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W nocy z 21-go na 22-gi b. m. 

dokonała się w Grecji trzecia z ko- 

lei rewolucja wojskowa, która po- 

łożyła kres dyktaturze gen. Panga- 

losa. Rzecz się odbyła szybko i 

składnie, a co najważniejsze, bez 

najmniejszego rozlewu krwi. Ten 

sam dowódzca gwardji republikań- 

skiej, który jeszcze w kwietniu r. b. 

proklamował gen. Pangalosa Pre- 

zydentem Republiki na podstawie 

b. pomysłowo spreparowanych wy- 

borów bezpośrednich w sobotę 

wieczorem zjawił się w towarzyst- 

wie gen. Condilisa w ministerjum 

wojny i oświadczył ministrowi, gen. 

Tserulijowi, że armja odmawia za- 

ufania rządowi, któremu przed ro- 

kiem powierzyła losy kraju, a 

przeto odsuwa go od władzy. O 

ludności państwa oraz o jej takiem 

czy innem stanowisku wobec ist- 

niejącego porządku rzeczy mowy 

wogóle nie bylo. Gen. Tserulis 

poszedł do kozy, nieobecny dykta- 

tor Pangalos próbował uciec na 
kontr-torpedowcu Pergarnos, lecz 

inny torpedowiec go złapał i do- 

starczył w ręce zwycięzcy — gen. 

Condilisa, który zamierza go od- 

dać pod sąd. 

Przeciętny 
"spal spokojnie i nie przypuszczał 

zapewne, że w ciągu nocy nastąpi- 

ły tak radykalne zmiany — nietyle 

rzeczy, ile osób. 

W ten sposób zakończyła się 

14-10 miesięczna dyktatura gen. 

Pangalosa, któremu naśladownictwo 

Mussoliniego i Primo de Rivery. 

nie wyszło na zdrowie. Dyktaturę 
obalonego generała można podzie- 

lić na dwa okresy. W pierwszym 

usiłował on nadać swej władzy 

pozory pewnego programu, polė- 

gającego na obietnicy przywróce- 
nia równowagi w życiu politycz- 

nem Grecji, zachwianej poważnie 

od chwili klęski na polach Anatolji. 
Rola silnego męża, posiadające- 

go dane do spełnienia tego zada- 

nia, nie udała się Pangalosowi. 

Naród, widząc w nim tylko gene- 
rała, opartego na sile militarnej, 

bez żadnej większej Wartości mo- 

ralnej i ideowej, pozostał oboję- 

tny na pompatyczne proklamacje i 

poparcia swego mu nie udzielił. 

Przekonawszy się o tem, zdecydo- 
wał gen. Pangalos zmienić taktykę 
i oprzeć się wyłącznie na sile. W 

końcu marca r. b. Prezydent Con- 
duriotis, nie mogąc pogodzić swe- 

go stanowiska z polityką faktycz- 
' nego dyktatora, złożył swą god- 

ność. Pangalos zgłosił wówczas 

swą kandydaturę i, usunąwszy 

sprytnie możliwych współzawodni- 

ków, przeprowadził wybór siebie 

na Prezydenta. 

Wszystkie te kombinacje nie 
wzmocniły jednak jego autorytetu 

w sferach politycznych Grecji, któ- 

re nie przestały go uważać za jed- 

nego z największych karjerowiczów 

i korupcjonistów. W tych warun- 

kach musiał nastąpić żałosny ko- 

niec imprezy dyktatorskiej, nie ma- 

jącej w sobie żadnej idei moralnej 
i politycznej i zależnej jedynie od 

dobrego humoru dowódzców woj- 
skowych. 

Na dobro rządów Pangalosa 

„ można zapisać tylko parę udatnych 

posunięć w polityce zagranicznej, 

a mianowicie zbliżenie z Włochami 

i traktat z Jugosławią. W stosun- 

kach wewnętrznych państwa nie 

dało się zauważyć polepszenia w 

żadnym kierunku i dyktator nie zdo- 

łał zaskarbić sobie zaufania i wdzię- 

czności obywateli. Pozostał on aż 

do swego upadku przedstawicielem 

drobnej kliki, która go oczywiście 

nie mogła obronić przed przeciw- 

nikami, recte konkurentami. 

Gen. Condilis rozpoczął swoje 

rządy od powołania adm. Condu- 

riotisa na opuszczone przezeń przed 

kilku miesiącami stanowisko Pre- 

zydenta oraz od zapowiedzi szyb- 

kiego powrotu do normalnych sto- 

sunków. Wolność prasy ma być 

przywrócona, administracja i armja 

zreorganizowana, wolność narodu 

zapewniona przez sprawiedliwe są- 

dy i reaktywowanie życia parlamen- 

tarnego. 
Byłoby rzeczą przedwczesną 

dawać wiarę tym daleko idącym 

zapewnieniom. Naród grecki sły- 

szy je od chwili swego upadku nie 

poraz pierwszy. Widział też niejed- 
nokrotnie skutki tych zapewnień, 

nabrał w stosunku do kolejnych 

swoich „zbawców* uzasadnionego 

dotąd po stronie żadnego ze swo- 
ich dyktatorów, pozostaje w stanie 

apatji i depresji od chwili, kiedy 

wielko-mocarstwowe marzenia jego 

przywódców politycznych, Venize- 

losa w pierwszym rzędzie skończy- 

ły się nieoczekiwaną i dotkliwą 

klęską. 

Gen. Condilis nie odbiega zbyt- 
nio od typu zwyczajnych kondotje- 

rów i niejest bynajmniej osobisto- 

ścią, któraby jakąkolwiek, zdolną 

do zgrupowania wkoło siebie zdro- 

we siły narodu, ideę państwową 

reprezentowała. Dlaczego garnizon 

ateński przed tygodniem poparł je- 

go, a nie stanął w obronie Panga- 

losa, trudno stąd dociekać. Można 

jednak zgóry stwierdzić Śmiało, że 

w tej zmianie frontu decydowały 

wszelkie względy, oprócz zasadni- 

czych, dobro publiczne mających 

na oku. 
Nieszczęsna Grecja, zawiedzio- 

na boleśnie w swoim „śnie o po- 

tędze" pozostaje wciąż w stanie 

odrętwienia i oczekuje ludzi lub 

człowieka, którzy by ją obudzili. 

Adm Conduriotis, jedna z najpo- 

pularniejszych osobistości w Gre- 

cji, nie posiada osobistych walo- 

rów, któreby go kwalifikowały na 

moralnego przywódcę narodu. Sy- 
stem wywracania rządów przez ge- 

nerałów, nie  rozporządzających 

żadną siłą motoryczną, prócz #- 

zycznej, trapić będzie zapewne Gre- 

cję jeszcze przez czas jakiś, aż się 

zbudzi w potomkach bohaterskich 
Hellenów odruch reakcji przeciwko 

dalszemu spychaniu imienia ich 

ojczyzny do poziomu tytułu dla 

operetki. 

Naród grecki przechodzi ciężki 

kryzys wewnętrzny, kryzys woli 

i energji twórczej. Przechodziła go 

również Polska. Wstrząśnienie ma- 

jowe było przełamaniem tego kry- 

zysu u nas. Nastąpi ten moment 
i w Grecji, bo naród ten nie za- 

służył na zupełny upadek. 

Testis, 

Przed Besją Rady kigi Narodów. 
Stanowisko Polski. 

BERLIN, (Pat.). Z Nowego-Yorku donoszą: Dzienniki ogłaszają dziś 
wywiad berlinskiego przedstawiciela United Press z ministrem spraw za- 
granicznych Zaleskim na temat stanowiska jakie delegacja polska zajmie 
w czasie sesji jesiennej Ligi Narodów. — 

Min. Zaleski twierdził z naciskiem, że Polska nigdy nie wyrze- 
knie się swego zasadniczego żądania, to jest otrzymanie stałego 
miejsca w Radzie Ligi. Lecz nie ma zamiaru stwarzania przeciwwagi 
wobec pozycji Niemiec, to samo bowiem żądanie wysunęłaby Polska 
również w tym wypadku, gdyby Niemcom nie dało się uzyskać stałego 
mandatu w Lidze Narodów. 2 

Już samo położenie geograficzne Polski będącej najbardziej 
na wschód położoną placówką Ligi narodów jest wystarczającym 

> przemawiającym za poparciem jej uzasadnionych as- 
piracyj. 

W końcu min. Zaleski zaznaczył, że Polska na sesji jesiennej nie 
będzie stawiała przeszkód nie do pokonania. Najbardziej palącą—zdaniem 
minisłra—jest w obecnej chwili sprawa ponownej obieralności niestałych 
członków Rady. ) 

Konferencje Brianda. 
PARYŻ, (Pat.). Briand odbył wczoraj dłuższą konferencję z min. 

Zaleskim, a następnie z ambasadorem niemieckim von Hoschem. 

Możliwość zmian w projekcie Cecila. 
BERLIN, (Pat). Tagliche Rundschau donosi, że Bank Rzeszy zo- 

bowiązał się był podobno do zachowania w tajemnicy pobytu Froma- 
geota w Berlinie. Pobyt francuskiego prawnika w Berlinie ma być — 
zdaniem tego pisma — dowodem, iż zarówno Francja jak i Anglja 
pragną pracować nad reorganizacją Ligi Narodów tylko w  porozumie- 
niu z Niemcami. Punktem wyjścia w tej pracy ma być wprawdzie projekt 
lorda Cecil'a, nie jest jednak wykluczone — jak sądzi Tagl. Rundschau 
że kontrahenci paktu locarneńskiego pragnęliby dokonać pewnych zmian 

_w tym projekcie. 

Niemcy stawiają warunki. 
BERLIN, (Pat). Dziś rano zebrała się komisja spraw  zagranicz- 

nych Reichstagu. Dyskusję uznano za poufną. 
Według doniesień prasy popołudniowej, posiedzenie rozpoczęło 

się od przemówienia min. Stresemana, który poruszył przedewszystkiem 
zagadnienie Ligi Narodów. Dzienniki twierdzą, że ton wywodów mini- 
stra był dość optymistyczny, jakkolwiek nie tait istniejących jeszcze 

mieszkaniec Aten _ sceptycyzmu. Nie. angażował się trudności. | 
Dr. Streseman miał zaznaczyć również, że delegacja niemiecka u- 

da się do Genewy dopiero wtedy, gdy uzyska pewność, że Niemcy zos- 
s przyjete do Ligi i otrzymają miejsce stałe w Radzie w myśl swo- 

ch żądań. 

Ostatnie wiadomości z Aten. 
WIEDEN, (Pat.). Neues Wiener Tageblatt donosi: Medjolański Po- 

polo d'ltalia dowiaduje się z Aten, że Conduriotis przyjął stanowisko 
prezydenta republiki tylko pod tym warunkiem, że w ciągu 3-ch mie- 
sięcy odbędą się nowe wybory. 

Co się tyczy losów gen. Pangalosa, to będzie on postawiony przed 
specjalny sąd. Według oświadczenia gen. Condilisa, przewodniczącym 
tego sądu ma być mianowany Zelimonis. Zadaniem jego będzie opra- 
cowanie regulaminu na zasadzie którego utworzone zostanie specjalne 
kolegjum sędziowskie. 

Nowy gabinet w Grecji. 
ATENY, (Pat.) Gen. Condilis utworzył gabinet w którym prócz 

prezesury objął tekę wojny i marynarki. 
W gabinecie tym prawdopodobnie Argyropulos obejmie tekę spraw 

zagranicznych, Potemezas—tekę spraw wewnętrznych, Papas—tekę oświaty 
Drossopulos tekę skarbu. 

  

LONDYN, (Pat.). Całkowite sprawozdanie z dyskusji na dzisiejszej 
konferencji w sprawie uregulowania zatargu w przemyśle węglowym, 
zostało zestawione możliwie prędko i wysłane przez specjalnego kurjera 
min. Baldwinowi. 

Sprawozdanie to ogłoszone zostanie jutro. Dotychczas zachowy- 
wano o niem tajemnicę, lecz, według opinji miarodajnych kół politycz- 
nych, jest mało prawdopodobne, że konferencja doprowadziła do na- 
tychmiastowych pomyślnych rezultatów. Jak się zdaje, nowa konferencja 
nie jest narazie przewidywana. 

Powrót „taty* w Niemczech. 
PARYŻ, (Pat.). Petit Parisien donosi z Hagi, że gen. Macken- 

sen przybył do Doorn w celu złożenia wizyty eks-cesarzowi. 
Dziennik notuje pogłeskę jakoby grupa Stinnesa przygotowy- 

wała powrót eks-cesarza do Niemiec. 

  

Spiski na Rusi Przykarpackiej. 
PRAGA, (Pat.) Veczer donosi, że na Rusi Przykarpackiej wzmaga 

się agitacja anty-państwowa. Obecnie aresztowano tam 4-ch ukraińców 
za organizowanie spisków przeciwkom Czechosłowacji i Polsce. 

  

Rzeczypospolitej dr. K. Grinius w 
obecności Prezesa Ministrów p. M. 
Sleżewiczusa i innych dygnitarzy. 

Z powodu wystawy odbyła się 
w Szawlach rewja załogi miejsco- 

Otwarcie wystawy rolniczej w 
Szawlach. 

KOWNO, (tel. wł.). 22 b. m. 
w Szawlach została uroczyście ot- 
warta V wystawa rolniczo przemy- 
słowa. Otwarcia dokonał Prezydent 

wej. 

W dzień otwarcia wystawę sza- 
welską zwiedziło około 20.000 o- 
sób. 

  

  

Uwadze Pan! 
Krawiec damski M. Rachman 

ul. Niemiecka 12 

przyjmuje roboty na sezon bie- 
żący. Kostjumy, palta i suknie 
według ostatnich modeli. Przy 
pracowni jest oddział skórniany. 

Ceny umiarkowane. 1363       
Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. Wielka 21. 

Wiadomości olyrane. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy) 

  

Jak słychać, z pośród wymie- 
nionych obecnie kandydatów na 
członków rady prawniczej — naj- 
większe szanse mają pp. St. Buko- 
wiecki, Konic, Wł. Jaworski, Mogil- 
nicki, Rapaport. Nominacji całej 
listy rady prawniczej, w skład któ- 
rej wchodzi 26 osób, oczekiwać 
należy w najbliższych dniach. 

© 
W zbliżającym się roku szkol- 

nym p. St. Wojciechowski obej- 
muje wykłady kooperacji w Wyż- 
szej Szkole Handlowej. 

  

Sejm i Rząd. 
Wprowadzenie monopolu spiry- 
tusowego na obszarze całego 

państwa. 

Minister Skarbu podpisał roz- 
porządzenie o wprowadzeniu peł- 
nego monopolu spirytusowego na 
pozostałym obszarze Rzeczypospo- 
litej, a mianowicie: w  wojewódz- 
twach Białostockiem, Lubelskiem, 
Krakowskiem i Sląskiem z dniem 
1 grudnia r. b>—w województwach 
Warszawskiem, Łódzkiem i Kielec- 
kiem z dniem 1 stycznia roku 
przyszłego—w województwach Poz- 
nańskiem i Pomorskiem z dniem 
1 kwietnia roku przyszłego. (Pat). 

Zabezpieczenie podaży artyku- 
łów pierwszej potrzeby. 

Dziś w gmachu Prezydjum Ra- 
dy Ministrów odbyło się o godz. 
19-ej posiedzenie Rady Ministrów, 
na którem na wniosek ministra 
spraw wewnętrznych uchwalony zo- 
stał projekt rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczplitej o zabezpieczeniu 
podaży przedmiotów powszechne- 
go użytku. 

Projekt ten, celem zaopatrzenia 
rynku wewnętrznego w przedmioty 
powszedniego użytku oraz ewentu- 
alnego zapobiegania zwyżce cen na 
te przedmioty, upoważnia ministra 
spraw wewn. do regulowania w po- 
rezumieniu z ministrami Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolni- 
ctwa przemiału zboża i wypieku 
chleba, a także cen przetworów 
zboża i mięsa, odzieży, obuwia, 
węgla, nafty i żelaza. (Pat.) 

1 Paistų Balekii, 
Komunikacja kolejowa między 

Polską a Estonją. 

RYGA. (tel. wł.) „Baltische Pres- 
se“ donosi z Tallina o zamiarze 
nawiązania bezpośredniej komuni- 
kacji kolejowej pomiędzy Estonją 
i Polską. Dziennik zaznacza, że 
sprawa ta, traktowana już od kil- 
ku lat, nie mogła być dotychczas 
przeprowadzona z powodu braku 
porozumienia między Polską i Łot- 
wą w kilku sprawach, związanych 
z powyższym zamiarem. 

Według ostatnich doniesień, 
między Polską i Łotwą doszło 
obecnie do zupełnego  porozu- 
mienia w tych sprawach, wobec 
czego nawiązane zostaną nieba- 
wem rokowania również między 
Polską a Estonją, celem zaprowa- 
dzenia bezpośredniej komunikacji 
kolejowej między temi krajami. 
Prace przygotowawcze w tym kie- 
runku już się rozpoczęły. (Pat) 

O©DO000009008060 

Czas odnowić prenumeratę 
„Kurjera Wileńskiego na 

miesiąc wrzesień. 

Kto z naszych Szan. Abonen- 

tów chce sobie zapewnić regularną 

i punktualną dostawę „Kurjera Wi- 

leūskiego“ w pierwszych dniach 

września, ten niech odnowi przed- 

płatę przed 31 bm. 

Prenumeratę przyjmują wszyst- 

kie urzędy pocztowe i listonosze, 

oraz wpłacać można za pośred- 

nictwem Pocztowej Kasy Oszczęd- 

nościowej. Konto czekowe P. K. O. 

80,750. 

000606006096806 

B Rosji Sowieckiej 
Szkola polska w ZSSR, 

LWOW, (Pat.) Gazeta Poranna 
podaje z pogranicza sowieckiego, 
že w Marchlewsku stolicy autono- 
micznego polskiego rejonu na Wo- 
łyniu, miano zorganizować  pierw- 
szą polską szkołę agronomiczną 
z językiem wykładowym polskim 
i nauczycielaml polakami. 

Sowiety wobec państw bałtyc- 
kich. 

RYGA (tel. wł.). ZMoskwy do- 
noszą, że naczelnik jednego z wy-- 
działów w komisarjacie spraw za- 
hranicznych, Łaganowski, w roz- 
mowie z przedstawicielem „Polity- 
ken* oświadczył, że sowiety nie 
uważają ani Polski, ani Finlandji 
za państwa bałtyckie. Sprawa ukła- 
dów gwarancyjnych państw tych 
nie dotyczy (?!) 

Rosja ma szereg spraw do ure- 
gulowania z Finlandją, które jednak 
nie dotyczą innych państw. Tu na- 
leży sprawa wysp Alandzkich. 
Oświadczenie to jest jaskrawym 
przejawem akcji sowieckiej, mającej 
na celu rozbicie jednolitego frontu 
państw bałtyckich wobec Rosji. 

Ciągłe nieporozumienia dygni- 
tarzy. 

RZYM, (Pat.) Gazeta Poranna 
w korespondencji z pogranicza so- 
wieckiego donosi, że w ostatnich 
czasach miało dojść do ostrych 
tarć między Stalinym a Kalininym, 
prezesem WCIK. na tle zarządzeń 
Stalina przeciwko opozycji. 

Kalinin miał odmówić podpisu 
na niektórych dokumentach Stalina. 
Mimo to dekrety ogłoszono zipod- 
pisem prezesa WCIK. ukraińskiego 
Petrowskiego. Kalinin miał otrzy- 
mać tak zwany „urlop“. 

Dziennik podaje ponadto, że 
usunięcie Trockiego z dotychczas 
zajmowanych przez niego stano- 
wisk jest sprawą zdecydowaną. 
Następcą jego na stanowisku pre- 
zesa głównego urzędu koncesyjne- 
go będzie poddany Stalinowi Sko- 
belew. 

Dymisja komendanta floty. 

RYGA. (tel. wł.) Donoszą z 
Moskwy iż komendant floty so- 
wieckiej Zof otrzymał dymisję. 

Stanowisko to Zot obejmował 
od 1921 r. 

Zof—z pochodzenia polak, z 
zawodu robotnik portowy praco- 
wał w partji od 1913 r. zajmując 
się głównie agitacją i współpra- 
cownictwem w  „Qwieździe* i 
„Prawdzie“. Wypłynął na szerszą 
widownię bezpośrednio po zama- 
chu bolszewickim w 1917 r. 

Walka z opozycją. 

RYGA. (Tel. wł.) W Żytomie- 
rzu przeprowadzono w nocy z 
16-g0 na 17-go sierpnia cały sze- 
reg rewizji i aresztowań pod kie- 
rownictwem pełnomocników ukra- 
ińskiej GPU. Radeckiego i Kilczenki. 

Aresztowano około 100-tu osób 
wśród których znaleźli się prawie 
wszyscy wybitni miejscowi komu- 
niści, a także kilku członków pre- 
zydjum zjednoczenia związków za- 
wodowych. 

Wszyscy aresztowani należą do 
opozycji.
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SPRAWY SZKOLNE. 
O szkolnictwo 

t. zw. mniejszości. 
T-wo Szkoły, Białoruskiej w Wil- 

nie, Litewskie T-wo Oświatowe 
„Rytas“, Żydowski Centralny Ko- 
mitet Oświaty i Zjednoczenie Szkół 
Żydowskich na Ziemi Wileńskiej 
zaprosiły wczoraj szereg osób ze 
społeczeństwa polskiego na poga- 
wędkę przy herbacie dla zaznajo- 
mienia o stanie i potrzebach szko!- 
nictwa t. zw. mniejszości narodo- 
wych. 

Po wysłuchaniu doskonałych re- 
feratów dyr. Ostrowskiego, p. Aron- 
sona, Oraz p. Budrewicza wywiąza- 
ła się dłuższa dyskusja, w której 
głos zabierali mec. W. Abramowicz, 
pos. Chomiński, mec. Czernichow, 
dr, Szabad, dyr. Ostrowski, dr. Ol- 
sejko, p. Godwod, ks. Kraujalis. 

Wszyscy mówcy stwierdzali jed- 
nozgodnie, że stan obecny stosun- 
ku władz szkolnych do szkolnictwa 
narodowości niepolskich w kraju, 
a Polacy dodawali, że i do szkol- 
nictwa polskiego — nietylko przed- 
stawia dużo do życzenia, ale jest 
wprost bezprzykładnym nieraz gwał- 
ceniem zasad sprawiedliwości i kon- 
stytucji, przedewszystkiem drogą 
stałego stosowania szykan na każ- 
dem polu, cowwyniku niezmiernie 
osłabia Państwo. Oto smutne dzie- 
dzictwo polityki b. min. Stan. Grab- 
skiego. 

Postanowiono na przyszłość wy- 
stępować wspólnie w sprawach ty- 
czących się szkolnictwa, dla uzys- 
kania należnego traktowania przez 
władze szkolne spraw MO 

Delegacja nauczycielstwa u p. Ministra 
światy. 

P. Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego prof. Suj- 
kowski przyjął delegację Zarządu 
Głównego Towarzystwa Nauczycie- 
li Szkół Średnich i Wyższych, któ- 
ra przedstawiła mu najaktualniej- 
sze postulaty nauczycielstwa. 

Wobec pogłosek o zamierzo- 
nem jakoby przez Rząd wycofaniu 
z Sejmu noweli b. ministra Stani- 
sława Grabskiego, usuwającej w 
pewnym stopniu krzywdę, wyrzą- 
dzoną nauczycielstwu szkół šred- 
nich przez t. zw. ustawę sanacyj- 
ną z grudnia 1925 r., delegaci 
TNSW przedstawili raz jeszcze p. 
Ministrowi znaczenie tej sprawy 
dla nauczycielstwa i szkolnictwa i pro 
sili o poparcie jej w ciałach usta- 
wodawczych. P. Minister oświad- 
czył kategorycznie, że wymienio- 
nej noweli z Sejmu nie wycofa. 

Delegaci przedstawili nadto p. 
Ministrowi położenie szkolnictwa 
prywatnego w Polsce, które zwłasz- 
cza w b. zaborze rosyjskim spel- 
nia doniosłą rolę, jako zastępca 
szkolnictwa państwowego i prosili 
o uwzględnienie jego potrzeb. P. 
Minister zażądał od reprezentan- 
tów nauczycielstwa szczegółowych 
wniosków w tej sprawie. 

Mówiąc o stosunku Minister- 
jum W. R. i O. P. do organizacyj 
nauczycielskich, delegaci  TNSW 
prosili. by ministerjum—tak jak 
to było dawniej—zaznajamiało sto- 
warzyszenia nauczycielskie z pro- 
jektami ważniejszych ustaw i roz- 
porządzeń szkolnych celem wysłu- 
chania o nich opinii nauczyciel- 
stwa. 

Wobec tego, że w niedługim 
czasie nastąpi opracowanie rozpo- 
rządzenia wykonawczego do uchwa- 
lonej przez ciała ustawodawcze pra- 
gmatyki nauczycielskiej, postulat 
ten nabiera szczególnej neutralności 
P. minister i w tej sprawie zażądał 
odpowiednich wniosków od nauczy- 
cielstwa. 

Po audjencji u p. ministra dele- 
gacji TNSW. odbyli naradę z po- 
słem Rymarem, referentem sejmo- 
wym noweli do umowy sanacyjnej, 

Poseł Rymar przyrzekł delegacji 
poczynienie odpowiednich kroków 
celem przyśpieszenia załatwienia 
sprawy w Komisji Budżetowej Sej- 
mu. 

dnółózielczy Kurs Koresponden- 
IN. 

Dla udostępnienia jak najszer- 
szemu ogółowi spółdzielców mo- 
żności dokształcania się zawodo- 
wego, Wydział Społeczno-wycho- 
wawczy Związku Spółdzielni Spo- 
żywców Rz.Pol. z dniem 1 paź- 
dziernika rb. uruchamia Spółdziel- 
czy Kurs Korespondencyjny. Celem 
kursu jest dokształcanie zawodowe 
pracowników, aby ich przysposo- 
bić do samodzielnego dobrego pro- 
wadzenia spółdzielni. 

Program kursu obejmuje: 
1) Podstawy ekonomiczno-spo- 

łeczne spółdzielczości, wykł. Jerzy 
Kołakowski — 20 wykł. 

2) Spółdzielczość spożywców, 
wykł. Franciszek Dąbrowski — 10 
wykł. 

3) Wiadomości praktyczne z 
zakresu prawodawstwa ogólnego i 
spółdzielczego, statuty i regulami- 
ny, wykł. Saturnin, Dąbrowski i 
Klemens Kakietek — 20 wykł. 

4) Arytmetyka handlowa wykł. 
Władysław Kronkiewicz — 10 wykł. 

5) Wiadomości praktyczne z 
nauki o handlu, wyk. Koronkie- 
wicz — 10 wykł. 

6) Rachunkowość spółdzielni 
spożywców wykł. Fr. Dąbrowski— 
30 wykł. 

1) Towaroznawstwo, wykł. inż. 
W. Kączkowski — 20 wykł. 

8) Korespondencja, wykł. Wła- 
dysław Śliwiński — 10 wykł. 

Kierownikiem Spółdzielczego Kur- 
su Korespondencyjnego jest Kie- 
rownik Wydziału Społeczno-Wy- 
chowawczego Związku — Franci- 
szek Dąbrowski. 

Każdy uczestnik kursu otrzy- 
muje wykład pod wskazanym przez 
siebie adresem. 

Każdy wykład kończy się wska- 
zówkami, pytaniami lub ćwiczenia- 
mi i zawiera materjał do pracy od 
2 do 3 godz. 

Cały kurs obliczony jest na 130 
wieczorów pracy, (4 do 5 wieczo- 
rów tygodniowo w okresie od 1 
października do 15 czerwca). 

Kurs podzielony jest na trzy 
trymestry 10-cio tygodniowe (1-y 
— Ur — ia, Il-gi — Vi — 1558 
i Ml — 1/4 — je) Na jeden ty- 
dzień z danego przedmioty przy- 
pada 1 wykład. 

Zapisywać się można na całość 
jak i na poszczególne przedmioty. 

Opłata: a) za cały kurs (130 
wykładów) zł. 90. 

b) za poszczególne przedmioty 
w stosunku 80 gr. za wykład. 

c) jednorazowe wpisowe (na 
rok szk. bez względu na ilość prze- 
dmiotów) zł. 2. 

Opłata obejmuje: wykłady dru- 
kowane, poprawianie ćwiczeń i 
wszelkie wskazówki piśmienne. 

Opłatę uiszczać można w trzech 
ratach: '/8 przy zapisie, 1/s przed 
15 stycznia, i */8 przed 15 kwiet- 
nia. Wpisowe — przy zapisie. Na 
kurs przyjmowani będą: kandydaci 
i kandydatki, którzy: 

a) mają ukończone lat 18. 
b) mają wykształcenie minimum 

w zakresie szkoły powszechnej. 
c) nadeślą wypełnione deklaracje 

i kwestjonarjusz. 
d) opłacą wpisowe i 1-szą ratę 

za naukę. Zapisy przyjmuje i 
wszelkich informacyj udziela sekre” 
tarjat Kursu w Warszawie, Moko- 
tów Grażyny 13. Jak również moż- 
na informacji zaciągnąć w oddzia- 
łach Zw. Spółdzielni Spożywców 
w Wilnie. (x) 

Dr. E. Globus 
Choroby skórne i weneryczne 
powrócił. Ul. Wileńska 22. 
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W sprawie redukcji nauczycieli 
Od jednego ze zredukowanych 

nauczycieli otrzymujemy następują- 
cą notatkę: : 

W imieniu wszystkich nauczy- 
cieli zredukowanych oraz pozosta- 
jących "w oczekiwaniu redukcji 
zwracamy się do Pana o zwróce- 
nie uwagi na to, co się dzieje w 
Wilnie. Oto ludzie których jednym 
podtrzymaniem jest praca i którzy 
pracę szanują, jako główne źródło 
do życia —z powodów niezupełnie 
jasnych zostają albo przeniesieni z 
miasta na powiaty, albo też zupeł- 
nie zwolnieni z posad. Natomiast 
osoby zamożne, posiadające ma- 
jątki, zajmują posady nauczycieli i 
nie podlegają ani redukcji, ani 
przenoszeniu, gdyż silna protekcja 
i ustosunkowanie w sferach wyż- 
szych dygnitarzy Kuratorjum Szkol- 
nego w Wilnie broni ich przed roz- 
maitemi ewentualnościami. Poniżej 
przedstawiamy wykaz osób zajmu- 
jących posady nauczycielskie w Wil- 
nie i posiadających znaczniejsze 
majątki, 
stanowiskach: 

1) p. M. Andruszkiewiczowa — 
właścicielka dużego majątku na 
Łotwie, mąż zajmuje posadę w 
Dyrekcji Kolei Państwowych w 
Wilnie, 

2) p. M. Kiełczewska — właści- 
cielka dużej kamienicy w Wilnie, 
ul. Ad. Mickiewicza, oraz majątku 
ziemskiego, 

3) p. Z. Renigerowa — właści- 
cielka dużej kamienicy w Wilnie 
na Zwierzyńcu (mąż inżynier zaj- 
mujący powaźne stanowisko). 

4) p. Eymontowa — żona wizy- 
tatora szkół powszechnych w Ku- 
ratorjum Wileńskim, 

5) p. Kaczorowska — żona in- 
spektora szkolnego pow. Wileń- 
skiego, 

6) p. Jodkowa — właściciel- 
ka majątku ziemskiego w Wileń- 
szczyźnie, 

1) p. Szrenberowa—żona dok- 
tora, 
oraz wiele innych, których narazie 
nazwisk nie podajemy. 

W imię sprawiedliwości zwra- 
cam uwagę na konieczność przy 
przeprowadzeniu redukcji zwracanie 
uwagi na stan majątkowy nauczy- 
cieli, — aby nie powiększać ilości 
bezrobotnych inteligentów którzy z 
braku środków do życia, zmuszeni 
są odbierać sobie życie. 

Jeden ze zredukowanych 

A. Szukiewicz. 

* * 

* * 

Sądzimy, że kompetentne władze 
zechcą wyjaśnić poruszoną tutaj 
sprawę. 

W chwili kryzysu gospodarcze- 
go szczególniej ciężko odczuwane- 
p przez pracowników umysłowych 

fizycznych, pozostających bez pra- 
cy nieliczenie się ze stanem mająt- 
kowym pracowników podlegających 
redukcji musiałoby się spotkać w 
społeczeństwie ze stanowczem po- 
tępieniem. Red. 

„Mafarowe” piogonki. 
Północ... Wracam z redakcji do 

siebie... ldę brzegiem Wilji i pa- 
trząc w osrebrzone wartkie jej nur- 
ty,. podchwytuję ze zdumieniem 
płynącą z oddali melodję chóral- 
nego śpiewu... O tej porze?... Przy- 
śpieszam kroku i już z daleka rzu- 
ca mi się w oczy malowniczy ob- 
raz... Oto z jarzącej się mnogością 
świateł elektrowni miejskiej wypły- 
nął zda się długi wąż świecących 
kul, docierający niemal do samego 
brzegu rzeki, której powierzchnia 
aż pieni się od potężnych refleksów... 

A w snopie tego bogatego 
światła ruch niezwykły... Kilkadzie- 
siąt mocnych robotniczych dłoni 
wznosi się i opada miarowo w 
takt starej rosyjskiej piosenki: 

Hej dubinuszka uchniem... 
Dwudziestoošmiopudowa „baba“, 

lub mężów na wyższych- 

W LL EM S$ K I 

poruszana przy pomocy ręcznego 
kafara pakuje sprawnie kilkamet- 
rowe pale w ziemię... 

Podchodzę niezauważony przez 
nikogo—bliżej. Piosenka cichnie. 
Przesuwać będą kafar dalej. Ten i 
ów robotnik ociera ręką pot z 
czoła. Nie rozmawiają nawet, tak 
są pomęczeni. 

Kierujący robotami nie pozwala 
stać bezczynnie. Część robotników 
przesuwa „machinę*, część zaś 
przenosi szybko pomost w drugą 
stronę, aby nie było potem przer- 
wy w pracy. 

Ustawiono... Robotnicy wracają 
do swoich linek, zaraz będą Śpie- 
wać. Podchodzę bliżej i zagaduję: 

— A polskich pieśni panowie 
nie śpiewacie? 

Spoglądają ku mnie wszyscy, 
chwila milczenia, potem szept: „to 
pewnie ktoś ważny”, wreszcie głos: 

— Spiewamy jeszcze jedną, 
ułożoną przez tabelowego. 

I natychmiast „zapiewajło” roz- 
poczyna po polsku: 

„Hej słoneczko, jasne złote 
Umilajże nam robotę 
„Hej, bo taka nasza dola 
Ciężka, smutna hola hola! 
Holala!!! 

„Baba“ spada nagle i odtąd 
wśród ciszy niezmąconej bije mia- 
rowo w pal... 

Naraz na górze pod elektrow- 
nią zaczyna się ruch, a towarzy- 
szy mu dziwny jakiś syczący szum. 
Wdrapuje się tam... Tu robota in- 
nego rodzaju. Do siedmiometro- 
wego kanału spuszczają żelązne 
rury. Ciekawy obrazek. Kanał o- 
świetlony wewnątrz lampkami ele- 
ktrycznemi. Na dnie zanurzeni po 
pas w wodzie, pracują „sztajfiarze*. 
Umacniają ściany kanału, ciągle 
przez wodę podskórną zagrożone. 
Teraz rozumiem ten szum. To 
działa pompa elektryczna. 

Ale trzeba uciekać z tego miej- 
sca, bo oto robotnicy niosą trój- 
nóg z blokiem. Będą spuszczali 
rurę do kanału... Wracam nad 
brzeg Wilji. 

„Pale wbite kafar znów przesu- 
wają. Zaiste intensywnie tu się 
pracuje. A praca ciężkal... Wcho- 
dzę między robotników, przedsta- 
wiam się i zawiązuję rozmowę. 

— Nie łatwą macie pracę — 
zaczynam: 

— Oho—odpowiada stary wą- 
sacz—niełatwa ona jest i na pełne 
żołądki, a u nas już od połowy 
tygodnia burczy w brzuchu z głodu. 

— A ileż zarabiacie dziennie? 
— Trzy i pół złotego żeby to 

stale było, to jeszcze pół biedy. 
Ale popracujesz tydzień, dwa, trzy 
najwyżej, a potem choroba panuje i 
parę tygodni znowu bez pracy, 
więc się człowiek zadłuży w skle- 
pikach, wygłodzi... 

— O jakiej to chorobie mó- 
wicie? 

— A ta Świnia redukcja! 
— Za nocną pracę lepiej do- 

stajecie? 
— Nie, tak samol 
— Dlaczego w nocy  pracu- 

jecie? 
— Na trzy zmiany, bo robota 

pilna. 
— A powiedžcie mi jeszcze ko- 

chani panowie, dlaczego špiewacie 
po rosyjsku? 

— Bo nie umiemy inaczej! 
— Spiewaliście przecież przed 

chwilą polską piosenkę?.. 
— Ta, bo tabelowy ją ułożył? 
— No, ta o słoneczku i o wa- 

szej ciężkiej doli... 
— Nie można jednej i tej sa- 

mej ciągle Śpiewać... 
— A bez śpiewania nie obej- 

dzie się? 
Podchodzi 

tłumaczy: 
— Wie pan przekonałem się, 

że gdy śpiewają, robota idzie raź- 
niej, dłużej „baba* jest w ruchu... 

— Niech pan, panie pisarzu — 
miało niby znaczyć dziennikarzu, 
odzywa się „zapiewajło*—ogłosi w 
swojej gazecie, żeby kto ułożył 
dobrą polską piosenkę, ale jak tak 
„dubinuszka* dopasowaną do ro- 
boty, a my ją śpiewać już będziemy. 

kierownik robót i 

— Nawet nagrodę damy—pada 
inny, nawpół żartobliwy głos. 

— Tak, tak — potwierdzają in- 
ni—złożym się po 50 groszy. 

— Dobrze, dobrze! — odpowia- 
dam dobranoc! 

— Panu dobra noc, 
panie pisarzu! 

— No to dobrego. dnia wam 
życzę! 

— Dziękujem! 
Odprowadzała mie długo, w tę 

gwiezdną, ciepłą noc, rzewna pio- 
senka: 

„Hej bo taka nasza dola...* 
K, 

nam nie, 

Łucznik. 
Ufundowanie w roku ubiegłym 

nagrody wędrownej dla najlepszego 
w Polsce klubu lekkoatletycznego 
było pomysłem ze wszech miaę 
szczęśliwym, 

„Łucznik* profesora Wittiga o- 
degra w historji naszej lekkiej atle- 
tyki rolę poważną. 

Mogliśmy już to zaobserwować 
w zeszłym roku, gdy z rywalizacji 
Polonii i A. Z. S. wyrastały liczne 
rekordy i pomnażały się szeregi 
czynnych sportowców. „Łucznik'jest 
ujęciem tej rywalizacji międzyklu- 
bowej w karby konkretnych prze- 
pisów i utrwaleniem jej na szereg 
lat. Aczkolwiek narazie walka o 
„Łucznika* jest jedynie walką Po- 
lonji z A. Z. S., za parę już lat 
niejeden klub będzie mógł zabrać 
głos w tej sprawie. 

Zanim to nastąpi w dziejach 
„Łucznika" każdego interesuje prze- 
dewszystkiem fakt, ile punktów w 
danej chwili uciułała i uciuła so- 
bie w najbliższej przyszłości każda 
ze stron walczących—Polonja war- 
szawska i A. Z. S, 

Pamiętamy dobrze, jak w roku 
ubiegłym do późnej jesieni ciągnę- 
ła się ta walka, — a szanse wciąż 
to się wzmacniały, to słabły. Na 
zawodach centralnych A. Z. S. zbie- 
га 44 pkt, Polonja zaś 40. Prze- 
waga ta jednak nie wystarczyła a- 
kademikom i muszą oni w końcu 
po pięcioboju, dziesięcioboju, ma- 
ratonie i akcie ostatnim biegu na- 
przełaj—z „Łucznika* zrezygnować 
mając 52 pkt. przeciwko 55 pkt. 
Polonii. 

W roku bieżącym A. Z. S. 
pragnie się zrewanżować. Jakże 
przedstawia się sprawa w tej 
chwili? 

Na zawodach centralnych A. Z. 
S. zebrał 54 pkt. przeciwko 41 pkt. 
Polonii. 

Do rozegrania pozostał jeszcze 
pięciobój, dziesięciobój, maraton i 
bieg na przełaj. 

Kto zdobędzie w tym roku 
„Łucznika* i czy Polonja może je- 
szcze odrobić stracone 13 pkt.? 

Do pięcioboju z szansami do 
zwycięstwa stanie Dobrowolski i 
Ceizik. Na czyją stronę przechyli 
się szala orzec trudno. 

Dobrowolski ma pewne 200 mtr., 
Cejzik dysk. Zarówno, w oszczepie, 
jak i w skoku w dal Dobrowolski 
za swemi 49 i pół mtr. i 663 cm. 
jest lepszy od Cejzika, ten ostatni 
jednak osiąga podobno obecnie w. 
oszczepie 50 mtr., a jego skok 
w dal 653 jest lepszy od?tegorocz- 
nych wyników Dobrowolskiego. 
Bieg na 1500 mtr. należy raczej 
do Dobrowolskiego. Widzimy więc 
że niesposób dziś przewidzieć, kto 
zwycięży, tembardziej, że Dobro- 
wolski jest obecnie w doskonałej 
formie. Do trzeciego miejsca z klu- 
bów zainteresowanych mógłby pre- 
tendować jedynie Rey, trudno jed- 
nak przewidzieć, czy pokona on 
Adamczaka lub Urbaniaka. 

Dziesięciobój da możliwe zwy- 
cięstwo Polonii, A. Z. S. w naj- 
lepszym razie może liczy na 2 
miejsca. 

Maraton zdaje się powinien wy- 
grać Szelestowski, chociaż na tym 
dystansie zawsze możliwe są roz- 
maite niespodzianki. W każdym 
razie A. Z. S. nie ma tu nic do 
powiedzenia. 

Za to zupełnie niewyraźnie wy- 
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FRASZKI. 

Faszyści. 

„Huzia na parlament” stu faszy- 
[stów wrzasło 

I pobiegło po kraju nowomodne 
[hasło, 

Dopiero gdy, broń Boże, skończy 
[się parlament, 

„PAR” im z oczu opadnie i podniosą 
[LAMENT. 

Sum. 

  

  

Wśród pism. 
Ubogie polskie czasopiśmiennictwo 

humorystyczne wzbogaciło się ostatnio 
dzięki wydawnictwu tygodnika p. t. „„Na- 
cjonalista polski“, Szósty numer tego 
„organu“ zawiera m. inn. ważniejsze wy- 
tyczne „programu*. Czytamy więc: „trze- 
ba tworzyć fundamenty gospodarcze pod 
Nacjonalistyczną Polskę, trzeba oczyścić 
stęchłą atmosferę życia politycznego i 
wygnieść (sicl) wrogie siły wewnętrzne, 
a wówczas... i t. d.* Napisał to niejaki 
Barka. Od siebie dodać możemy życze- 
nie: „płyń barko moja, pogoda sprzyja...* 

Skoro mowa o humorystyce to nie 
od rzeczy będzie wymienić pismo, wy- 
chodzące rzekomo już od 20 lat, pod 
nazwą: „„Powściągliwość i Praca*. W 
zeszycie 8, w artykule wstępnym znaj- 
dujemy takie oto cenne spostrzeżenie: 
„Dom Polski, to Rodzina, a Rodzina to 
przedewszystkiem Matka i Żona, potem 
Siostra i Córka. W skład Rodziny tej 
wchodzą często: teściowa i ciotka, nau- 
czycielka i przyjaciółka”... Ciekawe, dla- 
czego autor artykułu pisze teściowę z 
małej litery? Bo przecież i teściowa jest 
Matką? a również i Córką? oraz oczy- 
wiście—Żoną? a bardzo często Siostrą?... 
Co to znaczy? | co na to powie teść 
autora? 

„Świat* Nr. 34. Stefan Dziewulski 
„о programie gospodarzy rządu”. E. Wo- 
roniecki: „Mistyk-realista (z PZ wy- 
stawy R. acz ozajnajh „ Czekalski: 
„Miasto z bajki*. „Z pamiętników Julja- 
na Fałata", Juljan Ejsmond: „Figle sta- 
rego Dumasa” — i inne. 

„Gazeta literacka“ Nr. 13—14 przy- 
nosi wywiad z Rabindranath Tagore, ar- 
tykuł wstępny: o wspólny front literacki, 
wiersze Sewi, Ronarda i Markowskiego. 

„Wiadomości literackie“ Nr. 34 po- 
święcają dwie całe kolumny reproduk- 
cjom z współczesnego malarstwa. J. N. 

iller [jeszcze raz zabiera głos w obro- 
nie uniwersalizmu. 
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gląda bieg naprzełaj. Doskonała 
forma Sawaryna, jeśli utrzyma się 
do jesieni, powinna zadecydować o 
pierwszem miejscu. 

Drugie miejsce stanie się łupem 
do zdobycia przez Polonję lub A. 
Z. S., przyczem w barwach tego 
ostatniego wystąpi z szansami je- 
dynie Jaworski przeciwko całej 
drużynie „czarnych koszul”, złożo- 
nej z Freyera, Łukasiewicza, Cent- 
kiewicza, Rossy, Orłowskiego, No- 
wackiego, Szablińskiego it.d. Przy- 
jąwszy to pod uwagę, należałoby 
drugie miejsce raczej wróżyć Po- 
lonji, a nawet poddać wątpliwości 
możność zdobycia przez Jawor- 
skiego trzeciego. Wielki jednak ta- 
lent i ambicje tego zawodnika ka- 
że liczyć się z największymi nie- 
spodziankami, skoro w grę wcho- 
dzić będzie honor barw klubowych. 

Uznając niewątpliwie zwycięstwo 
Cejzika w dziesięcioboju i Szele- 
stowskiego w maratonie, „milcze- 
nie" A. Ż. S-u w obu tych wypad- 
kach, wreszcie 2 miejsce w biegu 
na przełaj dla Polonji i 3 dla A. 
Z. $. musielibyśmy dojść do wnio- 
sku, że losy „Łucznika" rozstrzy- 
gną się w walce Cejzik — Dobro- 
wolski w czasie pięcioboju. 

W razie fjewentualnej porażki 
Dobrowolskiego i niezdobycia trze- 
ciego miejsca przez któregokołwiek 
z jego kolegów klubowych, szanse 
Polonji do nagiody wzrosłyby og- 
romnie i należałoby się poważnie 
liczyć z ewentualnošcią zdobycia 
przez nią „Łucznika* poraz wtóry. 

Pierwszym tedy i miemal de- 
cydującym finałem będzie pięcio- 
bój, który zapewne zadecyduje o 
losie „Łucznika*. 

Definitywne rozstrzygnięcie pad- 
nie jednak dopiero na finiszu bie- 
gu naprzełaj. 

Walka o „Łucznika* należy do 
tych, w których wszelkie przewi- 
dywania mogą zawieść. 

Czekajmy przeto cierpliwie, aż 
pierś zwycięzcy zerwie taśmę na 
mistrzowskim erossie. 

  

Zgrzyt. 
° 2 powodu artykułu p. Czesława 

Jankowskiego p. t. „Gdzie nianiek 

SZEŚĆ..." 

Poziom doszukiwania się w po- 
jęciu cech sądu i dalszego, głęb- 
szego docierania do istoty pojęcia 
niezawsze jest konieczny, możliwy, 
a nawet wskazany. Już takie tu np. 
mozolne dociekania Schuppe'go, 
śmiałe, przeciwstawne im — Berg- 
manna, lub subtelne, godzące je — 
Sigwarta dziennikarstwa np. nie 
obowiązują i byłyby tu poniekąd 
nietaktem intelektualnym. Lecz po- 
ziom wyodrębniania wyobrażeń, ja- 
ko przedstawień naocznych, od 

pojęć, jako przedstawień nienaocz- 
nych, taki poziom intelektualny 
już dziennikarstwo bezwzględnie 
obowiązywać musi. 

Jeszcze cokolwiek obniżymy po- 
ziom wymagalny, a staniemy wo- 
bec nakazu kategorycznego: rozu- 
mowanie musi posiadać wiązadła, 
musi być konstruktywne—założenia 
i wnioski muszą się, jako tryby 
kół jednej maszyny, wzajem o sie* 
bie zazębiač... 

Są w Wilnie (a również i w 
stolicy, lecz tam—zagubieni) ludzie, 
piszący nieledwie o wszystkiem — 
sami więc nieroztropnych ostrzegą 
przed sobą. Są tacy, których słowo 
myśl własną wyprzedza, a pióro w 
błyskawicznym locie słowo gubi. I 
jedynie okoliczność, że są bez na- 
zwiska, ostrze szkodnictwa ich przy- 
tępia lub ostrze to przeciwko nim 
samym wymierza. 

Gdy jednak pod takim artyku- 
łem, jak zamieszczony w Nr. 194 
„Słowa* z dnia 21 b. m. pod tyt. 
„Gdzie nianiek sześć...* podpisuje 
się p. Czesław Jankowski—człowiek 
o tak słusznie autorytatywnem na- 

zwisku, do porządku dziennego nad 
tem przejść nie mogę. 

Stawiam panu Czesławowi Jan- 
kowskiemu następujące zarzuty: 

Jeżeli p. Czesław Jankowski u- 
waża, że z danym kompleksem ar- 
chitektonicznym związany jest, zre- 
sztą przypadkowo, element archi- 
tektoniczny, nadający się raczej do 
usunięcia to p. Czesław Jankowski 
nie może jednocześnie twierdzić, że 
ten napływowy element powinien 
być w kolorze identyczny z głów- 
nym kompleksem, gdyż w takim 
razie kompleks główny zaadoptuje 
środkami malarskiemi tego archi- 
tektonicznego bękarta, co przeciwne 
będzie intencji p. Czesława Jan- 
kowskiego. Narzuca się tu racze- 
wniosek, iż należałoby właśnie te- 
mu elementowi napływowemu na- 
dać kolor odrębny, wyraziście od- 
rębny, by podkreślić cechę jego na- 
pływowości, przejściowości, a je- 
dnocześnie to kontrastowe zesta- 

wienie barwne utrzymać na odpo- 
wiednim poziomie wymagań este- 
tycznych. 

Niefortunne jest powołanie się 
p. Czesława Jankowskiego na Ho- 
landję. W. danym wypadku przy- 
kład p. Czesława Jankowskiego o 
tyle utrudnia zrozumienie właści- 
wej myśli autora, że mimo podwa- 
żonej oddawna tainowskiej teorji 
środowiska, najistotniejsze jej mo- 
menty ostały się. A coraz silniej 
ostatnio przejawiająca się dążność 
do wyodrębnienia się indywidual- 
ności pojednostkowych tę przesta- 
rzalą teorję przedziwnie wyrafino- 
wanie aktualizuje. 

Jeżeli dla pana Jerzego Reme- 
ra nie jest sprawą obojętną poły- 
skliwość, lub matowość danej płasz- 
czyzny barwnej, to jest to tylko 
jeszcze jednym więcej dowodem 
jego głębokiej erudycji w zakresie 
teorji sztuk plastycznych. 

Szczególniej bowiem  połyskli- 

wość farby olejnej wrażeniowo poz- 
bawia zazwyczaj wartości mater- 
jalnej pomalowany przedmiot, go- 
rzej jeszcze często stwarza estetycz- 
nie ujemne wrażenie materjału 
niewłaściwego, czem w wielu wy- 
padkach załamuje zasadniczą kon- 
cepcję architektoniczną. 

I właśnie Jekkomyślność zgoła 
nieoczekiwaną popełnia tu świet- 
ny publicysta pan Czesław Jan- 
kowski, gdy atakuje fachowe w tej 
mierze zarządzenie w sprawie co- 
kolwiek Mu obcej. ” 

Pozostałe zagadnienia o cha- 
rakterze prawno-administracyjnym 
omawianego tu artykułu pana Cze- 
sława Jankowskiego zgodnie z za- 
sadą, w imię której , przeciwsta- 
wiam się niniejszemu Jego wystą* 
pieniu—pozostawiam do omówie- 
nia bardziej kompetentnym. 

W swej ambicji ogarnięcia mo- 
żliwie najszerszych obszarów wie- 
dzy naukowej pan Czesław Jan- 

kowski bodaj że ryzykuje sprze- 
niewierzeniem się tej obowiązują- 
cej świat naukowy zasadzie, że jednak 
nie o wszechwiedzę nam ludziom, 
i tylko ludziom chodzić winno, 
lecz w najśmielszych nawet żądaniach 
jedynie—o światło wiedzy. 

W dobie panoszącego się nie- 
chlujstwa pojęciowego i napastli- 
wych, bezpodstawnych często a- 
taków na ludzi najbardziej nawet 
zasłużonych nazwisko świetnego 
publicysty winno pozostać nadal 
latarnią morską, której światło 
wyznaczy  zbłąkanym żeglarzom 
właściwy kierunek. 

Najbardziej nawet nieuchwytny 
znak poddania się pana Czesława 
Jankowskiego w tej Jego walce 
przeciwko panu Jerzemu Remero- 
wi zdołam napewno zauważyć i z 
prawdziwie życzliwą gotowością 
zanotuję, jako jedno z najświet- 
niejszych Jego wielu zwycięstw. 

Zygmunt Zanoziński, 
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Zycie gospodarcze. 
Ochrona lasów. 

Człowiek, któremu zdaża się 
zwiedzać różne kąty naszego kra- 
ju oraz stykać się bliżej z życiem 
miejscowej ludności może często 
słyszeć opowiadanie 0 ciągłych 
porębach w lasach prywatnych, 
dokonywanych wbrew przepisom o 
ochronie lasów. Wydaje się mi, iż 
zarówno społeczeństwo, jak i wła- 
dze niedostatecznie udzielają uwagi 
niebezpieczeństwu dużych strat 
materjalnych, które w związku z 
tem grożą naszemu krajowi. 

Ziemie nasze niegdyś obfitowa- 
ły w bardzo znaczne obszary leś- 
ne. Intensywna eksploatacja tych 
terenów, spowodowana w znacz- 
nej mierze przez stały wzrost cen 
drzewa w ostatnich dziesiątkach 
lat przed wojną, a prowadzona 
przeważnie w sposób nieracjonalny 
bardzo znacznie przyczyniła się do 
zmniejszenia zalesienia. Np. w by- 
łej guberni wileńskiej obszar la- 
sów w okresie 1890—1910 roku 
zmniejszył się o 110.000 ha*). 

Szczególnie zaś dotkliwe straty 
poniosły lasy naszego kraju w la- 
tach wojny, spoczątku na skutek 
rabunkowej gospodarki  niemiec- 
kich władz okupacyjnych, a po- 
tem na skutek ogólnego rosprę- 
żenia w latach 1918—1921. Prócz 
tego dość znaczne straty w drze- 
wostanie przyczyniła klęska napa- 
du kornika, która dotknęła w tym 
okresie niektóre tereny leśne Ziem 
Wschodnich. 

Wśród społeczeństwa polskiego 
istnieje opinja, że ziemie wschod- 
nie przedstawiają sobą tereny 
szczególnie bogato zalesione. Nie- 
raz mówiono o naszych bogactwach 
leśnych, jako o jednym ze źródeł, 
które mogą dać znaczne środki 
na naprawę skarbu. Jest to opinja 
znacznie przesadzona. Coprawda 
na Ziemiach Wschodnich pozosta- 
ły jeszcze resztki dawnego bogactwa 
w postaci kilku imponujących 
puszcz (puszcze Białowieska, Ró- 
żańska, Nalibocka), co prawda tak- 
że nasze tereny są znacznie gęściej 
zalesione, niż tereny innych dziel- 
nic Rzeczpospolitej, ale pozatem 
zalesienie Ziem Wschodnich jest 
naogół biorąc nawet niższe od 
przeciętnego zalesienia w Europie. 

Przeciętne zalesienie w Europie 
stanowi 31,1 proc. ogólnej powierz- 
chni**) tymczasem u nas tylko je- 
dne wojództwo Poleskie odpowia- 
da tej normie (34,4 proc.), zaś za- 
lesienie trzech innych województw 
jest poniżej tej przeciętnej. Tak np. 
woj. Nowogródzkie razem z dawnemi 
powiatami Brasławskim, Dziśnień- 
skim, Duniłowickim i Wilejskim 
— 24,4 proc.; woj. Wileńskie bez 
wymienionych powiatów, —27,6 pr., 
woj. Wołyńskie—28,4 proc. Nato- 
miast stosunek zalesionych terenów 
do ogólnego obszaru kraju w Cze- 
chosłowacji wynosi — 33 proc., w 
Austrji 38 proc., w Szwecji — 55 
proc., w Finlandji—52 proc. 

*) Pączewski. Lasy, przemysł i han- 
del drzewny w Polsce. 

**) Gliwic. Podstawy ekonomiki świa- 
towej. 

Wznowienie ruchu towarowego 
przez Raczki i projekt rozsze- 

rzenia stacji Suwałki. 

Z polecenia Ministerjum Kolei 
w dniu 31 sierpnia b.r. z ramienia 
Dyrekcji Wileńskiej P. K. P. wy- 
jeżdza do Królewca delegacja z wi- 
ceprezesem p. Niebieszczańskim na 
czele, w sprawie skorygowania umo- 
wy z Niemcami o kolejowym ru- 
chu granicznym przez Grajewo. 
Ponadto na wymienionej konfe- 
rencji ma być zawarta dodatkowa 
umowa o ruchu granicznym przez 
Raczki. W tym ruchu przez stację 
Raczki stacją zdawczo - obbiorczą 
mają być Suwałki, położone 28 
klm. od niemieckiej stacji granicz- 
nej Czymochen. W tym celu stacja 
Suwałki ma być odpowiednio roz- 
szerzona i Ministerjum Kolei nosi 
się podobno z zamiarem wyasy- 
gnowania większej sumy na reali- 
zację tego projektu. Niezależnie 
od tego Magistrat m. Suwałki ma 
jakoby na ten cel wyasygnować 
25.000 zł. 

Rozbudowanie stacji Suwałki 
może idzie po myśli interesów te- 

To samo także można powie- 
dzieć o stosunku pomiędzy prze- 
strzenią lasów a ilością ludności. 
P. Leon Pączewski w swej pracy 
p. t. „Lasy, przemysł i handel 
drzewny w Polsce* podaje, iż na 
Ziemiach Wschodnich wcielonych 
do Polski przypada na 100 miesz- 
kańców 59 ha lasu; tymczasem p. 
Hippolit Gliwic w swych „Podsta- 
wach ekonomiki swiatowej*  prze- 
ciętny stosunek dla Europy okreś- 
la na 69 ha. Jeżeli nawet przypuś- 
cimy, że podana przez p. Pączew- 
skiego cyfra stosunku obszaru lud- 
ności jest błędna i że stosunek ten 
jest w istocie cokolwiek wyższy 
(np. 70 lub 80 ha na 100 miesz- 
kańców), to temniemniej będziemy 
musieli stwierdzić, že zalesienie 
ziem naszych wcale nie jest znaczne. 

Niebezpieczeństwo zniszczenia 
lasów naszego kraju prze. *-bun- 
kową gospodarkę stanie się szcze- 
gólnie wyraźnym, gdy wezmiemy 
pod uwagę, że tylko stosunkowo 
nieduża część lasów stanowi włas- 
ność państwową, a więc ma za- 
gwarantowaną racjonalną gospodar- 
kę. Jedynie w woj. Białostockiem, 
gdzie jest puszcza Białowieska 15% 
Jasów jest w rękach państwa, nato- 
miast w woj. Wileńskim procent 
ten pada do 27%, w Nowogródzkiem 
do 30, w Poleskim do 28%. Jest to 
także stosunek znacznie mniejszy 
niż w całym szeregu innych kra- 
jów Europejskich. Np. w Finlandji 
w rękach państwa znajduje się 80% 
lasów, w Szwecji — 33,2%, Francji 
36%, Grecji — 80%. 

Rabunkowa gospodarka leśna 
prywatnych właścicieli ziemskich 
nie da się uchwycić statystycznie. 
Można tu wyrobić sąd tylko na 
podstawie pewnych sporadycznych 
obserwacji osobistych oraz opinji 
ludzi przybywających z różnych 
części naszego kraju. Sądząc z tych 
danych lasy prywatne są u nas 
bardzo często bezkarnie niszczone. 

"° Od 1917 roku wytworzyła się 
w naszym kraju pośród większych 
właścicieli ziemskich psychologja 
strachu i niepewności. U wielu 
osób ta psychologja już minęła, u 
większości trwa po dzień dzisiej- 

„szy. Stąd dążenie do możliwie 
szybkiego wyciągnięcia zysków z 
tych rzeczy, z których te zyski 
szybko wyciągnąć można. Dlatego 
też w przeżywanym obecnie okresie 
jest większa tendencja do rabunko- 
wej gospodarki leśnej, niż była 
kiedykolwiek przed wojną. 

Oprócz wymienionego czynnika 
natury psychologicznej w tym sa- 
mym kierunku działa także brak u 
właścicieli ziemskich większych ka- 
pitałów, koniecznych w związku z 
akcją odbudowy Oraz częsty brak 
środków na pokrycie świadczeń po” 
datkowych. 

Tej jednak gospodarce kratunko- 
wej musi się przeciwstawić w imię 
przyszłości kraju wzmożona akcja 
kontroli ze strony powołanych do 
tego organów państwowych. 

Bor. 

go miasta. ale dla państwa o wiele 
praktyczniej byłoby wybudować sta- 
cję tuż: przy granicy. Uniknęłoby 
się wówczas opłacania Niemcom 
po 15 złotych od kilometra pocią- 
gu co w tygodniu może utworzyć 
pokaźną sumę 15.000 złotych. Zre- 
sztą samo życie wskaże nam na 
niepraktyczność wspomnianego wy- 
żej projektu. 

Swego czasu Polska chciała za- 
wrzeć podobną umowę z Łotwą z 
tem iż stację zdawczo-odbiorczą po 
stronie Łotewskiej miałaby być stac- 
ja Kałkuny (Grina), odległa dwa- 
dzieścia kilka kilometrów od grani- 
cy. Łotysze odpowiedzieli na to 
budową tuż na samej granicy wiel- 
kiej stacji Zemgale w ciągu kilku 
zimowych miesięcy w bardzo nie- 
korzystnych terenowych warunkach. 

Czyż więc nie powinniśmy brać 
przykład z Łotwy? 

— Sprostowanie. We czorajszym 
artykule W t. Kupno akcji Wil. Pryw. 
Banku adlowego przez. Wil. Bank 
Ziemski w zdaniu zaczynającem Się od 
słów „Wyłożyć tak znaczną sumę* zecer 

opuścił. przed słowem „wyłożyć” „Bank 
Ziemski mógł”, co zupełnie zniekształca 
sens zdania i co niniejszym prostujemy. 
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Tęsknota do dawnych, „dobrych” czasów. 

Słonim w sierpniu 1926. 

Prześwietny burmistrz i bezczyn- 
ny starosta. 

Były sobie za czasów rosyjskich 
w Słonimie dwie wielkie i szerokie 
ulice: Afanasjewskaja i Mostowaja 
—o nazwach, jak widać, istinno- 
ruskich. Po ostatecznem objęciu 
miasta przez władze polskie pierw- 
szą z tych ulic nazwano imieniem 
ks. Poniatowskiego, drugą — imie- 
niem zasłużonego w walkach o te , 
okolice jen. Szeptyckiego. W ciągu 
5 lat ludność całkowicie się przy- 
zwyczaiła do tych, nieco obco 
brzmiących dla niej, nazw. Było 
pięknie. 

Aliści Anno Domini 1926 p.bur- 
mistrz Klimowicz postanowił świat 
zadziwić jakimś genjalnym pomy- 
słem i w ubogiej prostocie ducha 
uznał za takowy projekt przywró- 

Brasław w sierpniu. 

Kto nie odwiedzał Brasławia parę 
miesięcy a przyjedzie teraz, zauwa- 
ży znaczne zmiany i to na lepsze. 
Przedewszystkiem rzucają się w o- 
czy nowowybudowane prywatne do- 
my, jest ich około 50, przeważnie 
na krańcach miasta. 

Pod względem handlowym Bra- 
sław również nieźle rozwija się, 
świadczy o tem szereg nowopow- 
stałych różnych sklepów, liczba 
których ogólnie przekracza 250. 
Na pierwsze miejsce wysuwa się 
spółdzielnia „Rolnik“, zaopatrująca 
w potrzebne artykuły 19 baon K. 
O.P. w Słobódce. „Hurtownia Kre- 
sowa” sp. z ogr. odp, sklep Ma- 
cierzy Szkolnej, sklepy Fridmana, 

Z Stoła, Ulmana, Ejdelsona 
i ted; 

Przyczyną lepszego rozwoju han- 
dlu jest niewątpliwie usunięcie był. 
naczelnika Urzędu Skarbowego Iwa- 
nowa, który nierównomiernem roz- 
kładaniem podatków przyczynił się 
do zamknięcia niejednego przedsię- 
biorstwa. 

cenia tym ulicom poprzednich 
nazw, zniekształcając przytem naz- 
wę „Afanasjewskaja*, obcą, lecz 
sensowną, na „Panasowska*—obcą 
i bezsensowną. 

Prześwietne municypjum, owiane 
widać niemniejszą, niż p. burmistrz, 
tęsknotą za istinno-ruskim duchem, 
projekt ten jednomyślnie zaakcep- 
towało, uznając wysunięty przez 
p. burmistrza motyw— nieprzyzwy- 
czajenie ludności do tych nazw— 
po 5 latach ich używania, dodajmy. 
Po p. Klimowiczu i Radzie Miejskiej 
niewiele więcej mogło się społe- 
czeństwo spodziewać ponad tego 
rodzaja płody antipolskich wypocin 
mózgowych. Ale gdzież był p. sta- 
rosta Przeciszewski? Jego obowiąz- 
kiem było uniemożliwić takie anti- 
polskię demonstracje. Ale faworyci 
woj Januszajtisa tracą już głowy. 

Obserwator. 

Targi odbywające się 2 razy ty- 
godniowo w środy i piątki, zgro- 
madzają dużo włościan przyjeżdża- 
jących nawet z bardzo odległych 
miejscowości. 

Życie towarzyskie pozostawia du- 
żo do życzenia, przyczyn tego na- 
leży szukać w braku odpowiedniego 
pomieszczenia, w któremby można 
było założyć jakieś ognisko, albo 
klub skupiający miejscową inteli- 
gencję. O ile urządzi się jakąś za- 
bawę towarzyską, czy też przedsta- 
wienie amatorskie— to w przeważ- 
nej mierze dzięki prezesowi Zw. Of. 
Rez. kpt. rez. p. Romanowi Siła- 
Nowickiemu i p. Krajewskiej. 

Nie możemy pominąć doskona- 
łego rozwoju brasławskiej ochotni- 
czej straży ogniowej, posiadającej 
„dość okazały lokal, dużo i dobrych 
narzędzi i 
członków. 

Z braku miejsca umieszczamy 
tylko tyle o Brasławiu, w następ- 
nych numerach poruszymy liczne, 
godne uwagi strony życia brasław- 

skiego. (Ż-ło) 

nieźle wyszkolonych 

  

Migawki. 
Idę ulicami Wileńskiego grodu— 

ohydne chodniki i bruki, brudy i 
zaniedbanie zapachy wstrętne—czu- 
ję więc, że jestem w rodzinnym 
kraju, a jednak, jednak równocześ- 
nie jakiś obcy ton uderza: niemile 
(już widzę, jak Johan Obst uśmie- 
cha się radośnie może myśli po- 
dług swej psychologji, że wyksztu- 
szę „żydzi”!) wzrok —oto każdą 
prawie ulicę naszego grodu  (ja- 
koby rdzennie polskiego) — Oz- 
dabia co najmniej kilka szyldów 
zwykle o barwach narodowych 
(na prowincji czasami i chuderlawy 
orzełek reklamuje patriotyzm skle- 
pikarza) z napisami: „Polski sklep, 
Polski handel, Polska piwiarnia, 
Polski szynk (|) i taki widzieliśmy 
na prowincji—trochę skromniej b. 
zrozumiale dla nieuświadomionych 
kmiotków białorusinów lub litwi- 
nów— „Katolicka ławka" (I)—w o- 
kolicach katolickich, „Chrześcijań- 
ska ławka" tam gdzie przewaga 
prawosławnych, —daje to do myśle- 
nia wiele, widocznie jednak nie je- 
steśmy w Polsce (choć tak ciągle 
urbi et orbi głosimy!), że musimy 
ciągle deklinować na szyldach słowo 
polski, widocznie jesteśmy w pogań- 
skim państwie, a nie arcykatolickiem 
z  pompatycznym przydomkiem 
Semper fidelis — państwie, — że 
wszędzie do handlu mieszamy 
wyznanie katolickie, chrześcijańskie; 
lecz nie my wiemy przyczynę, — 
ten piękny przydomek „polski“, 
„katolicki“ lub „chrześcijański* to 
reklama, to maszyna do nabijania 
kieszeni sklepikarzom polskim, co 
sprytnie w lot chwycą, że to mod- 
ne, że to dobrze robi. Na prowin- 
cji jest to przytem kontrola pra- 
womyślności. 

Anatol France i Bernard Shaw. 
Dotychczasowi biografowie dwuch 

wielkich pisarzy Anatola France, ai Ber- 
nard Shawa nie podali ciekawego faktu 
o poznaniu się i sympatji obu potężnych 
indywidualności twórczych. Ale od cze- 
go reporterzy — ci szraszni ludzie, dla 
których nie istnieją żadne przeszkody, 
żadne tajemnice. Wszędzie ci taki wej- 
dzie, wyrośnie gdzie nie posiejesz i kręci 

się 'iak satelita koło wielkich ludzi, wę- 
ząc sensację. Nie obroni się nikt przed 
okiem reportera, który jest z natury 
ciekawszy niż kobieta. 

Otóż był sobie taki reporter który 
po niesłychanych trudnościach dotarł 
wreszcie przed szacowne oblicze 70-let- 
niego wielkiego Bernarda Shawa. 

— „Czego pan właściwie chce? Ju- 
żeście mię opisali fotografowali od stóp 
do głów, nie zostawiliście żadnego miej- 
sca bez dotknięcia objektywu fotogra- 
ficznego. 1 któż pana przysyła młody 
człowieku? 

— jestem przedstawicielem „Daily 
Mayli*. 

— Bardzo głupie pismo. | co panu 
powiedzieć? 

— „Czy się pan znał z Anatolem 
Francelem? 

— Pogodne oblicze Shawa rozjaśni- 
D jeszcze bardziej, Zaczął odpowia- 
а : 

— Tak znalem tego największego 
i najweselszego z francuzów z jakimi 
się kiedykolwiek w życiu zetknąłem. By- 
ło to jakieś 15 lat temu. Wybrałem się 
do Paryża, zaproszony przez kilku przy- 
jaciół. Gdyśmy już odwiedzili wszyst- 
kich oficjalnych przedstawicieli i litera- 
tury i sztuki, zapytałem. 

— A France. 
— To wywrotowiec — trochę nie 

okrzesany ale doskonały stylista—oznaj- 
mili mi angielscy przyjaciele. 

Poszliśmy. „Nigdy nie zapomnę tego 
wrażenia. U mnie pierwsze wrażenie po- 
zostaje na długo — na całe życie. Przy- 
jął mię w swej bibljotece. Przywitaliśmy 
się jakbyśmy się dobrze przedtem znali. 
France, żywy, ciekawy, przyglądał mi się 
ze wszystkich stron. Zaczęliśmy rozma- 
wiać. Przyznać się muszę, że byłem zdu- 
miony wszechstronnością umysłu tego 
cudownie prostego i JC umysłu ga- 
lickiego. Oto wszystko. To pierwszy i 
ostatni raz. 

Banda podpalaczy przed sądem. 

Za czasów okupacji niemieckiej 
wr.1918 wysłannik Sowietów, agi- 
tator Cenoch vel Berson zorgani- 
zował na terenie pow. dziśnieńskie- 
go sieć jaczejek komunistycznych, 
które miały za zadanie podpalanie 
dworów i większych objektów prze- 
mysłowych, położonych na tym te- 
renie. Zbrodnicza ta akcja miała 
na celu wzniecenie wśród miejsco- 
wych sfer posiadających popłochu, 
i pośrednio do opanowania Ziem 
Wschodnich przez rewolucję komu- 
nistyczną. 

Podpalanie dworów nie miało się 
ograniczyć tylko doterenu powiatu 
dziśnieńskiego, lecz miało się roz- 
szerzyć na całe Kresy Wschodnie. 

„Plan ten jednakże został w zarodku 
stłumiony przez energiczniejsze wy- 
stąpienie ówczesnych władz niemie- 
ckich. 

Pomimo to w ciągu tygodnia od 
dnia zorganizowania bandy podpa- 
laczy niemal wszystkie dwory w po- 
wiecie dziśnieńskim stanęły w pło- 
mieniach. Spalone zostały wówczas 
majątki: Podolszczyzna — Jana Su- 
ryna, Mosarz—Edmunda Piłsudskie- 
go, Horodziec-Łużki—Platera, Za- 
lesie—Mohla, Urzecze—Konstante- 
go Korsaka, Mały Dwór i Piotrow- 
szczyzna—Adama Korsaka, Czeron- 
ka i Oziercy— Jana Oskierki, Prze- 
myślna i Białynia—Żyzniewskiego, 
Hatowszczyzna — Marji Brzostow- 
skiej, Litowszczyzna—Wińczy, Ka- 
tarzynowo — Zadwenki, Fusberg— 
Rutkiewicza i Siele— Kołłątaja. 

Technicznie banda podpalaczy 
wykonywała dyrektywy bolszewic- 
kiego agitatora w następujący spo- 
sób. W nocy kiedy służba folwar- 
czna i właściciele majątku spali 
obsypywano nagle dany majątek 
strzałami i po steroryzowaniu ich 
wpadano do zabudowań folwarcz- 
nych plądrując je i zabierając ze 
sobą co tylko się da. Po obrabo- 
waniu danego dworu podpalono go. 

Banda podpalaczy miała zada” 
nie bardzo ułatwione, gdyż człon- 
kowie tej rekrutowali się przeważ- 
nie ze służby folwarcznej tych ma- 
jątków, na które napadano i które 
palono. Tem samem i wykrycie jej 
natrafiło na nieprzezwyciężone tru- 
dności. Dopiero polskim władzom 
bezpieczeństwa udało się wykryć w 
drodze dochodzenia całą tę sprawę. 
W wyniku tego dochodzenia zam- 
knięto w więzieniu 45 osób z któ- 
rych część następnie uwolniono. 

Podpalacze przed sądem 'okrę- 
gowym, 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym 
w Wilnie rozpoczął się proces tej 
bandy. Proces: ten zapowiada się 
na kilka dni. Do sprawy powoła- 
no 70 świadków ze strony oskar- 
żenia i 190 świadków ze strony 
obrony. Sąd składa sięz prez. Ow- 
sianki i sędziów Kontowta i Hry- 
niewieckiego. Jako obrońcy wystę” 
pują mecenasi: Neuman, Chądzyń- 
Ski, Mickiewicz, Małachowski, Ko- 
rngolg, Raczkiewicz i Falkowski. 
Oskarża podprok. Jankowski. 

Rozprawa sądowa rozpoczęła 
się o godz. 10 m. 30. Na ławie 
oskarżonych zasiadło 43 osób. 
Podczas sprawdzania personaljów 
okazało się iż 2 z pośród oskar- 
żonych nie stawiło się. Sąd posta- 
nowił rozesłać za nimi listy goń- 
cze i skonfiskować złożone przez 
nich kaucje. 

Z pośród pozostałych 43 о- 
-skarżonych jeden z nich Siemion 
Chołotarnikow, kierownik poszcze- 
gólnych band napadowych podaje 
się za obywatela rosyjskiego, za- 

e się wyzywająco, arogan- 
cko... 

Po sprawdzeniu  personaljów 
poszkodowana Wincza właścicielka 
spalonego przez zasiadających na 
ławie oskarżonych majątku „Litow- 
szczyzna* wnosi powództwo cywil- 
ne na sumę 8000 złotych. Sąd 
przyjmuje powództwo cywilne. 

Akt oskarżenia. 

Prok. Jankowski odczytuje akt 
oskarżenia, co trwa przeszło go- 
dzinę. Jak się okazuje banda ta 
ma na sumieniu kilka morderstw 
i pożarów. W spalonym majątku 
Korsaka spaliła się umysłowo cho- 
ra Riukin, w majątku Sielce ban- 
dyci—podpalacze zabili Czerniaw- 
ską i zranili szablą jej matkę. O- 
riechow Arsen, Bazyl Krywionok 
i M. Babicz zabili wójta, który 
zaa władzy o ich niecnej ro- 
ocie 

  

Akt oskarżenia—to-długa litanja 
morderstw i podpalań. 

Po południu nastąpiły zeznania 
świadków. Zeznają przeważnie po- 
szkodowani, których majątki padły 
pastwą zbrodniczej akcji podpala- 
czy. Ciekawą charakterystykę oskar- 
żonych i całej akcji, która nie zo- 
stała doprowadzona do końca — 
daje naczelnik Okręgowego Urzędu 
śledczego p. nadkomisarz Janczew- 
ski. Reszta Świadków opowiada 
przeważnie szczegóły napadów, kła- 
dąc nacisk na okrucieństwa bandy- 
tów—podpalaczy przy napadach. 
Zeznania ich przeciągają się do 
późna wieczerem. 

Proces potrwa jeszcze kilka dni. 
Dalszy ciąg rozprawy w dniu dzi- 
siejszym. (zdan.) 

SPORT. 

Jeinošė sporlowa. 
Sport ma to do siebie, że prę- 

dzej czy później ogarnia wszyst* 
kich i każdemu z innych powo- 
dów trafi do gustu, chociaż do 
wszystkich przecie przemawia w 
imię jednego i tego samego swego 
hasła, które stanowi jego potęgę. 
Hasłem tym—bądź silnym i pięk- 
nym. Któż więc mu się oprze? 
Kogo nie sfascynuje tem swem za- 
wołaniem? 

l mniejsza doprawdy o to, że 
ksiądz będzie propagawał sport 
dlatego, że jest on remedjum na 
pijaństwo, a socjalista dlatego, że 
w ten sposób przyciągnie do swych 
szeregów liczne gromady młodzieży. 

Notujemy skwapliwie oskrzy- 
dlający ruch z dwuch odrazu stron. 

Organ Stowarzyszenia Młodzie- 
ży Polskiej miesięcznik „Kierow= 
nik* umieszcza od pewnego czasu 
artykuły sportowe. 

Stowarzyszenia Młodzieży, acz- 
kolwiek kierowane przez księży, 
rozwijają w swem łonie bardzo po- 
myślną akcję sportową w postaci 
zawodów i egzaminów sprawności 
fizycznej. 

Pod czerwonym sztandarem ze- 
brali się w Łasicach członkowie o- 
bozu letniego dla młodzieży Tow. 
Uniw. Rob. Pod kierownictwem p. 
Z. Reymana w okolicy Wyszogradu 
w Łasicy nad Bzurą w lesie rozło- 
żył się letni obóz T. U. R., w któ- 
rem na trzy zmiany po 10 dni 
przebywali chłopcy z Warszawy. 
Życie—zupełna beztroska. Program 
dnia — sporty od rana do nocy. 
Kąpiel w Bzurze, w słońcu, lekka 
atletyka, gimnastyka, piłka nożna i 
wodna—wszystko to chaotycznie, 
ale w dużych dawkach. Pozatem— 
radjo koncerty, dużo Śmiechu, 
dużo ruchu i dużo słońca. A wie- 
zorami pogadanki ideowe, w czasie 
których kierownicy starają się za- 
szczepić w młode dusze ideały, 
przecież szczytne. 

Na boisku sportowem będą oni 
ztakim samym zapałem uganiali 
za pilką, jak i członkowie Kato- 
lickich Stowarzyszeń Młodzieży — 
sportowcy. W życiu też jak jedni, 
tak i drudzy będą jednakowo ene- 
rgiczni, dzielni i prawi. Właśnie 
sport ma to do siebie, że wycho- 
wuje jednakowe typy, choćby kie- 
rownicy pragnęli czegoś wręcz 
przeciwnego. Sport jest szkołą lu- 
dzi dzielnych i prawych. Przenika- 
nie sportu do organizacyj politycz- 
nych jest zjawiskiem równie przy- 
jemnem, jak przenikanie polityki 
do sportów—zatrważającem. Sport 
może osłabić ostrze walki politycz- 
nej i uszlachetnić ją, polityka mo- 
że zgubić sport. 

  

Oficerskie zawody strzeleckie o - 
mistrzostwo O. K. III. 

W ubiegły wtorek, dnia 24 sierp= 
nia b. r. odbyły się na terenie o- 
bozu ćwiczebnego Pohulanka ofi- 
cerskie zawody strzeleckie o mi- 
strzostwo O. K. III. Do zawodów 
powyžszych stanęlo 8 zespołów 
pano ages wszystkich dywizyj O. 

Pierwsze miejsce zajął 76 p. p. 
w Grodnie, osiągając ogółem w 
strzelaniu dokładnem i bojowem 
588 punktów. Drugie miejsce przy- 
padło 1 pułkowi legionów, który 
zdobył 586 punktów, a więc o dwa 
tylko punkty mniej od zwycięzcy. 
Trzecie miejsce przyznane zostało 
41 pułkowi z Suwałk za wybicie 
585 punktów. Indywidualnie naj- 
Jepszy wynik w strzelaniu dokład- 
nem osiągnął kapitan Chmura z 
1-go p. p. Leg., który wybił 76 
punktów. (x) 

Przy zakupach prosimy naszych Szanownych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
Agentury „Kurjera Wileńskiego”: „R U c H* Księgarnie kolejowe. 
  

  

> й i ż * == żę * Księgarnia Woj- Budsław Duniłowicze Dzisna Dołhinów, a kar, si „Kultura | Iwieniec Kowel Krasne nad Uszą | Landwarów Lida skowa W Pucha: 
Spółdzielnia „Zgoda* | A. Szumski, sklep. | Spółdzielnia „Kotwica” L. Babajłow, * L Zamkowa Aleksander Sosnowski, | Kiosk czasopism Sawicki Antoni, Stanisław Gwiaździński M Bi 46 

ul. Zamkowa Biuro prosb. Włodzimierów, Księgarnia Biuro dzienników „Polonja“, Łucka 7 sklep spożywczy |Koncesjow. Biuro Podań ARIEGRIKOWO I SURSIKNI ul. Suwalska. 

Oszmiana . = pa ‹ Motodeczno Nowe-Troki Nowogródek Księgarnia Spółdzielcza | Pińsk Postawy Stołpce St. Święciany Wilejka powiat. 
Spółdzielnia wojskowa Ry Pa 22 baonu | Związek Kółek Rolnicz. Nauczyc. Polsk. Szkół Księgarnia Bańkowski Olgierd, Mazi Ziontek, N. Tarasiejski, Dru-| Modzelewski, 

„ O. P. ul. Kowieńska. Powsz., Piłsudskiego 20 St. Bednarskiego. Wileńska 7. stacja kolejowa | karnia i Skład Apteczny ul. Piłsudskiego 66                  



КОВ оКв Wal Lik NSO ( Nr. 197 (645) 
  

KRONIKA. 
4 

s Dziś: Józefa Kalasan. W. 

37 Jutro: Augustyna B. W. D. 
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Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś po raz ostatni znakomita ko- 

ze Verneuilla „Orzeł czy reszka” z 
Z. Kuszlówną w roli Maici. 

W niedzielę 29 bm. drugie i ostat- 
nie w bieżącym sezonie przedstawienie 
popołudniowe. Wystawioną zostanie cie- 
sząca się niezwykłym powodzeniem ko- 
medja W. Rapackiego „Ja tu rządzę” 
z rewją baletową. 

W poniedziałek 30 bm. zamknięcie 
letniego sezonu. Bilety na wszystkie 
przedstawienia nabywać można od godz. 
11 — 1 i od 3 — 9 wiecz. а 

Początek o godz. 8-ej m. 30 wiecz. 

MIEJSKA. 

— Budżet miejski za miesiąc 
bieżący. Magistrat miasta Wilna 
zakończył pracę nad budżetem 
miejskim -na miesiąc bieżący, z 
którego wynika iż wydatki zwy- 
czajne wynoszą 483.800 zł., docho- 
dy zaś wynoszą 485.900 zł. 

Powstała nadwyżka w wyso- 
kości 2.100 zł. będzie przeznaczo- 
na na pokrycie deficytu za ubieg- 
ły miesiąc. (ks) 

— Przebrukowanie ulicy Rydza- 
migłego. W dniu wczorajszym 

magistrat miasta Wilna przystąpił 
do przebrukowania ulicy Rydza- 
Smigłego. (ks) 

— O chodniki na ulicy Le- 
lewela. Komisarz Rządu na mias- 
to Wilno w dniu wczorajszym 
zwrócił się do magistratu wileń- 
skiego z żądaniem aby jeszcze w 
roku bieżącym były ułożone chod- 
niki na ulicy im. Lelewela. (ks) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wieczorna Szkoła Handlo- 
wa Dokształcająca Stow. Kupc. 
i Przemysł. Chrześć. m. Wilna (ul, 
Biskupia 12) przyjmuje od 10--1 
po poł. zapisy kandydatów (ek). 

Warunki przyjęcia: do klasy 
l-ej ukończenie 4—5 klas szkoły 
powszechnej, do klasy Il-ej 6—7, 

Lekcje odbywają się 3 razy ty- 
godniowo od g. 5.30—9. 

Opłata 6 zł. miesięcznie. 

ADMINiSTRACYJNE. 

— Wojewoda ma prawo roz- 
wiązywać Rady gminne. Mini- 
sterjum Spraw Wewnętrznych wy- 
jaśniło że prawo rozwiązywania 
Rad gminnych zostało przekazanie 
Wojewodzie Wileńskiemu w dro- 
dze delegacji bez ograniczeń. Wo- 
bec tego Wojewoda wykonywując 
wspomniane prawo wchodzi w 
kompetencję Ministra Spraw Wew- 

  

nętrznych, którego decyzja w tej 
sprawie jest ostateczna. (z) 

— Nowe stowarzyszenia ży- 
dowskie. Władze wojewódzkie za- 
rejestrowały stowarzyszenie pod 
nazwą „Zjednoczony Komitet Oswia- 
ty Waad Komen, Chot. Tachanoni* 
w Wilnie z terenem działalności 
w województwie wileńskiem. (z) 

Z KASY CHORYCH. 
— Polska i żydowska lista 

wyborcza do Rady Kasy Cho- 
rych. W związku z akcją wybor: 
czą do Rady Kaśy Chorych od 
dłuższego już czasu prowadzono w 
łonie Okręgowej Rady Klasowych 
Związków zawodowych pertraktacje 
w sprawie wystawienia wspólnej 
listy polskiej i żydowskiej. 

Na ostatniej jednak konferencji 
Okręgowa Rada Klasowych Związ- 
ków Zawodowych postanowiła wy- 
stawić dwie oddzielne listy polską 
i żydowską. 

Listy te bedą wystawiane przez 
Sekcje kulturalno-ošwiatowe pol- 
ską i żydowską. (z) 

SPRAWY _ WYZNANIOWE. 

— Stosunek Rządu do wy- 
znań religijnych w woj. Wileń- 
skiem. Wojewoda Wileński wydał 
okólnik do Starostów (Komisarza 
Rządu), wyliczając przepisy prawne, 
obowiązujące w stosunkach Rządu 
do poszczególnych kościołów i wy- 
znań. A mianowicie; w stosunku 
do kościoła katolickiego obowiązu- 
je konkordat ze stolicą apostolską, 
do kościoła prawosławnego — tym- 
czasowe przepisy o stosunku Rzą- 
du do kościoła prawosławnego w 
Polsce, do wyznania izraelickiego— 
rozporządzenie Rady Ministrów o 
rozciągnięciu dekretu o gminach 
wyznaniowych żydowskich na te- 
renie województw Wschodnich. W 
stosunku do ewangielików maho- 
metan, karaimów i staroobrzędow- 
ców obowiązują przepisy tomu XI 
Ros. Zb. Pr. jako przejściowe do 
czasu ustawowego uregulowania te- 
go stosunku. (z) 

— Regulowanie stanu praw- 
nego kościoła Staroobrzędowców. 
W wyniku uchwał powziętych przez 
I Wszechpolski Zjazd Staroobrzę: 
dowców w Wilnie, który odbył się 
w październiku r. ub. oraz w zwią- 
zku z konferencją, jaką odbył Wo- 
jewoda Wileński pan Władysław 
Raczkiewicz z Ministrem Wyznań 
Religijnych i Oswiecenia Publiczne- 
go prof. Sujkowskim, odbywają się 
obecnie w województwie prace przy- 
gotowawcze i narady z przedstawi- 
cielami Prezydjum Komitetu Wy- 
konawczego Zjazdu Staroobrzędow- 
ców, mające na celu złożenie od- 
powiednich wniosków ustawodaw- 

  

  

  

czych w Ministerjum W. R.i O.P., 
które zamierza przystąpić w czasie 
najbliższym do uregulowania stanu 
prawnego kościoła Staroobrzędo- 
wego w Polsce. Jako podstawę do 
uregulowania tego stosunku przy- 
jęto dezyderaty, wyrażone na pierw- 
szym wszechpolskim Zjeździe lud- 
ności staroobrzędowej. (z) 

; Z. POLICJI 

— Zakończenie kursów przo- 
downików. W dniu wczorajszym 
o godz. 15-ej w lokalu szkoły po- 
licyjnej przy ul. Gaona odbyło się 
uroczyste zakończenie kursu przo- 
downików Pol. Państw. woj. Wi- 
leńskiego. 

Do zgromadzonych przodowni- 
ków przemówił kom. inspektor p. 
Praszałowicz, oraz Wojewoda Wi- 
leński p. Raczkiewicz, życząc jak 
najlepszych rezultatów .z pracy dla 
bezpieczeństwa w woj. Wileńskiem. 

Ogółem skończyło szkołę 32 
abiturjentów. (x) 

Z_KOLE!. 

— Nowy dworzec w Stołpcach 
Prezes Wileńskiej Dyrekcji p. inż. 
Starzewski wyjechał w dniu wczo- 
rajszym do Stołpców, dla przepro- 
wadzenia inspekcji nowobudującej 
się tam stacji osobowej i towa- 
rowej. 

Nowy dworzec w Stołpcach jest 
wybudowany według wymagań naj- 
nowszej techniki kolejowej, przy- 
czem wielkość jego została dosto- 
sowana do potrzeb jakie się wyła- 
niają z powodu faktu, iż Stołpce 
są najważniejszym punktem  gra- 
nicznym w ruchu osobowym i to- 
warowym z Rosją. 

Ostateczne ukończenie budowy 
nowego dworca w Stołpcach nastą- 
pi w ciągu najbliższego tygodnia. 

Z 

ZJAZDY. 
1. Zjazd Lekarzy Polaków na 

Śląsku w dniach 23, 24i 25 wrze- 
śnia 1926 r. Komitet Organizacyj- 
ny Zjazdu przypomina p. Kolegom 
lekarzom, że termin zgłaszania 
uczestnictwa w zjeździe upływa z 
dniem 5 września b. r. Uprasza się 
więc p. Kolegów o jaknajrychlejsze 
zgłoszenie się celem zapewnienia 
pomieszczenia. Nadesłane wraz z 
zgłoszeniem się 25 zł. od osoby, 
a 10 zł. od osoby towarzyszącej 
pokryją w miarę ilości zgłoszeń 
koszta wycieczek i mieszkań. 

U BIAŁORUSINÓW. . 

— Instytut Kultury Białorus- 
kiej. W szeregu gmin i powiatów 
woj. wileńskiego zostały utworzone 
Oddziały Instytutu Kultury iBiało- 
ruskiej, mające na celu zbieranie 
odnośnych materjałów do przeszło- 
ści historycznej zabytków ludowych 
w danej miejscowości i okolicy, 
które to dane mają być kierowane 
do oddziału w Wilnie. (x) 

  

Wilnie. 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 
— Żydowski Czerwony Ek- 

spres. Wczoraj nadeszło do Wilna 
pierwsze warszawskie czerwone pi- 
smo p. t. „Warszawer Ekspres” — 
Warszawski Ekspres, którego pier- 
wszy numer wyszedł z datą 25 sier- 
pnia 1926 r. 

Odpowiedzialnym i faktycznym 
redaktorem tego pisma jest p. 
Goldberg. (z) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Byli wojskowi łączą się. 
Onegdaj w lokalu związku ofice- 
rów rezerwy Odbyło się posiedze- 
nie przedstawicieli wszystkich związ- 
ków byłych wojskowych, znajdują- 
cych się w Wilnie, celem utworze- 
nia komisji międzynarodowej, któ- 
ra miała by za zadanie udzielanie 
pomocy prawnej, wspólnego wy- 
stępowania do władz w interesach 
wspólnych. 

W posiedzeniu wzięli udział: 
przedstawiciele związku oficerów 
rezerwy p. p. Matjasz i Lawryno- 
wicz, przedstawiciele związku inwa- 
lidów p. p. Dyla i Fiłon, przedsta- 
wiciel związku legjonistów p. Myd- 
larz, przedstawiciel związku haller- 
czyków p. Narbutowicz, przedsta- 
wiciel związku dowborczyków p. 
Kulesiński oraz przedstawiciel wo- 
jewódzkiego komitetu osadników 
wojskowych. 

Podczas przemówień i refera- 
tów przedstawicieli poszczególnych 
związków wszyscy zaznaczyli, iż 
komisja międzyżwiązkowa winna 
egzystować i za wszelką cenę nale- 
ży ją powołać w jak najprędszym 
czasie do życia, Oraz należy zwró- 
cić się do centralnych zarządów 
swych związków, aby te ostatnie 
utworzyły komisję centralną, na 
wzór komisji wileńskiej. 

Pod koniec posiedzenia wyło- 
niono komisję dla ułożenia regu- 
laminu, według którego komisja 
międzyzwiązkowa miała by działać. 
Do tej komisji powołano: p.p. Mat- 
jasza, Ławrynowicza, Dylę, Stan- 
kiewicza Oraz ma wejść przedsta- 
wiciel osadników, którego wyzna- 
czy komitet wojewódzki związku 
osadników. 

Posiedzenie komisj: regulamnino- 
wej odbędzie się w sobotę dnia 
28 b. m. © godz. 6 min. 30 w 10- 
kalu związku oficerów rezerwy. 

(ks) 

ROZNE. 
— Wycieczka z Druskienik w 

Wilnie. Wczoraj przyjechała do 
Wilna wycieczka  kuracjuszów z 
Druskienik, w liczbie 20 osób, dla 
zwiedzenia osobliwości m. Wilna. 

W ciągu wczorajszego i dzisiej- 
szego dnia wycieczka zwiedza cie- 
kawe zabytki lokalne i dziś wie- 
czorem wyjeżdża z powrotem do 
Druskienik. (z) 
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Kino kameralne 

Polonja 

— W sprawie rozbudowy 
miast. W najbliższych dniach od- 
będzie się w Warszawie posiedze- 
nie Rady Państwowej Funduszu 
Rozbudowy miast Rzeczypospoli- 
tej, na którem wniesiony zostanie 
przez poszczególne delegacje sze- 
reg projektów nowelizacji ustawy 
o rozbudowie miast. 

W związku z tem Komitet Roz- 
budowy m. Łodzi zwrócił się о- 
negdaj do Magistratu m. Wilna z 
prośbą o poparcie nowego projek- 
tu nowelizacji wspomnianej ustawy 
przedłożonego przez Magistrat m. 
Łodzi. (z) 

— Magistrat warszawski in- 
teresuje się kinem magistrackiem 
w Wilnie. Onegdaj przybył do 
Wilna delegat magistratu m. War- 
szawy, kierownik działu podatko- 
wego p. Franciszek Winkler w ce- 
lu zebrania dokładnych informacyj 
o administracji i prosperowaniu 
lokalnego miejskiego kina przy ul. 
Ostrombramskiej, założonego w 
swoim czasie przez Magistrat. 

Przyjazd wspomnianego delega- 
ta pozostaje w związku z zamia- 
rem założenia przez Magistrat m. 
Warszawy własnych kin. 

Niemałą rolę w  wzmiankowa- 
nem postanowieniu Magistratu 0- 
degrał strajk kin warszawskich. (2) 

Z POGRANICZA. 

— Wysiedienie z Litwy do 
Polski. Dnia 26 b. m. w rejonie 
Niemenczyna władze litewskie wy- 
siedłiły do Polski Wasilewiczównę 
Elżbietę i Andrzejewiczównę Alek- 
sandrę. 

— Piorun spalił bezpieczniki. 
Onegdaj piorun spalił wszystkie 
bezpieczniki w centrali baonowej 
w Niemenczynie. W skutek powyż- 
szego było” przerwane połączenie 
telefoniczne z pododcinkami Lin- 
ciszki i Plikiszki. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Przejechanie. Dn. 25 bm. o g. 16 
m. 15 kierowca taksówki Nr. 14192 Win- 
centy Milewek (Połocka Nr. 10), naje- 
chał na jadącego rowerem Jakóba Kule- 
wicza, zam. Wiłkomierska 92, przyczem 
Kulewicz uległ ogólnemu potłuczeniu i 
został przewieziony do szpitala żydow- 
skiego w stanie niegroźnym. 

— Kradzieże. W nocy z dn. 25 na 
26 bm. z gorzelni „Wiktorja* przy ul. 
Zarzecze 2 skradziono 200 litrów spiry- 
tusu wart. 2,000 zł. 

Na prowincji. 

— Kto puszcza w obieg fałszywe 
banknoty. Dn. 20 bm. przy okienku ka- 
sowym Urzędu Pocztowego w Mołodecz- 
nie insp. inst. ——- zam. tam usiłował 
puścić w obieg 5 zł.” fałszywy |banknot. 

— Pobicie. Dn. 21 bm. około g. 21 
mieszkankę m. Plisy Nadzieję Sokowicz, 
pobito i po związaniu wyniesiono w po- 
le. Sprawców powyższego czynu Włady- 
sława Centkowskiego, Konstantego Oma- 
sza i Olszewską m-ców m. Plisy zaa- 
resztowano, zaś ciężko pobitą Sokowicz 

Dziś sensacja 
sezonu! Cienie Paryża 

odstawiono do szpitala powiatowego w 
Głębokiem. Ą 

— Przeprowadzone dochodzenie w 
sprawie pobicia Witolda Janukowicza, 
przez Aleksandra Apiaczonka w dn. 25 V. 
rb. ustaliło, że wypadek powyższy miał 
miejsce w czasie bójki na tle porachun- 
ków osobistych wymienionych. Janko- 
wicz odniósł lekkie obrażenie ciała. Do- 
chodzenie skierowano do Sądu Pokoju, 

— Napad R Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, że napad 
rabunkowy na Pietrusiewicza z dn. 6 na 
7 bm. nie miał miejsca, zaś rzekomy 
sprawca napadu Piotr Jarmołowicz zo- 
stał podstrzelony, lecz kiedy, gdzie i 
przez kogo — dochodzenie nie ujawniło. 
Sprawę skierowano do Sędz. Śledczego. 

— Zabity koń przez pociąg. W dn. 
24 bm. na linji kolejowej Bielsk Podla- 
ski-Hajnówka został przez pociąg prze- 
jechany i zabity na miejscu koń. Gospo- 
darz, który powoził koniem zdołał ze- 
skoczyć z wozu i uniknąć niechybnej 
śmierci. (z) 

— Usiłowanie kradzieży w szpita- 
lu. W nocy z dn. 21 na 22 bm. nieznani 
sprawcy usiłowali dokonać kradzieży 
instrumentów chirurgicznych z Sejmiko- 
wego szpitala w Łużkach. 

Listy do Redakcji. 
Od Zarządu Wileńskiego Banku 

Ziemskiego otrzymaliśmy następu- 
jący list z prośbą o umieszczenie: 

Do Redakcji Kurjera Wileń- 
skiego. 

W związku z artykułem p. t. 
„Kupno akcji Wileńskiego Prywa- 
tnego Banku Handlowego przez 
Wileński Bank Ziemski*, zamiesz- 
czonym w numerze 196 poczytne- 
go pisma Panów, pomijając kilka 
drobnych niedokładności tego arty- 
kułu, upraszamy Szanowną Redak- 
cję o sprostowanie, że suma wyło- 
żona przez prywatny Bank Ziem- 
ski na kupno akcji Wileńskiego 
Prywatnego Banku Handlowego zo- 
stała wydaną z rezerwowego kapi- 
tału Banku, a nie na rzecz pożycz- 
ki rządowej, z której Wileński Bank 
Ziemski dotychczas jeszcze nie sko- 
rzystał, i która, w razie potrzeby, 
wydawaną mu będzie wyłącznie na 
zastaw kuponów od złotowych li- 
stów. 

Z szacunkiem i poważaniem. 
Swiątecki. 

Członek Zarządu. 

Szanowny Panie Redaktorze, 
W numerze 172 poczytnego pisma 

z dnia 29-VII. rb. w dziale „Wieści z kra- 
ju“ umieszczono korespondencję ze 
wiecian, 

Korespondencję tę pisał widocznie 
człowiek złej woli skoro!podaje za fakty 
wiadomości wyssane z palca. To też 0- 
świadczam, że w czasie wypadków majo- 
wych nie miałem Žo narad pouf- 
nych z p. Starostą Żórawskim, jak rów- 
nież nigdy nie ubiegałem się o zmianę 
nazwy gimnazjum. 

czę wyrazy szacunku i poważania 
B. Czapkiewicz 

„, Dyrektor Gimnazjum 
im.. Józefa Piłsudskiego. 

* $ * 

2ат|е5:сиі2с_ niniejszy list zazna- 
czamy, że zwróciliśmy się do naszego 
informatora ze Święcian z prośbą o u- 
dzielenie wyjaśnień w powyższej sprawie, 
które nie omieszkamy ogłosić w naj- 
bliższym czasie. 

      

współczesny dramat 
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GASTRONOM JA 
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(e) 

(e) 

mine „ЛЫ 

z kursami zawodowymi i gospo- 
darczymi w Jordanowie (Małopol- 
ska) w okolicy górskiej i klima- 
tycznej zawiadamia, że dodatkowe 
egzamina wstępne na kurs I, II 
i III odbędą się w ostatnich dniach 
sierpnia i z początkiem września b.r. 
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  Fabryczny skład mebli „WIEDEŃ% i skład for- 

nierów, róg Wielkiej 53 i ul. Hetmańskiej 1, na do-       

  

  

  

Viloikį“ £0z, Winikieį i Sawicz Nr. 2, Snia Raba о ka a KE 006000006060609866 Sp. z 0. 0. = я ° + hę е = szorzędn wykonanie, abs0- „łat Al el ЫЕ ns ap kolacje. 2 z OBUWIE Taklad fryzjerski lutna hygjena. Wileńska aż Ogłoszenie. DRUKARNIA „PAX   

  

UL. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 
Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

  

Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, 
przy ul. Zamkowej w domu Nr. 15, na za- 
sadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 

Zamkowa 24. Obuwie damskie, 
męskie i dziecinne. a-1166 

OPTYKA 

W. Litwinowicz Obuwie, konfekcja, galanterja. Ceny fabryczne. 
" Śniadania, obiady, kolacje, t „Bar Flngielski”” opyggania. obiady, kolacje, W. NOWICKI, Wielka 30, tei. 9-08. 2-130, 
  

        

    
  

  

  

  

    
Pierwszorzędna « ul. Ad. Mickiewicza 4 = > i introligatorskie szybko i dokładnie. retawaeja "„ Łazar” u 8: > jt M. SNARSKI, Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22 SPOŻYWCZOŚĆ 31 sierpnia 1926 roku o godz. 1ż-ej w po- cs : Cafe-Restaurant de Commerce Optyk Egzyst. od roku 1900. Duży wybór rozinai- Wh śmietank poleca T-wo „Zdrowie*, łudnie w Wilnie przy uł. Szawelskiej Nr. 8 KSIĘGI, RACHUNKOWE, Wileńska 28, tel. T22. Śniadania, obiady od 90--1,20 zł. tych optycznych i elektryczn. materjałów.  aalzri WYBUIOWĄ ŚMIELĄN ( przedst. Rudnicka 25, zi 2 adi r gó z licytacji publicznej т ВЁ}.{З‚ВЁ!ЁЁ%ЧК;ЪАКАТУ odczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. b—1zi5 5 = - а- ruchomości, skłądającej się z materjałów , właściciele B-cia OLKIENICCY. Wilno, : : > ‚ ! 1 Ti NE Kaukazka ł Miejski pasaż Nr. 5. Poleca „Optyfuł ul. Wielka 66. Zakład optyczno-okuli- Keli leczniczy K. Sigaliny Trocka 10. pišmiennych i urządzenia mieszkaniowego, CENY E ILUSTRACYJ ЛОИ codziennie prawdziwy aa styczny, b-1273 a-1ll2 należącej do Zymela Szulkina, oszacowanej WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE.     

  
  łyk po Kaukazku. b-1345 

Bar-Hawiamnia Jagiellońska 3, Domowe obiady, śnia- „Opiyk-Rubin 
dania i kolacje. Ceny umiarkowane. 

į b-1354 

dla licytacji na sumę 699 zł. 42 gr. na za- 
spokojenie pretensji Sp. Akc. Papier i Za- 
kładów Przemysłowych Multum w sumie 
914 zł. 62 gr. z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. 

»» Najstarsza firma w kraju założ. w 1840 WĘDLINY NAJLEPSZE poleca roku. ul. Dominikańska 17. b-1236 Wileńska Sp. Handlowa ROZA 1. 

RADJO 
W śródmieściu 

blizko kilku gimnaz. ta- 
nia i zdrowa jadłodajnia 
dla uczących się, a także 
bursa dla chłopców z 

Przybłąkał się pies 
dnia 20-go sierpnia rasy 
„Doberman*. Dowiedzieć 
się: Beliny 18, k 
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  ZEGARMISTRZOSTWO     
  

Wszystko w zakresie radjo! | JUBILERSTWO i GRAWERSTWO 
    

  

  

        

  

  

  

” 
i ži Wileńska 24 Elektrit „1 Zegarmistrz ul. Tatarska 2, róg Ad. i i Bli 

<akład jubilersko-grawerski—stemple, az gu- S 2 ж precyzyjny 8. Kac Micktewicza. UA е ° ® Ё;Ё‘ЁЁЁЁ‚.ОШЁФ Domine mowe i ili i amkowa : 8 NDZ - ‚ 2 
metalowe R Filipskiego a-1108 RÓŻNE Zegarmistrz (były maj- Witold Jurowi Mickiewi- i] NIE [ || LENIA R: ROW. 5 $ 5 ч - ena Е ster firmy) Pawet Bure [7 czą 4 ° : [ M 
M Żabiński Fabryka stempli gumowych, Maszyny de pisania, rowery, L k Wielka 5 a-1128 А Х # d ° Niemiecka 6. a-1104 gramofony, maszyny do szycia kw AC a-1165 we Upzaž opak szOry a krzesła Pianina Uli zz e: _ Pieczątki kauczu- Gdańska 1. Specjalny Zakład Artystycznych portretów i za- SO co: Niemiec. wytwórni Radomskiej Kohna, obody jesio- З pe aaa e kowe'i metalowe 9. Wekslep “zi: kład fotograficzny L. Miseres Wilno, S to Jański. Koltyki sajwięjszy'wybó;, M. Rejttord eg nowe i koła gotowe do wozów. Informacje do wynajęcia. Reperacja dac 

  

b-1110 b-1278 w biurze „Agrotechnik*, Wileńska 26, Pi- i strojenie. kaka r   

  

  

  

      

  
  

      

  

KRAWIECTWO Angielskie rowery B.S.A., maszyny do pisania, kasy Zegarmistrz B. Swirski ZR lecki, od godz. 10—3 popołudniu. ao Ze, ОТОТОТОТОТОТОТО Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. g$1 ot wałe, maszyny do szycia, J. KuźnieG »-12:s rad e A f duży do wy- 
godne S d 3 Ay, 5 gramofony.į Wilno, ul. Wileńska 25 Ž AS О 

eszka e Pokój najęcia Vla i DZWEJSKI ** 110 ) ją dawniej STRAUSSA. UI. ELASTW ISOK 4-ch pokoi 4- ы 
warunki. a-1109 Mtystyczna fotogratja Wielka 21. b-1273 Popier ajcie Ligę Żeglugi Bi Lainė aidas aa ojc   

Piotrogrodzki krawiec damski J. GOŁUBOWiCZ, г 3 przyjmuje obstalunki na palta, futra i kostjumy od Towar najlepszy— Ceny najniższe. Skład FARB zł. Mostowa 9—25. 1283 Jan Mazurkiewicz, Dominikańska 11. 

D. H. BRACIA CHOLEM założ. w r. 1846, Kwia- towa 5. Tel. 3-53. i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- 
a-1196 kuły techniczne, budowlane, cement, papa etc. b-1308 

trzebne zaraz. D. H. W. Mickiewicza 21, m. 7. 
Nowicki, ' Wielka 30, Morskiej i Rzecznej! paz 

Tel. 8-93. 

te- 
iii) MB 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogof“ sp. 7 ogr. odp. 
Redaktor: odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

Drak. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. 

ASA


