy zmniejszyły się o 
20.494.118 zł. w złocie i wynoszą 
obecnie zaledwie 31.311.061 mil. 
złotych. . 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
T-VIII r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 9,04 9,06 9,02 
Funty szterlingi 44,21 4432 44,10 
Franki franc. 27,55 2162 21,48 

„ szwajc. 17580 176,24 175,36 
Korony czeskie 26,94 2697 2684 
Liry włoskie 30,52 30,60 3045 

II. Monety 
Ruble złote 4.85 
Ruble srebrne 3.25 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 
1.VIII płacono za dolar 9,10 

  

SPORT. 
Wycieczka sportowa uczestników 
obozu letniego P. W. z Bezdan 

do Nowicz. 
W dniu 10 sierpnia b. r. wy- 

jeżdżają 2 drużyny piłki koszyko- 
wej i latającej z Bezdan do No- 
wicz na zaproszenie Akademickie- 
go Związku Sportowego, który w 
tym dniu kończy uroczyście swój 
6 tygodniowy obóz sportowy. 

Wzmiankowane drużyny roze- 
grają z reprezent. obozu A. Z. 5. 
zawody sportowe w piłkę koszy- 
kową i latającą. (x) 

Niebywała w Wilnie impreza. 

Dnia 8 b. m. odbędzie się na 
boisku 6 p. p. mecz lekko-atlety- 
czny „Pogoń*—„Makkabi*. Będzie 
to pierwsza tego rodzaju impreza 
w Wilnie, która wywoła znaczne 
zainteresowanie zwolenników T. S. 
„Makkabi*. Rozegrane zostaną na- 
stępujące konkurencje: bieg 100 
mtr.. bieg 1500 mtr., sztafeta 
4X100, rzuty dyskiem, oszczepem 
oraz skoki wzwyż i w dal. 

Z każdego klubu do poszcze- 
gólnej konkurencji staje po dwóch 
zawodników. 

Ponadto rozegrane zostaną za- 
wody piłki nożnej pomiędzy dru- 
żynami „Makkabi*—„Pogoń*. 

Imprezy powyższe rozpoczną 
się o godz. 15,30. (x) ‚ 

— Nowa przystań wioślarska 
Żydowsko Amerykański Klub Spor- 
towy wniósł do Magistratu podanie 
z prośbą o pozwolenie wybudowa” 
nia drugiej żydowskiej przystani 
uad Wilją. (n) 

Życie wojskowe. 
Z dniem dzisiejszym otwieramy nowy dział naszego pisma 

poświęcony życiu ormji. Będziemy w nim traktować zarówno 
aktualne zagadnienia z dziedziny wojskowości, jak i—codzien- 
nego życia samych wojskowych. Będziemy się również starali 
być wierną kroniką w tej nazbyt zaniedbanej u nas dziedzi- 
nie. Do naszych czytelników wojskowych zwracamy się z go- 
rącym apelem o poparcie naszych zamierzeń piórem i ustne- 

mi informacjami, 

Z życia armii. 
Ostrów Łomżyński 71 p.p. 

Letni okres przeszkolenia rezer- 
wistów, połączony zazwyczaj z wy- 
marszem pułku na manewry do O- 
bozu cwiczebnego, wzmaga i przy- 
Śpiesza na pewien czas tempo Žy- 
cia wojskowego. W okresie tym na- 
pływają do poszczególnych pułków 
nowi ludzie, wrośnięci całą duszą 
w społeczeństwo cywilne, którzy 
przynoszą ze sobą spory zapas no- 
wych poglądów, myśli i dążeń, ob- 
cych dla większości oficerów zawo- 
dowych w pułku, wdrożonych żyć, 
myśleć i wykonywać wszystko we- 
dług z góry podyktowanego regu- 
laminu. 
świeżają w sobie zaniedbaną już 
nieraz karność, sprężystość działa- 
nia i wielką ideę: „Salus Republi- 
cae suprema lex est", którą nieraz 
w pogoni za osobistemi interesami 
zaniedbują w: cywilu. 

Z tego też punktu widzenia pe- 
rjodyczne powoływanie rezerwistów 
na ćwiczenia ma oprócz korzyści 
wojskowych dlatych ostatnich duże 
znaczenie społeczno-wychowawcze 
dla całej armji, zacieśniając łącz- 
ność, istniejącą pomiędzy armią 
czynną a resztą społeczeństwa. A 
łączność ta jest ze względu na 
sprawność armji w okresie woiny 
konieczną. 

W roku bieżącym, ze względu 
na ciężkie przeżycie, które przeszła 
armja nasza w maju, dokonywując 
rękami żołnierza przewrotu pań- 
stwowego, kontakt wojska ze spo- 

łeczeństwem jest tembardziej po- 
trzebny i pouczający dla stron obu. 
Wojsko bowiem, biorące pod uwa- 
gę jedynie konkretne fakty, nieza- 
wsze zdaje sobie sprawę z istoty 
dokonanego przewrotu, społeczeń- 
stwo zaś cywilne ocenia ten prze- 

wrót zbyt lekkomyślnie z punktu 

widzenia swych sympatyj czy anty- 

patyj politycznych, nie zaś z pun- 

ktu widzenia interesu państwa. 

W dziejach 71 p. p. wypadki 

majowe wyryły się krwawemi zgło- 
skami. 

Otrzymawszy od rządu Witosa 
rozkaz pośpieszenia na odsiecz 

Warszawy pułk wyruszył w pełnym 

składzie ze swego garnizonu w Ós- 
trowie Łomżyńskim i 13 maja rano 
obsadził pozycję na Pradze. Tu je- 

dnak dopiero nastąpiło zorjentowa- 

nie się w sytuacji i poznanie istoty 

zamachu. Wówczas część pułku 

stanęła po stronie Marszałka, resz- 

ta zaś, poniósłszy ciężkie straty w 

oficerach i szeregowych, wycofała 

się samorzutnie z placu boju pow- 

racając do swego garnizonu i wy- 

syłając na rozkaz Marszałka patro- 

le na granicę pruską. Pozostała w 
Warszawie część pułku pełniła służ- 
bę przy Prezydencie Rzplitej i do- 

piero niedawno została z powrotem 

odesłana do Ostrowa. Sprawą jej 
zajęła się Komisja Likwidacyjna 
gen. Żeligowskiego, która uznała 
postępowanie całego pułku, t. Zn. 
tej części, która stanęła po stronie 
Marszałka, jako i tej, co rozpo- 
cząwszy bój po stronie rządu Wi- 

tosa, wycofała się do swego garni- 

zonu, za nienaganne, a dowódcę 

pułku, płk. szt. gen. Borutę Śpie- 
chowicza, który był się podał po 
wypadkach do dymisji, skłoniła do 
cofnięcia swego podania o przenie- 

sienie do rezerwy i do pozostania 
na swem Stanowisku. 

Obecnie po ostatecznej likwida- 

cji wypadków majowych, które po- 

zostawią w 71 p.p. długo niezatar- 

te bolesne wspomnienie tragicznego 

rozdźwięku pomiędzy głosem kar- 

ności żołnierskiej, a głosem serca 

i rozumu, wyrusza pulk na 6 tygo- 

dni do obozu letniego, gdzie wež- 
mie udział w manewrach dywizji, 
lecząc w twardej służbie polowej 

rany duszy zadane w ciężkich nad 
wyraz dla żołnierza dniach walk 
bratobójczych w Warszawie. 

Rezerwista. 

Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej 

z dnia 6-go sierpnia 1926 roku 

o wydawaniu dekretów w zakre- 
sie Najwyższego Zwierzchnictwa 

sił zbrojnych Państwa. (Poz. 444). 
Na zasadzie art. 44 ust. 6 Kon- 

stytucji i ustawy z dn. 2 sierpnia 
1926 r. o upoważnieniu Prezyden- 
ta Rzplitej do wydawania rozpo- 
rządzeń z mocą ustawy (Dz. Ust. 
R. P. Nr. 78, poz. 443) postana- 
wiam co następuje: 

Art. 1. 

Akty Prezydenta Rzplitej, regu- 
lujące w sposób ogólny sprawy w 

Natomiast rezerwiści Od-- 
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zakresie Najwyższego  Zwierzch- 
nictwa sił zbrojnych państwa (art. 
46 Konstytucji), nie zastrzeżone w 
Konstytucji dla władzy ustawodaw- 
czej, wydawane będą w postaci de- 
kretów Prezydenta Rzplitej, kontr- 
asygnowane przez ministra spraw 
wojskowych i ogłaszane w Dzien- 
niku Ustaw R. P. 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego rozpo 
rządzenia porucza się Ministrowi 

Spraw Wojskowych. 
Art. 3. 

Rozporządzente niniejsze wcho- 
dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Rozporządzenie to podpisane 
jest przez Prezydenta Rzplitej i 
wszystkich członków gabinetu z 
premjerem na czele. 

Dekret Prezydenta Rzeczy- 
" pospolitejj 

z dnia 6 sierpnia 1926 r. 

o sprawowaniu dowództwa nad 
siłami zbrojnemi w czasie pokoju 
1 о ustanowieniu Generalnego 
Inspektora sił zbrojnych (Poz. 435) 

Na zasadzie art. 46 Konst. i 
rozporządzenia Prezydenta Rzplitej 
z dnła 6 sierpnia 1926 r. o wyda- 

waniu dekretów w zakresie Naj- 

wyższego Zwierzchnictwa sił zbroj- 

nych państwa, postanawiam co na- 

stępuje: 
Art. 1. 

Prezydent Rzplitej, jako Naj- 
wyższy Zwierzchnik sił zbrojnych 
Państwa, sprawuje nad niemi do- 
wództwo przez Ministra Spraw Woj- 
skowych, wydaje dekrety w Spra- 

wach, które nie wymagają zalat- 

wienia ustawodawczego, mianuje i 

zwalnia: 
a) Na podstawie uchwały Rady 

Ministrów, powziętej na wniosek 
Ministra Spraw Wojskowych—Ge- 
neralnego Inspektora sił zbrojnych, 

podsekretarzy stanu (wiceministrów) 
Ministerjum Spraw Wojskowych i 
Szefa Sztabu Generalnego. 

b) Na wniosek Min. Spraw Woj- 

skowych na stanowiska dowódcy 

dewizyj, równorzędnych i wyższych. 
c) Na wniosek Ministra Spraw 

Wojskowych nadaje pierwszy i na- 

stępne stopnie oficerskie. 

Art. 2. 
Minister spraw wojskowych do- 

wodzi bezpośrednio siłami zbroj- 

nemi państwa i kieruje sprawami 

tychże. Mianowania i zwolnienia 
ze stanowisk wojskowych, nie za- 

strzeżonych Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej, należą do Ministra Spraw 

Wojskowych, względnie do przeło- 

żonych, upoważnionych przez niego. 

Minister Spraw Wojskowych 

ponosi odpowiedžialnošė konstytu- 
cyjną i parlamentarną za swoją 
działalność w urzędzie. 

Art. 3. 
Generalny Inspektor sił zbroj- 

nych jest generałem, -przewidzia- 

nym na Naczelnego Wodza. 
Jest on stałym zastępcą Mini- 

stra Spraw Wojskowych we wszy- 
stkich sprawach, dotyczących przy- 

gotowania sił zbrojnych i Państwa 
do obrony na wypadek konfliktu 

zbrojnego. Opracowuje on i kont- 

roluje wszystkie prace mobilizacyj- 
ne i operacyjne. 

Art. 4. 
Generalnemu Inspektorowi sił 

zbrojnych podlegają bezpośrednio: 
Sztab Generalny z Szefem Sztabu 

Generalnego na czele i Inspekto, 

rowie Armji wraz z podległym 
oficerami. ; 

Art. 5. 

Wnioski co do obsady stano- 

wisk dowódców pułków i wyższych 
Minister Spraw Wojskowych uzgad- 

nia z Generalnym Inspektorem sił 
zbrojnych. 

Art. 6. 
Minister Spraw Wojskowych 

oraz Generalny Inspektor sił zbroj- 

nych są członkami Komitetu Obro- 

ny Państwa, którego skład i zakres 

działania zostanie określony osob- 
nym aktem rządowym. 

Art. 1. 
Wykonanie niniejszego dekretu 

polecam Ministrowi Spraw Woj- 

skowych. * 
Art. 8. 

Dekret niniejszy wchodzi w ży- 

cie z dniem ogłoszenia, równo- 

cześnie tracą móc obowiązującą 
wszelkie sprzeczne z nim dekrety 

i rozporządzenia, w szczególności 
zaś dekret Naczelnego Wodza z 

dnia 6 lutego 1921 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(7 IL. Mościcki. 

Minister Spraw Wojskowych 
(—) J. Piłsudski, 

3 

- Poprawa bytu ofi- 
cerów. 

Na nadzwyczajneni posiedzeniu 
rady ministrów na zamku uchwa- 
lono wniosek min. spraw wojsk. 
w prawie przyznania dodatku 
służbowego osobom wojskowym. 

Treść wniosku jest następują- 
ca: 

$ 1. Dla wojskowych zawodo- 
wych od sierżantów, szefów i do- 
wódców plutonów w górę oraz 
dla osób wojskowych, zajmują- 
cych etatowe stanowiska w hieras- 
chji wojskowej, odpowiadające co 
do zakresu pracy i co do odpo- 
wiedzialności służbowej jednej z 
poniżej wymienionych  kategoryj 
ustanawia się bez względu na po- 
siadany stopień wojskowy dodatek 
służbowy, płatny miesięcznie z gó- 
ry w następującej wysokości: 

W wojsku i marynarce wojennej. 

Kat. I — minister spraw woj- 
skowych i generalny inspektor siły 
zbrojnej 2.500 punktów. Kat. И— . 
wiceminister |, wiceminister II, 
"szef sztabu generalnego, szef kor- 
pusu kontrolerów, inspektorowie 
armji 1,500 punktów. Kat. III — 
A. dowódcy okręgu korpusu, szef 
kierownictwa marynarki 1,200 pukt. 
B. biskup polowy, naczelny proku- 
rator jwojskowy i prezydent naj- 
wyższego sądu wojskowego 1,000 
punkt. Kat. IV — A. dowódcy dy- 
wizji, dowódca floty, | zastępca 
szefa administracji, | zastępca Ssze- 
fa isztabu generalnego i zastępca 
szefa korpusu kontrolerów 900 
punkt. B, II zastępca szefa admi- 
nistracji, ll zastępca szefa sztabu 
generalnego, szeł gabinetu woj- 
skowego Prezydenta Rzplitej, wice- 
prezydent najwyższego sądu woj- 
skowego oraz Oficerowie na  sta- 
nowiskach generałów dywizji 800 
punkt. 

Kat. V. Dowódcy brygad i ofi- 
cerowie na stanowiskach generałów 
brygady 700 p. 

Kat. VI. A. Dowódcy pułków 
600 p. B. Oficerowie na stanowi- 
skach pułkowników 500 p. 

Kat. VII. A. Dowódcy bataljo- 
nów 350 p. B. Oficerowie na sta- 
nowiskach ppłkowników i majorów 
300 punkt. 

Kat. VIII. Dowódcy kompanii i 
kapitanowie 250 p. 

Kat. 1X. Dowódcy plutonów i 
oficerowie lub chorążowie na sta- 
nowiskach poruczników lub pod- 
poruczników 150 p. 

Kat. X. Sierżanci—szeiowie pod- 
odziałów i podoficerowie—dowódcy 
samodzielnych jednostek 50 p. — 

$ 2. Minister spraw wojsk. ma 
prawo zaszeregowania poszczegó|- 
nych stanowisk służbowych do od- 
powiedniej kategorji w drodze roz- 
porządzeń wykonawczych. 

8 3. Wyłączone są od pobiera- 
nia dodatku służbowego następują- 
ce osoby wojskowe: 1. Osoby po- 
zostające bez przydziału służbowe- 
go, 2. słuchacze szkół i kursów, 3. 
Osoby pozostające pod dochodzę- 
niem sądowem lub dysplinarnem. 
4. Osoby zawieszone w czynnoś- 
ciach służbowych. 5. Osoby pozo- 
stające na urlopie ponad przeciąg 
czasu, przepisany ustawowo. 6. 
Osoby, które otrzymały dwurazową 
uznaną, ujemną roczną kwalifika- 
cję. Niniejszy wniosek p. ministra 
spraw wojsk. wchodzi w życie z 
dn. 1 sierpnia 1926 r. 

————— cw 

List do Redakcji. 
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Kurjer Wileński w dn. 6 bm. Nr. 179 
w artykule: „Konsolidacja białoruskiej 
Chrześcijańskiej Demokracji" — wyraża 
w środku takie zdanie, iż: „Chadecy u- 
jawniają ożywioną akcję nie tylko na po- 
lu politycznem, lecz również i na niwie 
kulturalno-oświatowej, dowodem czego, 
świeżo powstały „Białoruski Instytut Qio- 
spodarki i Kultury” z centralą w War- 
szawie i filją główną w Wilnie". * 

Otóż czytelnik z tego może mylnie 
sobie wywnioskować: że: „Białor. Insty- 
tut Gospod. i Kult." jest albo wytworem 
Chadeków albo znajdujący się pod ich 

wpływami. х 
Wobec tego uprzejmie proszę Sz. 

Redakcję o łaskawe sprostowanie i wy- 
jaśnienie w swem poczytnem piśmie, po- 
dając ten list, iż „Białor. instyt. Gospod. 
i Kultury” jest i będzie, (a przynaj- 
mniej zawsze powinien być), zupełnie 
niezależnym politycznie i stoi 
ponad wszelką polityką jakichkolwiek- 
bądź stronnictw lub partji politycznych. 
Zgodnie ze swym statutem jest „Biełar. 
Instyt. Gospod. i Kult.” apolitycznym, 
będzie prowadził pracę kulturalno-oświa- 
tową we wszelkich dziedzinach życia 
społecznego, oprócz polityki, będzie się. 
opierał i już stara się oprzeć nie na ja- 
kiems jednėm stronnictwie o pewnym 
wyrazie i charakterze, lecz na ca p m 
narodzie białoruskim—i w kie- 
runku oświaty i kultury każdy z każde- 
go stronnictwa lub partjj może sobie 
Ne doń i swoją pracę i starania Od- 
awać. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 
Sekretarz Zarządu Centr. w War- 
szawie „Białor. Instyt. Gospod. 
i Kultury* 

(©) H. Lewkowicz. 

Wilno, d. 6 sierpnia 1926 r. 
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tlenowej. Magistrat przychylił się m. pod przewodnictwem Starosty S jego pa: 5 
do tej prośby, i postanowił zaku- powiatu Wileńsko-Trockiego pana ciem zaalarmował mieszkańców. 4 & 

K R O N I K A. pić nową maskę tlenową. (n) Lucjana Witkowskiego odbędzie się Po Agie 2 mt po: sklep mater jałów piśmiennych 

: Ё ь к a REG posiedzenie Wydziału powiatu Wi- waniach w domu, na ulicy po bez- 

Niedziela BI Ga pan Lucjan Witkowski i obejmuje SPRAWY PRASOWE, leńsko-Trockiego. Na porządku owocnym oświetlaniu studni za- J. ARKINA, WILNO 

Jutro: Romana M. urzędowanie jak w starostwie, tak ="KORTERAE W dniu 1 b dziennym cały szereg spraw bieżą- alarmowano straż ogniową, która Wileńska 32 i Św. - Jańska 6. 
i w wydziale powiatowym. (k) OW: PIE z ME cych 5 (k) po 20 minutach przybyła na miej- P dy do ł h 

ierpnia | Wschód słońca---g. 3 m. 41 Pan Komisarz Rządu zarządził kon- GNó 2 rzyrzaūy 00 awienia ryja. sierpnia URZĘDOWA _ fiskat RAR kie -Narod< U BIAŁORUSINÓW. sce wypadku. Zamaskowany straż 
Zachód _„  g.7 m.07 atę gazety białoruskiej „Nar FoR R R "64 pik SpuŚcIł Się -wgląbć-wa studnię: Latarnie papierowe i fajerwerki.       

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

Dziś po raz ostatni pełna słonecznej 
poezji komedja „Gałganek” z L. 
Pilatti w roli tytułowej. RI zł 

Jutro premjera dowcipnej lekkiej 
komedji, Cajllayeta i Flersa „O siołko- 
wi w Żłobie Dano”, w której po 
raz pierwszy po rocznej nieobecności, 
wystąpi K. Wyrwicz-Wichrowski. Rolę 
główną kobiecą powierzono L. Pilatti, 
świetnej odtwórczyni „Gałganka”. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
dyński). Dziś po raz czwarty i ostatni 
zespół operetki warszawskiej wystawia 
jedną z najpiękniejszych i melodyjnych 
operetek ostatniej doby „Frasquita* 
z M. Czerniawską w roli tytułowej; re- 
sztę świetnej obsady tworzą: J. Kozłow- 

› ska, A. Zabojkina, M, Dowmuntowa, Z. 
Kosińska, M. Dowmunt, L. Sempoliński, 
S. Laskowski, S. Marski, M. Cybulski 
i inni. 

Dyryguje Mieczysław Kochanowski. 
Jutro premjera pełaej humoru naj- 

nowszej operetki Kollo: „Błękitna 
Krew *, która ukaże się po raz pierw- 
„szy w Wilnie. 3 | 

Popisowe role w tej nowości objęli 
pp. Czerniawska, Kozłowska, Dowmunto- 
wa, Kosińska, pp. Sempoliński, Dowmunt, 
Laskowski, Cybulski, Detkowski i inni. 
Sceny choreograficzne wykona prima- 
balerina. A. Zabojkina i balet. 

Bilety nabywać można od g. 11 — 1 
w kasie Teatru Polskiego („Lutnia*), 
o g. zaś 3-ciej w Teatrze Letnim. 

— Drugi występ Laury Kochań- 
skiej w ogrodzie po - Bernardyńskim. 
Znakomita artystka opery bukareszteń- 
skiej, świetna śpiewaczka Laura Kochań- 
ska wobec nadzwyczajnego powodzenia, 
wystąpi raz jeszcze na usilne żądanie na 
koncercie Wil. Orkiestry Symfonicznej, 
we wtorek najbliższy 10 bm. 

W wykonaniu L. Kochańskiej usły- 
szymy: Arje z op. „Cavalerja rusticana“, 
„Halka“ i „Faust", oraz szereg pieśni 
rozmaitych kompozytorów. Orkiestrę 
prowadzi M. Salnicki. : 

Początek o g. 8-ej wiecz. Ceny bile- 
tów: wejście — 1 zł., miejsca rezerwo- 
wane: 1-sze — 3 zł., 2-gie — 2 zł., ulgo- 
we — 50 gr. 

" OSOBISTE. 

— Powrót z urlopu Starosty 
powiatu Wileńsko-Trockiego. W 
poniedziałek dn. 9 b. m. powraca 
z urlopu wypoczynkowego Staro- 
sta powiatu  Wileńsko-Trockiego 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITAxNE 
Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 
nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 
fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 

Laboratorjum analityczne. 

kobiece 11 —12; oczu 

Gabinet Roentgena 

Skorowidz firm handl. - przemysł. w Wilnie. 

— Wybuchy. Komisarz Rządu 
na m. Wilno podaje do ogólnej 
wiadomości, że w dniach najbliż- 
szych odbędą się próby rozsadza- 
nia przy pomocy Środków wybu- 
chowych fundamentów pomników, 
ustawionych w Wilnie przez władze 
b. Cesarstwa Rosyjskiego. Władze 
przedsięwzięły potrzebne środki o- 
strożności w celu zapobieżenia ja- 
kimkolwiek wypadkom. Wobec cze- 
go wzywa się ludność do zacho- 
wania zupełnego spokoju. 

MIEJSKA. 

— Uriop dr. Minkiewicza. Na- 
czelny lekarz m. Wilna dr. Michał 
Minkiewicz wyjeżdża  9/VIII na 
miesięczny urlop wypoczynkowy, 
zastępować go będzie lekarz sani- 
tarny 4 rejonu dr. Dokalski. (n) 

— Rada miejska. We czwar- 
tek dnia 12 bm. odbędzie się w Sa- 
li Posiedzeń zebranie Rady Miej- 
skiej. (n) 

— Związek lokatorów. w Wil- 
nie do Magistratu. Związek loka- 
torów w Wilnie wystosował poda- 
nie do Magistratu z prośbą o usil- 
ne poparcie spraw tego związku na 
posiedzeniu zarządu Państwowego 
Funduszu Rozbudowy miast, które 
ma odbyć się dnia 9 sierpnia r. b. 
w Warszawie z udziałem przedsta- 
wicieli wszystkich większych miast. 

Na posiedzeniu tym mają być 
poruszane sprawy doniosłego ;zna- 
czenia, jak n. p. 1) udzielanie dal- 
szych kredytów na wykończenie 
budowy rozpoczętych domów oraz 
nowelizacja ustawy o rozbudowie 
miast. (n) 

— Nowa maska tlenowa. Straż 
Ogniowa w Wilnie posiada jedną 
maskę przeciwgazową, która pod- 
czas wypadku (utonięcia chłopca w 
studni) na Kalwaryjskiej 6 okazała 
się niestosowną i niedpowiednią do 
swego celu. W związku z tem Straż 
Ogniowa wystosowała do Magist- 
ratu prośbę, o kupienie nowej maski 

12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów | 

i elektro-leczniczy 

nji Sprawy" Nr. 5 z dnia 7 b. m. 
za artykuł „sprawa amnestii więz- 
niów politycznych". (k) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kontrakty na budowę szkół. 
W ubiegłym tygodniu Magistrat m. 
Wilna :zawarł z inżynierem Szopą 
kontrakt na budowę szkoły na uli- 
cy Szeptyckiego, również zawarto 
umowę z pewnym  przedsiębiorst- 
wem o przebudowanie szkoły na 
rogu ulic Legjonów i Dobrej Rady. 
Obecnie roboty nad obydwiema 
szkołami już się rozpoczęły. W 
tym roku staną już Ściany i dach 
gmachu szkolnego przy ul. -Szep- 
tyckiego. (n) 

— Remont szkół powszech- 
nych. Magistrat m. Wilna przepro- 
wadza remont wszystkich szkół 
powszechnych kosztem 30 tysięcy 
złotych. Przy tych pracach zatrud- 
ńionych jest około 120 bezrobot- 
nych.  (n) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Oco się najwięcej troszczy 
Magistrat. Największą  bolączką 
Magistratu to drażliwe kwestje bez- 
robocia, i jak się dowiadujemy Ma- 
gistrat czyni usilne staranie o przy- 
śpieszenie i zwiększenie pożyczek 
rządowych na rzecz bezrobotnych 

(n) 
ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Ogólne zebranie robotni- 
ków związku zawodowego prze- 
mysłu budowlanego. We wtorek 
dnia 10 b. m. o godz. 5 po połu- 
dniu w lokalu przy ul. Wileńskiej 
4 odbędzie się ogólne zebranie ro- 
botników związku zawodowego 
przemysłu budowlanego w sprawie 
robót publicznych i wyborów do 
Kasy Chorych. (k) 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie wydziału po- 
wiatowego. W sobotę dnia 14 b. 

0—12; skórne i weneryczne 2—3; 

Leczenie promieniami, 
wanny, elektryczny masaż. 

VP. T. 
  

    
CUKIERNICTWO OBUWIE 

SRT ira ul. Wielka 25. b-1113 © obawa danie 
Cukiernia Nperowicza Ra 2 oby cukiernicze W. Lituinowioz sna Pok ST 

  

DENTYSTYKA   OPTYKA 
  

Technik zę: 
bów sztuczn. t. M i П k er Wileńska 21. 

Dik 

na ztocie i kauczuku. 

Tech. sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska 
"ZębÓW 25—2. Na złocie, platynie kauczuku. 

a-1160 roku. 
kanie, 

  

RADJO 
  a-1230 
Wszystko w zakresie radjol 

  

ELEKTRYCZNOŚĆ 
  

Najtańsze źródło Wileńska 24 

  

a-1 

i j i j й 40 „Optyt-Rubin" roca." uż Dominikańska 17 b-1236 

„Elektrit” a-1193 
  
  

i ь 7 Trocka Nr. 17, 
Biuro eiektro- [ ), W/ajmana tel.781. b-iiti   RÓŻNE     

  

techniczne 

i Trocka 2. i „Llnńika wnuczka 

ie B Arluka, "2113 Ghiromantka-Wróżka Młynowa 
tajemnice przeszłości i przepowiada przyszłość. 

i pośredników. 

  

  

GASTRONOMJA 
    
  

„Bar Angielski Niemiecka 21. 
w Śniadania, obiady, kolacie, 

S. Fajmuszewicz, 
FARBY, Pokost, Zaprawa do podłóg, EMALJA 

Ii Szklanna 8. Egzyst. od 
a-1151 

  

  

Pierwszorzędna « ul. Ad. Mickiewicza 4 
jana „Łazar restauracja tel. 871. 

Codziennie śniadania, obiady, 
kolacje, Wielka 39. a-1152 Sz. Rubanowicz. 

i ia, obiady, kolacje i]iq « Wielka 15, 

m" Op-LI64 sa ” Wilja róg Szwarc. 

O 

@ 
Ы 

ё 
Lenormana, a-1125 
21—6. Odkrywa 

e a : 1864 r. Е П/-теі.б 

b-11 aszyny do pisania, rowery, ielka szkańców m. Wilna. 
gramofony, maszyny do szycia Lacki a-1165 
  

a-1105 Towar najlepszy— Ceny najniższe. 
Jan Mazurkiewicz, Dominikańska 11. 

Skład FARB g 
a-1196 ° 

  

ogniotrwałe, maszyny do szycia, 
gramofony. Wilno, ul. Wileńska 25 

Angielskie rowery B.S.A., maszyny do pisania, kasy 

J. KuźnieG »-12:« 
  

  

Cafć-Restaurant de Commerce 
Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90--1,20 zł. 

Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. 

Zamiejska Fiszer iR L U 

Restauracja „Pośpieszka Pośpieszka 147. b-1227 

Sklep robót 46 
ręcznych „Praca Dominikańska 17. 

Wilno, b-1195 

  

b—1213 

udner, 

wodna it t D ie —Rudnick: 
Mastyka 31, Gbecnie Zawajna! Spe GhoEisztejii Ч 

  

а-1226 
  

  

| JUBILERSTWO i GRAWERSTWO 
Zakład jubilersko-grawerski—stemple, pieczęcie gu- 

amkowa 6 mowe i 
metalowe 

M. Żabiński 
T. Filipskiego 

Niemiecka 6. 

Pieczątki k - Gdańska 1. 
pieczątki kacu $,„Weksler **zii 

Fabryka stempli gumowych 

4 fajansu, szkła i lamp M. Zalcberg, 
Skład naczyń, Bazyljańska 6. а-1225 ® 
  

  
  

SPOŻYWCZOŚĆ 
    

a-1108 

a-1104 

p tako 1 *WO ZAraWIE w 

Kefir leczniczy K. Sigaliny Trocka 10. 
a-1112 

  

  

KRAWIECTWO 

Sery Holenderskie i masło deserowe poleca 

  

СКА 1, 

|EXxDOKOOKODCOLOCADOADODID ЭСГ 

Wlašciciele domėw, 
lokatorzyisublokatorzy! 

ogłaszać się w „Kurjerze Wileńskim*. 

| 
\ 
\ 

Właściciele domów, lokatorzy i sublokatorzy! | 

| 
| 

Praktykowane ogłaszanie mieszkań za po- 
mocą kartek przylepianych na słupach i par- 
kanach nie przynost pożądanego skutku, jak 
również jest bardzo kosztownem poszukiwa- 
nie mieszkań za pośrednictwem różnych biur 

Natomiast skutecznem jest poszukiwanie 
mieszkań za pośrednictwem prasy, ponieważ 
ogł szenie w „Kurjerze Wileńskim” kosztuje 
tylko 10 groszy za wiersz petitowy na stronie 

a pismo nasze czyta S 
9 

CTOSTDCTDCTOSKTOSTOCTBHEADO 

000056 

Taniej do 30% Taniej 

WYPRZEDAZ 
materjałów wełnianych, bawel- 

nianych, jedwabi, watoliny, koł- 

der watowych i pluszowych, 

gotowych ubrań, palt, mundur- 

ków uczniowskich. 

IK. F. Mieszkowski 
sp. z ogr. odp. 

ulica Mickiewicza 23. 

e ©®
 

e e © © © ©® © © ©® ® ® 

— Wiec. Dziś w niedzielę odbę- 
dzie się wiec Białoruskiej Robotni- 
czo-Włościańskiej Hromady „Obe- 
cna Sytuacja Polityczna”. 

Wiec odbędzie się o godz. 12.30 
w sali kina „Heljos“, przemawiać 
będą postowie—Ballin (N. P. Ch.) 
oraz białorusini Taraszkiewicz i 
Rak-Michajłowski. 

NADESŁANE. 

— Koedukacyjne Gimnazjum 
im. Tadeusza Czackiego. Zapisy 
uczniów i uczenic do wszystkich 
ośmiu klas gimnazjalnych przyjmu- 
je kancelarja, ul. Wiwulskiego 11 
codziennie od godz. 4 do6 po poł. 

1246 

RÓŻNE. 

— Wilno na ekranie. Od kilku 
dni spółka przedsiębiorców kine- 
matograficznych dokonuje zdjęć do 
filmu obrazów krajowych. 

Onegdaj dokonano zdjęć placu 
Łukiszskiego w dniu rynkowym, 
wczoraj zaś gmachów Uniwersy- 
teckich. (k 

— Dzisiaj wielka loterja fan- 
towa przy ul. Mickiewicza Nr. 9 
naprzeciw cukierni Sztrala na do- 
chód czytelni Domu Lud. P. M. S. 
przy Białym zaułku Nr.8. Co trze- 
ci los wygrywa. 
cenne, naprzykład: garnitur mebli 
(stół, krzesła, otomana), naczynia 
domowe, biżuterja, perfumy i t. p. 
Cana biletu tylko 50 gr. Początek 
o godz, 10 rano. 

— Oświetlenie wypadku na 
ul. Kalwaryjskiej. Jak wiadomo 9 
b. m. na ul. Kalwaryjskiej utopił 
się w studni siedmioletni chłopiec 
Józio Wieliczko. Ciągnął on wodę 
ze studni, a gdy się odwrócił od 
wachadła chciał uszkodzenie na- 
prawić i wstąpił na wieko, które 
usunęło się, topiąc nieszczęśliwe 
dziecko w głębokiej studni. Swiad- 
kiem strasznego wypadku był jakiś 
chłopiec przechodzący przed chwi- 
lą przez podwórze, twidział dziecko, 

   

183 

Ulegając prośbom naszych czytelników, 
oraz interesantów, otwieramy w „Kurjerze 

Wileńskim* specjalny dział ogłoszeń 
mieszkaniowych. 

Tych,co chcą odnająć lub wynająć miesz- 
prosimy w Ich własnym interesie, 
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а—1161 

Fanty są bardzo' 

Polonja 
Mickiewicza 22 | [aurette Taylor. BIAŁY TYGRYS 
„ARABKA“, 

GRUZLICA PLUC 

WIĘC NIE ZWLEKJCIE !!! 
ądać we wszystkich księgarniach. 
(Księgarnia Stowarz. Naucz. 99 

przy cierpieniach płucnych wz 

  

Wyjątkowo tanio! 

Na najdogodniejszych warunkach 

MEBLE 
S. Ancelewicz, 
WILNO, ul. Niemiecka 15 

różne w wyborze dużym poleca skład mebli Ę 
O 4 Ra 

VAIAINIAI 
EA 

HAJLEPSZE ŁÓŻKA ANGIELSKIE — @ 
т są warszawskiej fabryki Ę 
KONRAD JARNUSZKIEWICZi S-ka Tow. Akc. R 

Ą które w każdej ilości i w wielkim wyborze po 
cenach konkurencyjnych są do nabycia Nea 

B "DH. F. MIESZKOWSKI sp. z ogr. odp. 

Zgromadzeni widzowie stojący na 
górze usłyszeli słowa „Jest chło- 
piec". Po wydobyciu go na wierzch 
okazało się, że został zatruty i u- 
duszony gazami znajdującymi się 
w śŚmierdzącej studni. Wkrótce wy- 
dobyto zwłoki chłopca. Po zbada- 
niu lekarskim pokazało się, że 
chłopiec, wpadając do studni, ude- 
rzył się o brzegi cementowe, a w 
głębi znalazł śmierć z powodu za- 
trucia gazami. Strażaka musiano 
20 m. 'cucić zanim oprzytomniał. 
I z takiej studni ludzie pili wodę i 
truli się, trzeba było aż śmierci 
dziecka, aby prawda wyszła na jaw, 
na Światło dzienne. Naturalnie, że 
właściciel kamienicy p. Chelem za- 
płaci odpowiednią karę, ale skan- 
daliczne stosunki hygjeniczne i sa- 
nitarne w Wilnie, są poprostu nie 
do wierzenia, a takich studzien na- 
pewno w Wilnie jest więcej. Czas 
uż, ażeby odnośne władze zajęły 
się tą sprawą. _ (n) 

— Nowa polska placówka. 
W nowootworzonej stołówce przy 
ul. Wileńskiej 28, na miejsce zli- 
kwidowanego sklepu „Palatine* pod- 
czas obiadów i kolacji występują 
śpiewacy pp. Jaśwień (tenor) i Da- 
rowski (baryton). P. Darowski po- 
siada wcale niezłą szkołę (b. uczeń 
prof. Ludwiga). Obaj zaś špiewacy 
posiadają całkiem miłe głosy. Nie- 
złe wokalne wykonanie jest powo- 
dem licznej frekwencji publiczności. 
Szkoda tylko, że bardzo siaba mu- 
zycznie młodociana pianistka psuje 
nieraz wrażenie, nie mogąc uporać 
się z trudnym akompanjamentem. 
Należy również zapamiętać pp. wła- 
Śściciełom przedsiębiorstwa, że pia- 
nino koniecznie musi być strojone 
co najmniej raz na miesiąc, gdyż 
przy rozstrojonem pianinie praca 
artystyczna śpiewaków idzie na 
marne. 

Smaczne dania, czystość, grze- 
czna obsługa i taniość jest też nie- 
poślednim czynnikiem powodzenia. 
Oby więcej takich placówek. 

Kino- kameralne 2 obrazy, 7 X 7 = 14 aktów w jednym 
programie! Komedja, dramat, sensacja! 

Scyzoryki i nożyczki. 
Latarki elektryczne i baterje. i 

2- PROWINCJI 

— Elektrownia w Postawach. 
Rada gminy Postawskiej postano- 
wiła zaciągnąć długoterminową po- 
życzkę w wysokości 50.000 zł. na 
budowę elektrowni. (k) 

Z POGRANICZA. 

— Granica. Na pododcinku 
Holmy—Wolnierowo dnia 5 b. m. 
przytrzymano za nielegalne przej- 
Ście granicy niejakiego (Wojeniłowi- 
cza Konstantego którego po zba- 
daniu przez oficera wywiadowczego 
przekazano do Starostwa. (k) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

Na prowincji. 
— Ze złodziejem zawsze taki ko- 

niec. Dn. 28 ub. m. gajowy Nadleśnictwa 
Belmontskiego A, Sadowski chcąc ode- 
brać drzewo skradzione ze wspomniane- 
go Nadleśnictwa przez Michała Babula, 
które znajdowało się jeszcze na wozie 
na podwórzu wymienionego, polecił Ba- 
bulowi odwieźć drzewo do Nadleśnictwa, 
a wskutek oporu Babula gajowy Sadow- 
ski osobiście chciał odwieźć drzewo. 
Wówczas Babula schwycił siekierę i za- 
mierzył się na Sadowskiego, chcąc go 
uderzyć zaś Sadowski w tymże czasie 
wystrzelił z fuzji, raniąc Babulę w udo 
lewej nogi. Ranionego odstawione do le- 
karza. Przeprowadzone dochodzenie skie- 
rowano do Sędziego Śledczego. 

— Trzeba być ostrożnym. Przepro- 
wadzone dochodzenie policyjne w spra- 
wie utonięcia Bolesława Nadziei w je- 
ziorze Mierzanka w dn. 14 ub. m. usta- 
lito, że czółno, na którym płynął Nadzie- 
ja przewróciło się wskutek nieutrzyma- 
nia równowagi przez płynącego. Zwłoki 
wydobyto i pogrzebano. и 

— Kradzieże. W nocy z dn. 1 na 2 
km. z pastwiska jw zaśc. Melniki, gm. 
turgielskiej zostały skradzione 2 konie 
wart. 400 i 250 zł. Janowi Baniusewi- 
CZOWI. 

— W nocy z dn. 3 na 4 bm, u Mow- 
szy Cepełowicza i Josela Sznajdera zam. 
w Duniłowiczach została dokonana kra- 
dzież pieniędzy, samowaru i rondla na 
ogólną wart. 839 zł. 

Rozkoszna Irlandka 
komedja-dramat w 7 akt. Dziewczę z błyskawicą w ślicznych oczach w roli głównej 

  

WAŻNE dla CHORYCH!! Ratujcie zdrowie I 
jest nieubłaganą, corocznie kosi tysiące 
ludzi, Nie robi różnicy dla DarodóUOTCI. 
stanów, wieku i płci, i prawie 1/7 wszyst- 

  

sensacyjny dramat egzo- 
tyczny w 7 akt. z cyklu Akcja rozgrywa się w krainie jedwabi, drogocennych tkanin, pereł i brylantów. 

  

kich zejść przypada na suchoty, 

Polsk. w Wilnie). 

košci). 

portorji. 

H. NIEMOJEWSKI 

LECZENIE PŁUC* 
(Przyczynek do terapji gruźlicy). Cena 1 zł, 

Główna sprzedaż: j. Niemojewski WILNO Jasna 18 m.4 (Żwierzyn.) 
Broszury drukowane w język.: polskim, rosyjskim, żydowsk. i francuskim. 
(Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gruźlicy 

ględnie na zwalczaniu już wykrytej tej plagi ludz- 

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

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

  

(w podwórzu) 1147 

VAIOCBSASCESCASŁESCASCOSCAA   

IW S 
WYDAWNICZE 

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

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE [ SUMIENNE. 

   
Sp. z 0. 0. 

Telefon Nr 8—93 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE     

ul. Mickiewicza 23. 1218—7 [J 
ROJECZOOZ REJ OSY OEJ OJ ACJOKOJ OJ KOJ AOJKOJ KOJ KOITOJ 

Zanim sprzedacie cenności, złoto, MEBLE 
srebro, drogle kamienie 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 

Doktór med. 

S. Kapłan 
Spec.choroby weneryczn., 
skórne. Elektro - terapja, 
Rentgen. Wileńska 11—1. 
Telefon 640. 1197 

Poszukuję posad 
rządcy na większym lub 

  

mniejszym majątku od * Wileńska Sp. Handlowa "*9 

  

Wyjątkowo tanio!!!   

  

  

  

  

  

           
      

  

    

  

   
  

  

  

  

IOTAKSUJCIE! 

  

  

Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. WINA i WÓDKI ao a 

Pogodne Szwędski u: Niemiecka 48 e zródło p ln Skł d MEBLI R, Tatarska 20, m. 11. 
warunki. a- Н H. Lewin ** a-1206 a g ‚ g 

e 46 ° у 

MANUFAKTURA ZEGARMISTRZOSTWO „Zaufanie Artystyczna Fotograija į 
й najtaniej u B-ci M. i B. Chanutin, : : Ы ь „Uno, b 

Kołdry NIERIECKA 22! siióz" Zeamniere $, Кас ааиа 2 L BRUK Ę STRAUSSA Wielka 21 5 
: łat w TAT Wilne, ul. Niemiecka 23. p) otwarta codziennie od g, 9 do 7 wiecz. 1185 py 

MEBLARSTWO i tO Bie Witold JureWi(Z SW т poleca w wielkim wyborze angielskie łóżka * ia 

Na dogodnych wa- jg Niemiecka 15 a-1128 | niklowe, krzesła wiedeńskie „Thonet“, Кь 
runkaei WEB LE 3. Ancelewioz V Podvcigė) N. Rejthord SZ 0d 1 24. najwiekszy wybór. | także różne meble po cenach fabrycz- Ir Le01 (insberg Aleksander Libo 

a ° В“ OF w. Niemiecka 4. b-1110 k Choroby skórne i wene- Chor. uszu, nosa i gardła m й me- B-cia Olkin Niemiecka 3. у = nych na dogodnych warunkach. 1120 ryczne. ileńska I Zawalna: 22. 
+ т р я 22, 0 es 

25 Tel 6, Zegarmistr: B, Swirski xi GGGGG IOJGYO: o 1" T AŻ          

sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwintne— Mocne— 

Niedrogo. 

Sprzedaż na raty. 
1015 

MMYWNZNZNZNZNY 

Panie, dbałe 
© piękny biust 

i jędrne ciało, niechaj 
używają Sanator, jako 
codzienne pożywienie. 

Nie otrzymacie na miejscu 
piszcie do: Sanator, Byd- 
goszcz 10, a otrzymacie 
próbę i opis darmo. 1092 

NAZNANNZNZNANA 

    

    

Administracji 

zaraz lub od 1-go wrześ- 
nia. Kawaler, długoletnia 
raktyka. Wiadomość w 

I Kur.:_ Wil. 
pod „Rządca“. 1238-1 

600606069 
h i w Matki “кее а 

zdrowo wychowač od nie- 
mowlęcia až do wieku 
dojrzałego—karmcie d 

Sanatorem. Jeżeli na miej 
scu nie otrzymacie, pisz- 
cie po próbę i opis do: 
Sanator, a" 10. 

0009600 
  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń'* sp. z ogr. odp, Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. Tel, 8-93. Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz


