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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odn ‹ 

kronika rekl.— nadestane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), 
oszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7zł. CENA OGŁO 

nekrologi—25%0 zniżki, dla poszukujących pracy—507/0 zniżki, 

miejscowe— 15% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10. 

Nasza propaganda zagraniczna. 
Zbliżająca się sesja Ligi Naro- 

dów stawia na porządku dziennym 

sprawę naszych zdolności do roz- 

wiązywania zasadniczych zagadnień 

zewnętrznych. Trzeba sobie uświa- 

domić, że stanowisko, jakie w o- 

becnym układzie stosunków mię- 

dzynarodowyck potrafi sobie zdo- 

być Polska, zależeć będzie nietylko 

od siły, jaką, państwo nasze w 

chwili obecnej reprezentuje. Czyn- 

nikiem nie mniejszego bynajmniej 

znaczenia jest wspólność interesów, 

łączących nas z obcemi, więzy soli- 

darności _ międzynarodowej, to 

wszystko, co w imię własnego in- 

teresu innych członków społecz- 

ności międzynarodowej nakazuje 

im poprzeć nasze postulaty. 

Ubiegłe lata naszego bytu nie- 

podległego były okresem, w któ- 

rym bądź zatraciliśmy samodziel- 

ność naszej polityki zagranicznej, 

której kierownictwo przechodziło w 

znacznej mierze w ręce naszych 

przyjaciół na Zachodzie, bądź też ro- 

biliśmy wszystko, aby więzy łączą- 

ce nas z obcemi zerwać i, co za 

tem idzie, pozostać w izolacji. Był 

to okres, w którym na naszą po- 

litykę zagraniczną decydujący wpływ 

wywierał obóz narodowo-demokra- 

tyczny wahający się między lokaj- 

stwem a „samowystarczalnością na- 

rodową”, negujący te tysiączne wię- 

zy wspólnego interesu na gospo- 

darczych przedewszystkiem podsta- 

wach oparte, które łączyły nas ze 

światem cywilizowanym. 

Nic dziwnego, że w tych warun- 

kach polska propaganda zagranicz- 

na przedstawiała się fatalnie, i tem 

gorzej, im większy wpływ na rządy 

w Polsce mieli przyjaciele p. Ro” 

mana Dmowskiego. 

W chwili obecnej Polska płaci 

za bezmyślne zaniedbanie propa- 

gandy zagranicznej przez szereg 

lat, za niesłychanie nieudolną jej 

organizację, za te wszystkie braki, 

których usunięcie w ciągu kilku 

miesięcy jest niemożliwością, jak- 

kolwiek musi być ono uważane za 

zadanie pierwszorzędnej wagi, wy- 

magające stałego, systematycznego 

wysiłku ze strony rządu. 

Niżej podpisany miał możność 

w przeciągu dłuższego okresu cza- 

su patrzeć na naszą propagandę 

zagraniczną bezpośrednio na obcym 

terenie, dla którego była ona prze- 

znaczona. Bezstronnie stwierdzić 

trzeba. że Polska jest jednym z 

tych krajów, o których najmniej 

pisze się lub mówi na Zachodzie. 

Brak informacji o nas, brak prze- 

dewszystkiem rzeczowych danych, 

któreby o najważniejszych sprawach 

naszego życia informowały, pocho- 

dzi stąd, że lokalne placówki Min. 

Spraw Zagranicznych materjału ta- 

kiego nie udzielały. 

Najbardziej zaniedbaną dzie- 

dziną są sprawy gospodarcze t. j. 

te, na których cały świat opiera 

swą politykę międzynarodową. 

Mógłbym cytować całe szeregi 

poważnych wydawnictw zagranicz 

nych, poświęconych tym kwestjom, 

w których stale pisze się o Cze- 

chach, często o Rumunji, Węgrzech 

lub Jugosławii a b. rzadko, najwi- 

doczniej wręcz przypadkiem, o Pol- 

sce! Zacytuję tu opinię, jaką wypo- 

wiedział kiedyś do mnie jeden z 

najwybitniejszych znawców ekono- 

miki światowej, Włoch prof. Jerzy 

Mortara, autor świetnej publikacji 

dorocznej p. t. „Prospecttiva ece- 

nomiche* (Perspektywy ekonomicz- 

ne). Gdy zwróciłem uwagę, że w 

pracy jego w wielu wypadkach 

bądź brak danych statystycznych, 

odnoszących się do Polski, bądź 

też terytorjum Rzeczypospolitej ob- 

jęte jest łącznie z kilkoma krajami 

pojęciem „państw sukcesyjnych b. 

Austro-Węgier", oświadczył mi: 

— Paniel Krajem, o którym 

najtrudniej się coś dowiedzieć, jest 

Polska. Otrzymuję stosy wydaw- 

nictw z różnych krajów. Z Polski— 

nic. Korzysta się z zestawień mię- 

dzynarodowych, niezawsze kom- 

pletnych. 

Podobne skargi słyszałem nieraz 

"w bibljotekach różnorodnych urzę- 

dów i instytucyj naukowych. A są 

to przecie laboratorja, w *rych 

badacze szukają materjału dla swych 

prac, zwłaszcza wówczas, gdy doty- 

kają stosunków międzynarodowych. 

Propaganda zagraniczna, w tym 

minimalnym zakresie, w jakim do- 

tąd była prowadzona, poświęcona 

jest przedewszystkiem sztuce, awięc 

plastyce, teatrowi, w mniejszym 

stopniu literaturze. Jest to rezultat 

panującego dotąd systemu powie- 

rzania propagandy dyletantom, w 

przeważnej mierze o literackich za- 

interesowaniach. Rezultaty są fatal- 

ne. Znów przykład. Od roku z gó- 

rą przygotowuje się w Wiedniu w 

3-ch językach wielki tom informa- 

cyjny o Polsce, wydany luksusowo 

i ozdobiony kilkuset ilustracjami. 

Wydawnictwo to układem swym 

przypomina sklepik prowincjonal- 

nego antykwarjusza, zawiera bo- 

wiem wszystko, co przyszło do gło- 

wy jego redaktorowi, człowiekowi 
najlepszych chęci, i może b. poży- 

tecznemu w dziedzinie swej specjal- 

ności, ale zupełnie nieprzygotowa- 

nemu do informowania obcych o 

polskich zagadnieniach państwo- 

wych. 

Redaktor bowiem owego wy- 

dawnictwa jest teatrologiem. Nic 

dziwnego, że charakter wydawnict- 

wa, odstraszającego swą różnorod- 

ną treścią poważnego czytelnika, 

jest wręcz odwrotny temu, jakiego 

od wydawnictwa propagandowego 

wymagać można. 

Fatalny kierunek propagandy 

sprawiał, że Polska traktowana by- 
ła częstokroć, jako kraj, któremu 

mężowie stanu, ekonomiści, kiero- 

wnicy życia gospodarczego, t. j. 

ci wszyscy, którzy mają istotny 

wpływ na politykę państwową, mo- 

gli nie udzielać uwagi. Kierunek 

ten nadawany był z góry, i dobór 

współpracowników Wydzału Prasy 

i Propagandy Min. Spraw Zagra- 

nicznych jest jedną z najważniej- 

szych przyczyn jego powstania i 

utrwalenia się. 

Jeśli ujemnie ocenić musimy 

zaniedbanie propagandy ze strony 

urzędów, do których ona bezpo- 

średnio należy, to tembardziej wy- 

tknąć musimy szkodliwość tej po- 

lityki, jaka przez szereg lat stoso- 

wana była wobec inicjatywy osób 

prywatnych. Całe litanje skarg na 

ten temat wypadło niżej podpisa- 

nemu nieraz słyszeć od osób, któ- 

re w dzinię propagandy pracowały, 

pomijając już kilka doświadczeń, 

związanych z własnemi skromne- 

mi poczynaniami na obcym grun- 

cie. Kilkutygodniowe z reguły sta- 

rania o paszport przy użyciu wszy- 

stkich t. zw. „stosunków*, @а о- 

sób wyjeżdżających w celach pro- 

pagandowych zagranicę, to chyba 

najbardziej uderzający i najbardziej 
uniwersalny przykład stosunku 

władz do inicjatywy prywatnej. 

Stan taki objął w spadku rząd 

dzisiejszy. Zdajemy - sobie dokład- 

Wilno, Sobota 28 sierpnia 1926 r. 

AN DEMOKRATYCZNY. 

    

przed Sesją Rady bigi Narodów. 
Rozsądne głosy niemieckie. 

BERLIN, (Pat). Dzienniki lewicowe zapatrują się dość spokoj- 

nie na możliwość udzielenia Polsce niestałego miejsca w Radzie 

Ligi z równoczesnem zabezpieczeniem ponownego jej wyboru. 

Prasa prawicowa zapewnia, że Niemcy nie zamierzają intrygo- 

wać przeciw wyborowi Polski do Rady, jednocześnie zaś pociesza 

się, że między prawem wybieralności a samym faktem wyboru jest jesz- 

cze znaczna różnica. 
Berliner Zeitung pisze w tej sprawie: Ostatecznie współpraca z 

Polszą w Radzie Ligi mogłaby leżeć w interesie Niemiec. Lokal An- 

zeiger zastanawiając się w dłuższym artykule nad tem czy niemiecka dele- 

gacja ma głosować za Polską jako niestałym członkiem Rady, twierdzi, 

że niektórzy członkowie rządu Rzeszy odpowiadają na pytanie to z 

różnych względów twierdząco. 

Niemcy o sytuacji. 
: BERLIN, (Pat). Vossische Zeitung ocenia optymistycznie sytuację 

międzynarodową w przedzień sesji jesiennej Ligi Narodów. 

Poruszając sprawę reorganizacji Rady Ligi, dziennik wyraża przy- 

puszczenie, że Hiszpanja zadowolni się mandatem w Tangerze jako 
rekompensatę za utratę stałego miejsca w Radzie. 

Co do Polski, Voss. Zeit. przypuszcza, że nie będze ona się opie- 

rała przy żądaniu przyznania jej stałego mjejsca w Radzie już podczas 

obecnej sesji wrześniowej. Ten moment niebezpieczeństwa dla Ligi bę- 
dzie — pisze dziennik — wedle wszelkiego prawdopodobieństwa usunięty. 

Włochy popierają Hiszpanię. 
„LONDYN, (Pat), Daily Mail donosi z Rzymu, że delegacja włoska 

do Ligi Narodów popierać będzie na terenie genewskim żądania Hisz- 
panji w sprawie przyznania jej stałego miejsca w Radzie Ligi. 

Niemcy radzą. 
BERLIN (Pat.). Dzisiejsza prasa poranna ogłasza wyczerpujące 

sprawozdanie z przebiegu wczorajszego posiedzenia komisji spraw zagra- 
nicznych Reichstagu. 

Na posiedzeniu tem komuniści postawili wniosek o natychmiasto- 
we zwołanie Reichstagu celem przeprowadzenia głosowania nad uchwałą 
o ewentualnem wycofaniu z Genewy prośby Niemiec o przyjęcie ich do 
Ligi Narodów. 

‚ Za wnioskiem tym głosowali obok komunistów skrajni nacjonaliści 
i niemiecko-narodowi. й 

Zarówno ten wniosek jak i następny domagający się ponownego 
zwołania komisji dla pw zagranicznych przed wyznaczeniem delegacji * 
niemieckiej do Ligi Narodów, zostały odrzucone. 

Komisja zakończyła swe obrady wyrażając aprobatę dla polityki 
ministra d-ra Stressemana. 

Według informacji prasy następne posiedzenie komisji odbyłoby się 
dopiero wtedy, gdyby wynikły jakieś specjalne trudności w związku ze 

sprawami Ligi Narodów. 
_ W najbliższych dniach obradować ma gabinet Rzeszy w pierwszej 

linji nad zagadnieniem reorganizacji Rady Ligi i nad sprawami formal- 
nemi, dotyczącemi wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów. 

STI OO T SI TAS I RT, 

Walka o strejk. 
„LONDYN, (Pat). W St. Helens (Lancashire) doszło ponownie do 

starcia między górnikami a policją. Policja obrzucona kamieniami dała 

salwę. Po kilku godzinach udało się policji przywrócić spokój. 

Kwestja strejku pozostaje otwartą. 

PARYŻ, (Pat). Matin donosi z Londynu, że wczorajsza wieczorna 

konferencja ministrów z delegatami górników nie doprowadziła do żadne- 

go rezultatu. 

Ponowna konferencja górników z 
rządem. 

LONDYN (Pat.). W kołach związku górników mówią o możliwości 

zwołania w przyszłym tygodniu konferencji delegatów górników, która 

zatwierdzi ostateczną redakcję żądań górników. 

Gdy to nastąpi, delegaci górników zwrócą się do rządu z ponowną 

  

Niemcy o Marszałku Piłsudskim. 

BERLIN, (Pat). Tagliche Rundschau omawiając przytoczone przez 

Głos Prawdy zestawienia cyfrowe mające zilustrować szkodliwą dla Рай- 

stwa Polskiego gospodarkę, chwali Marszalka Pilsudskiego га podjęcie 

przezeń energicznej walki z hydrą korupcji. 

Jako sąsiedzi — pisze Tagl. Rundschau — szczerze życzymy Mar- 

szałkowi Piłsudskiemu powodzenia w jego akcji. 

L Państw Ralynkth. nie sprawę z tego, że wiele czasu 

upłynie i wiele energji wypadnie 

SZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., 

ogł, zagraniczne—50%/0 drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, o 

zużyć, aby propagandę zewnętrzną 

Polski bodaj tylko zbliżyć poważ- 

nie do tego poziomu, jaki osiąg- 

nęła ona np. w Czechach. Czas 

jednak już dziś na zdecydowany 

krok w kierunku uporządkowania 

jej i chwilowego zorganizowania. 

Radykalna zmiana w tej dziedzinie 

jest jednym z najistotniejszych wa- 

runków, od których zależy powo- 

dzenie wszelkiej akcji międzyna- 

rodowej z naszej strony. 
B. Wścieklica. 

Łotwa. 
Tragiczny wypadek w Dźwino- 

ujściu. 
We czwartek podczas próbnego 

strzelania z armat 3-calowych w 

obrębie twierdzy Dźwinoujście (Du- 

namunde), nabój jednego z dział 

przy wystrzale eksplodował wew- 

nątrz lufy, rozrywając tylną część 

działa. Dwaj żołnierze ponieśli 

śmierć, kilku zostało ciężko rannych. 

Znajdujący się w pobliżu ofi- 

cerowie z inspektorem artylerji płk. 
Watzetis'em na czele wyszli bez 

szwanku. 
Jak wykazało śledztwo, powo- 

dem katastrofy była wada naboju. 
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za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

{ ct. z zastrzeženiem miejsca 100/0 drožej, w dnie świąteczne I za- 

-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

J. KRUŻANKA 
Artystka oper Warszawskiej i Wileńskiej udziela lekcji 

śpiewu solowego. 

Zapisy przyjmuje codziennie od godz. 12—2 popołudniu. 

JAGIELLOŃSKA 10, m. 5. „w 

  

P. Steed o sytuacji w Polsce. 
„The Review of Reviews“ Z 

sierpnia zamieszcza artykuł p. Ste- 

eda p. n. „Wrażenia z Polski“. 

Podkreśla on przedewszystkiem, iż 

nie mylący zazwyczaj instykf 
dziennikarza pozwala mu stwier- 

dzić, że po przewrocie majowym 

dokonało się w psychice społe- 

czeństwa polskiego odprężenie, jak 
gdyby po zniknięciu zmory. 

W prezydencie Mościckim Pol- 

ska znalazła szefa państwa, do któ- 

rego żywić może zaufanie i sza- 

cunek. 
Marszałka Piłsudskiego uważa 

za swego rodzaju filozofa i poetę- 

żołnierza, bardziej jednak skłonne- 

go do czynu, niż do metafizyki i 

poezji. Wstosunku Marszałka do 

Litwy gra pewną rolę „litewskie* 

jego pochodzenie. Stosunek Pil- 

sudskiego do Rosji nie jest nie- 

przyjazny i nie trzeba się spodzie- 

wać zaostrzenia stosunków polsko- 

rosyjskich. Nie ma to oznaczać, iż 

jest on w jakimkolwiek stopniu 

przychylny bolszewizmowi, lub in- 

nej dyktaturze np. faszystowskiej. 

Rozszerzana przez Niemcy wersja 

o nieprzyjaźni Pilsudskiego dla 

Niemiec pozbawiona jest również 

wszelkich podstaw. Jak każdy 

patrjota polski jest on przekonany 
o trwałości dzisiejszych granic Pol- 

ski. Stosunki gospodarcze polsko- 

niemieckie nie są rzeczywiście za- 

dawalaiące; z obu stron czynione 

są próby dojścia do porozumienia. 

Właściwą dziedziną działalności 

Piłsudskiego są sprawy wewnętrzne. 

Autor szczegółowo rozpatruje 

sanację parlamentarną usankcjono- 

waną Ostatnio przez Sejm w kie- 

runku wzmocnienia władzy wyko- 

nawczej. Nie można przewidzieć, 
jak długo rząd obecny korzystać 
będzie z równie szerokiego popar- 
cia społeczeństwa: zależeć to bę- 
dzie od czynów, jakimi się wykaże. 
W dalszym ciągu autor wyszcze- 
gólnia szereg plusów polskiego 
życia państwowego i gospodarcze- 
go: wywóz zboża, sprawność kolei, 
polski przemysł chemiczny i t. d. 

W sprawie stosunków, polsko- 
angielskich mówi, że Anglja nie 
jest usposobiona wrogo, lecz oba- 
wiała się o los Polski, gdyż poję- 

cia jej o tym kraju czerpane są Z 

przeszłości. Naród angielski niena- 
widzi wojny, przeświadczony, że 
pokój leży u podstaw zasadniczych 

jego interesów. Anglja obawiała się 
by niestałość i brak umiaru w Pol- 
sce nie doprowadziły, do konfliktu 
grożącego pokojowi całej Europy 
a nawet bezpieczeństwu Anglji. Tem 
się tłumaczy nieufność jej wobec 
niektórych planów polityki polskiej. 
Niedoceniona była w Anglji wielka 
przysługa, jaką oddała Europie 
Polska przez odparcie bolszewików 
w roku 1920. Urzędowe stanowisko 
Anglji podówczas było pożałowa- 
nia godne, a ustosunkowanie się 
opinji publicznej nie o wiele lepsze. 
Francja udzieliła niejakiej pomocy 
i zaskarbiła tem sobie wdzięczność 
Polski. Gdyby nie zwycięstwo Pol- 
ski, Niemcy, przypuszczalnie i 
Europa zachodnia byłyby zboisze- 
wizowane. Po części winni są sto- 
sunkowi Anglji sami Polacy, a to 
ze względu na ich pogląd, że sam 
fakt złączenia trzech zaborów w 
niepodległą Polskę powinien im 
był pozyskać szacunek i sympatję 
opinji wszechświatowej. 

——————————————
 —————— i A 

Sejm i Rząd. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Konferencja w sprawie przemy- 
słu wojennego. 

Wczoraj w gmachu Min. Spraw 

Wojsk. odbyła się konferencja po- 

święcona sprawie przemysłu wojen- 

nego, a w szczególności sprawie 

lotnictwa. 
Konferencii tej przewodniczył p. 

Prezydent Rzplitej. Oprócz niego 

wzięli w niej udział: gen. Konarze- 

wski, szet administracji armji, gen. 

Górecki, jego zastępca i płk. Ray- 

ski, szef departamentu lotnictwa, 

oraz szereg wyższych oficerów Min. 

Spraw Wojsk. 
Konferencja ta jest dalszym cią- 

giem narad, zainicjowanych przez 

p. Prezydenta, a poświęconych ba- 

daniom naszego przemysłu wojen- 

nego. 

Nadużycia w Urzędzie śledczym. 

Wczoraj na skutek rewelacyjnych 

artykułów w „Głosie Prawdy* o 

nadużyciach w Urzędzie śledczym, 

gen. Sławoj-Składkowski wydał ko- 

munikat, w którym zawiesza od 

dziś w urzędowaniu kierownika 3 
rejonu urzędu śledczego kom. Sza- 

brańskiego i kierownika 2 rejonu 

kom. Dubiejewskiego. 

Rozporządzenie o emeryturach 
dla kolejarzy. 

Na wczorajszem _ posiedzeniu 

Rada Ministrów uchwaliła przedło- 

żony przez ministra Kolei projekt 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej o zaopatrzeniu emery- 

talnem nieetatowych pracowników 

Polskich Kolei Państwowych, o za- 

opatrzeniu pozostałych po nich 

wdów i sierot oraz O Odszkodo- 

waniu za nieszczęśliwe wypadki. 

Rozporządzenie to zabezpiecza 

pracowników nieetatowych, którzy 

dotychczas po przesłużeniu częstok- 

roć bardzo długiego czasu na ko- 

lei nie byli uprawnieni 
emerytury. 

Wejście w życie powyższego 
rozporządzenia pozwoli zredukować 
po przyznaniu im emerytur, okolo 
5000 pracowników nieetatowych w 
podeszłym wieku przeważnie nie- 
zdolnych do służby. Rozporządze- 
nie ustanawia dla pracowników 
nieetatowych opłatę emerytalną w _ 
wysokości 6 proc. ich uposażenia 
miesięcznego. 

do żadnej 

Sprawa Banku Eksportowego. 

Dowiadujemy się, że statut Ban- 
ku Eksportowego nie będzie rozpa- 
trywany przez nadzwyczajne walne 
zgromadzenie akcjonarjuszów Ban- 
ku Polskiego 30 bm., lecz dopiero 
9 września na radzie Banku Polsk. 
będzie szczegółowo omówiony. 

Dowiadujemy się z drugiej stro- 
ny, że wobec zwiększenia zapasu 
walut w Banku Polskim, sprawa 

utworzenia Banku Eksportowego 
może być odłożona na czas dalszy. 

Ż Rosji dowieekiej, 
Pakt gwarancyjny z Turcją i Per- 
sją wymierzony przeciw Anglii. 

LWÓW, (Pat.). Gazeta Poranna 
donosi z Moskwy, że rozpoczęte 
niedawno pertraktacje sowietów z 

Turcją i Persją w sprawie paktu 
gwarancyjnego, obejmują również 

Sprawę ustalenia Ścisłej współpracy 
na terenie międzynarodowym, zwła- 

szcza w sprawach azjatyckich. Krok 

ten ma na celu wspólne zwalcza- 
nie wpływów angielskich w Małej 

Azji. 

® Ad. Mickiewicza 22. 

Ch. Fin wielki wybór zegarków 

złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 

magazynie pracownia zegarków, 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTEJĘ. 
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Odpowiedž litewska na memo- 
rjał Sejmu Klajpedzkiego. 

Urzędowa „Lietuva* rozpoczęła 
w numerze z dn. 25 b. m. druk no- 
ty litewskiej, złożonej 11 b. m. ge- 
neralnemu sekretarzowi Ligi Naro- 
dów w odpowiedzi na skargę Sejmu 
Kłajpedzkiego z dn. 2 marca r. b. 
do Ligiz powodu niewykonywania 
Konwencji Kłajpedzkiej. 

Na wstępie zaznacza w swej no- 
cie rząd litewski, że od czasu zło- 
żenia skargi przez Sejm Kłajpedzki 
w wewnętrznem życiu politycznem 
Litwy zaszły poważne zmiany, 
które w dużej mierze złagodzić mu- 
siały ostrze postawionych przez 
Kłajpedzian zarzutów. Zasadniczą 
zmianę stanowi mianowicie fakt 
przyjścia do władzy w Litwie po 
wyborach majowych nowego rzą: 
du, który opiera się również na 
posłach poraz pierwszy, wybranych 
z okręgu Kłajpedy. Jako dowód, że 
nowy rząd cieszy się zaufaniem 
tych posłów, przytacza nota dosło- 
wny tekst przemówień posłów Mil- 
brechta i Grabowa podczas debaty 
nad deklaracją rządu Sleżewicziusa. 

W dalszej swej treści stwierdza 
nota litewska, że memorjał Sejmu 
Kłajpedzkiego posiada obecnie jedy- 
nie wartość historyczną, a nie aktu- 
alną, poczem przechodzi do roz- 
patrzenia poszczególnych jego punk- 
tów. : 

Pierwsza częšč skargi dotyczy 
spraw gospodarczych i finansowych. 
Artykuł 35 Konwencji Kłajpedzkiej 

stanowi, że Litwa powinna subsyd- 
jować Okręg Kłajpedy za pomocą 
udzielania mu pierwszej części o- 
gólnych dochodów państwowych. 
Prowadzone w tej sprawie pertrak- 
tacje nie doprowadziły do żadnego 
rezultatu, pomimo że rządowi li- 
tewskiemu wręczony został przez 
delegację sejmu kłajpedzkiego szcze- 
gółowy projekt udziału Kłajpedy w 
dochodach państwa z ceł, akcyzy 
i podatków pośrednich. 

Nota litewska z dn. 16 b. m. 
twierdzi w odpowiedzi na powyż- 
szy zarzut, że sprawa okazała się 
nazbyt skomplikowaną, ażeby moż- 
na ją było na poczekaniu rozstrzy- 
gnąć ku obopólnemu zadowoleniu, 
zwłaszcza, że art. 35 konwencji 
nie jest dosyć wyraźnie zredago- 
wany, Oraz że system « rachunko- 
wości litewskiego ministerjum skar- 
bu różni się znacznie od systemu, 
przyjętego przez Dyrektorjat kłaj- 
pedzki. Wskutek tych przyczyn obie 
delegacje—litewska i kłajpedzka, po 
rozważeniu sprawy, zgodnie posta- 
nowiły przerwać rokowania na 
czas pewien. Rezultaty ich zostały 
zakomunikowane obu stronom. 

Na tem urywa się tekst noty 
litewskiej w numerze „Letuwy* z 
dn. 25 b. m. Dalszy ciąg podamy 
w streszczeniu w miarę ukazywa- 
nia się następnych numerów tego 
pisma. 

  

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

Rada ministrów ustaliła już tekst 
projektu dekretu Prezydenta Rze- 
czypospolitej, nominującego Mar- 
szałka Piłsudskiego Generalnym 
Inspektorem Armii. 

Równocześnie został ustalony 
tekst dekretu Prezydenta o reorga- 
nizacjj wydziału wojskowego w 
Ministerjum spraw wewnętrznych. 

Dekrety te zostaną w najbliż- 
szym czasie przedstawione Prezy- 
dentowi Rzplitej do podpisania. 

© 
Wczoraj p. Min. Klarner od- 

wiedził p. Marszałka Piłsudskiego. 
Wizyta ta podobno pozostaje w 
związku z zachwianiem stanowiska 
p. Klarnera w Rządzie. 

© 
Jak słychać, w niedługim już 

czasie ma być zwolniony ze swego 
stanowiska wojewoda poznański, 
p. Bniński. Jako kandydata na je- 
go miejsce wymieniają odwoła- 
nego obecnie wojewodę śląskiego, 

"p. Bilskiego, o ile tenże nie zosta- 
nie wyznaczony na stanowisko 
wojewody białostockiego. 

© 
Ministerjum przemysłu i han- 

dlu opracowało projekt ustawy 
przemysłowej. Dziś projekt ten zo- 
stanie rozesłany zainteresowanym 
organizacjom przemysłowym i han- 
dlowym do zaopinjowania. Na d. 
9 września Min. P. i H. zwoła w 
tej sprawie konferencję przedsta- 
wicieli gospodarczych, poczem, po 
3 tygodniach, minister przem. i 
handlu rozpatrzy proponowane 
zmiany w projekcie. Ustawa zosta- 
nie ogłoszona w końcu października. 

© 
Dr. Grażyński, który та być 

niebawem mianowany wojewodą 
śląskim na miejsce ustępującego p. 
Miecz. Bilskiego, jest z pochodze- 
nia ślązakiem. Zyskał on tytuł 

  

Na przełomie. 
(Uwagi nad współczesnym stanem 

literatury polskiej). 

Pusto i głucho uczyniło się w 
literaturze naszej po Śmierci trzech 
najpotężniejszych jej przedstawicie- 
li Żeromskiego, Reymonta i Kas- 
prowicza. W ciągu krótkiego czasu 
zgasły jedno po drugiem trzy wiel- 
kie ogniska, w których cieple wy- 
hodowało się i wyrosło pokolenie 
współczesnych pisarzy, ogniska świe- 
cące w najciemniejszej bodaj do- 
bie naszego życia. l nie może już 
dziś ulegać najmniejszej wątpliwoś- 
ci, że data tych zgonów zamyka 
w literaturze polskiej cały okres, 
rozpoczęty mniej więcej około 1890 
roku, dla którego etykieta: „Mlo- 
da Połska” jest stanowczo za ubo- 
ga, okres burzliwy ideowo, šwiet- 
ny artystycznie. 

Rozejrzyjmy się więc, kto nam 
jeszcze z tamtego okresu pozostał, 
by utwierdzić się w przypuszczeniu 
że tak jest istotnie, że rok 1925— 
26 będzie w perspektywie histo- 
rycznej datą przełomową dla pol- 
skiej literatury. 

A więc? 
Żyje Stanisław Przybyszewski, 

duchowy twórca Młodej Polski, 

doktora praw i filozofjj na Uni 
wersytecie Jagiellońskim, na kto, 
rym też do ostatniej chwili by 
docentem. Brał udział, jako kapi“ 
tan rezerwy, w powstaniu Śląskiem: 
Oprócz pracy naukowej, poświęcił 
się również na terenie krakowskim 
pracy dziennikarskiej. 

R © 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
zarządu głównego P. S. L. Piast 
na którem pos. Witos wygłosił re- 
ferat o polityce wewnętrznej, pos. 
Dębski o polityce zagranicznej i 
pos. Kiernik o programie stron- 
nictwa. 

Rezolucje zostaną opracowane 
i uchwalone na podstawie refera- 
tów na posiedzeniu rady naczelnej 
stronnictwa, która się zbierze w 
dniu dzisiejszym. 

Kongres mniejszości _Matodowych 
W. (ienewie. 

24 b. m. rozpoczął obrady kon- 
gres mniejszości narodowych. Na 
wstępie naradzały się delegacje 
poszczególnych mniejszości naro- 
dowych nad programem, z jakim 
zamierzają wystąpić na kongresie 
sraz nad taktyką. Już teraz zary- 
sowały się główne linje postępo- 
wania poszczególnych grup. 

Wszystkie mniejszości polskie 
z Polakami z Niemiec na czele, 
tworzą wspólny spoisty front. Po- 
dobnież nastąpiło najzupelniejsze 
porozumienie pomiędzy wszystkie- 
mi grupami mniejszościowemi ży- 
dowskiemi, które postanowiły wy- 
brać nawet wspólnego delegata 
wszystkich mniejszości żydowskich. 
Wybór padł na d-ra Mockina z fe- 
deracji żydowskiej w Paryżu. 

Największa niezgoda panuje w 
obozie niemieckim, który jest roz- 
bity przez niemieckich nacjonalis- 
tów. Niemcy rumuńscy żądają stwo- 
rzenia specjalnej Ligi Narodów dla 
mniejszości. Projekt ten nie znaj- 
duje żadnego poparcia w innych 

niegdyś przed ćwierćwiekiem  naj- 
głośniejszy w Polsce i daleko po- 
za jej granicami pisarz, dziś wy- 
gasły meteor, niemy władca wy- 
blakłej purpury, okrywającej chi- 
merę, nasłuchujący jeszcze tęsknie 
ech przebrzmiałych dawno haseł, 
zawołań i manifestów; żyje Kazi- 
mierz-Przerwa Tetmajer, dawno już 
pożegnawszy się ze szczytami Skal- 
nego Podhala, żyje Leopold Staff, 
odosobniwszy się zupełnie od mło- 
dego pokolenia, któremu był mist- 
rzem, żyją w milczeniu Weyssen- 
hoff i Sieroszewski, żyje Wacław 
Berent... 

Tu musimy się zatrzymać; nie 
chcemy gdyż nie mamy jeszcze pod- 
staw ku temu, stwierdzić apodyk- 
tycznie, że od Berenta nic już wię- 
cej oczekiwać nie trzeba. 

Pisarz ten, z wielką powolnoś- 
cią składający swe dzieła społe- 
czeńistwu, bo w odstępach czasu 
mniej więcej ośmioletnich („Facho- 
wiec" 1897, „Próchno” 1903 r., 
„Ozimina* 1911, „Żywe kamienie“ 
1918 r.) jest zagadką dla czytają- 
cego ogółu. W jego ręku obecnie 
spoczywa berło literatury polskiej 
tego minionego, jak sądzę, okresu 
i w jego mocy całkowicie jest prze- 
sunąć tę przypuszczalną końcową 

  

RYRJER W ILENSKI 

Pakt gwarancyjny sowiecko- łotewski. 
RYGA, 27.VIII, (tel. wł.). Sekretarz poselstwa sowieckiego w Rydze, 

zastępujący nieobecnego posła, p. Borkusewicz, zakomunikował wczoraj 
sekretarzowi generalnemu łotewskiego Min. Spr. Zagr., p. Albats'owi, że 
rząd Związku Republik Sowieckich gotów jest przystąpić do per- 
traktacyj © zawarcie traktatu gwarancyjnego. Jako miejsce rokowań 
Sowiety proponują Rygę. 

    

Przewrót w Grecji nie zakończony. 
WIEDEŃ, (Pat.) Neue Freie Presse donosi z Sofji na podstawie 

wiadomości z pogranicza bułgarsko-greckiego, jakoby w Grecji miała 
wybuchnąć kontr-rewolucja. 

Od południa aż do godz. 7-ej wieczorem słychać było podobno w 
Salonikach a następnie w Seres i Drama strzały karabinowe. Obiegają 
pogłoski, że flota rządowa ostrzeliwała Saloniki, 
centrują się kontr-rewolucjoniści. 

gdzie podobno kon- 

Nieudane wykradzenie Pangalosa. 
WIEDEŃ, (Pat). Neue Freie Presse donosi z Aten, że wykryto. tam 

spisek, który miał ua celu zwolnienie Pangalosa z więzienia i wywiezie- 
nie go samolotem zagranicę. 

Misji tej podjął się były komendant marynarki Colialoxis. Wobec 
wykrycia tego spisku gen. Condilis jeszcze tejże 'nocy kazał przewieść 
Pangalosa do starego tureckiego więzienia na wyspie Krecie. 

Deklaracja nowego rządu. 
ATENY, (Pat.) Rząd ogłosił deklarację, w której podkreśla, że dą- 

żyć będzie do rozwiązania wszystkich trudności gospodarczych i admi- 
nistracyjnych, do zapewnienia doskonałej dyscypliny w armji, do pod- 
trzymania węzłów solidarności ze wszystkiemi państwami sprzymierzo- 
nemi oraz do zacieśnienia przyjacielskich stosunków z sąsiadami. 

Wybory do parlamentu odbędą się, 
października. 

jak głosi deklaracja, 24-g0 

Ostatnie wiadomości z Aten. 
WIEDEŃ, (Pat). Neue Freie Presse donosi z Aten, że mianowany 

ministrem spraw zagranicznych w gabinecie gen. Condilisa Agrycopu- 
los zajmował dotychczas stanowisko posła w Angorze. Jest on gorącym 
przyjacielem Francji. 

Tekę ministra spraw wewnętrznych 
Petimezas. 

Wedle informacji tegoż dziennika, rząd jugosłowiański 
nie skierowane do rządu greckiego 

objął prof. uniwersytetu 

na zapyta- 
jak się ten zapatruje na sprawę 

powrotu do kraju gen. Plastirasa przebywającego na terytorjum Jugo- 
sławji, otrzymał odpowiedź, že gen. Plastiras może powrócić do kraju. 

  

Odpowiedź Bułgarji na notę zbiorową. 
WIEDEŃ (Pat.). „Neue Freie Presse" donosi z Sofji, że odpowiedź 

bułgarska na notę zbiorową Rumunji, Jugosławji i;Grecji utrzymana jest 
w tonie bardzo przyjaznym. 

Nota bułgarska odpowiada na główne punkty noty zbiorowej doty- 
czące akcji komitadży oraz sprawy ochrony granic, przyczem szczegółowo 
wyłuszcza stanowisko Bułgarii. Nota kończy się zapewnieniem, że Buł- 
garja gotowa w ścisłej współpracy z innemi państwami współdziałać w 
kierunku utrzymania pokoju na Bałkanach. 

Bułgarja zastosuje się do życzeń wielkich mocarstw i zrezygnuje 
w obecnej chwili z odwołania się do Ligi Narodów, podkreśla „jednak 
swą gotowość zastosowania się w każdym czasie do decyzji Ligi Na- 
rodów. 

  

Uchwały Kongresu mniejszości. 

     

GENEWA, (Pat). Kongres mniejszości przyjął rezolucję zapropo- 
nową przez przedstawiciela mniejszości niemieckiej na Węgrzech, ktora 
to rezolucją uznaje gospodarcze równouprawnienie za zasadniczy waru- 
nek politycznego i kulturalnego równouprawnienia. 

  

grupach. Pozatem szereg poszcze- 
gólnych członków grup niemiec- 
kich występuje z żądaniem prawa 
samostanowienia i samookreślenia. 
Grupy niemieckie są liczebnie naj- 
silniejsze. 

Kongres wybrał 4 komisje: 
gospodarczą, kulturalną, organiza” 
cyjną i prawno-polityczną. Charak- 
terystycznem jest, iż przedstawicie- 
le Ligi Narodów znajdujący się o- 
becnie w Genewie zachowują w 
stosunku do kongresu stanowisko 
Ściśle neutralne, nawet do pewne- 
go stopnia jest ono nieżyczliwem. 
Liga Narodów chce w ten sposób 
podkreślić swą neutralność oraz 
stwierdzić, iż załatwienie spraw 
mniejszości narodowościowych na- 
leży do rządów odnośnych państw. 
Daje się to odczuwać w rozmo- 

datę jeszcze o kilka, lub kilkanaś- 
cie lat naprzód. 

Ostatnie arcydzieło Berenta „Ży- 
we kamienie*, nieocenione i nie- 
docenione jest dowodem pełnej, 
wspaniałej mocy twórczej, bez naj- 
mniejszej rysy starości na obliczu. 
Można więc się spodziewać, że na 
tej „powieści o średniowieczu" nie 
skończy się twórczość pisarza; a 
byłoby to równoznaczne z osta- 
tecznem zamknięciem omawianego 
tu okresu historycznego. 

Na przestrzeni tych ubiegłych 
35 lat tworzyli więc Wyspiański, 
Żeromski, Reymont, Kasprowicz, 
Staff, Weyssenhoff, Berent, TEtma- 
jer, Przybyszewski,  Sierószewski 
grupa tytanów sumą swej potencji 
twórczej równoważąca całkowicie 
potęgę romantycznej Trójcy wiesz- 
czów. Nagroda Nobla, przyznania 
Reymontowi podniosła znaczenie 
= okresu dla literatury powszech- 
nej. 

l co jeszcze jest charaktery- 
styczne, a na co warto położyć 
nacisk, to—że za wyjątkiem Przy- 
byszewskiego żaden z wymienio- 
nych tu pisarzy nie mieści się w 
estetyzmie Młodej Polski; każdy z 
nich rozsadza swą indywidualnoś- 
cią dość wązkie ramki i nie daje 
zamknąć swego dorobku twórcze- 

wach, prowadzonych z wszystkimi 
przedstawicielami Ligi Narodów. 

W skład delegacji polskiej z 
Niemiec wchodzą pp. Sierakowski 
— prezes związków polskich w 
Niemczech, Baczewski i Kaczma- 
rek. Mniejszości polskie Czecho- 
słowacji reprezentuje poseł Wolif, 
mniejszości polskie na Litwie po- 
seł Budzyński. Prezes związków 
polskich vw Niemczech — hrabia 
Sierakowski był wice-prezesem ko- 
misji przygotowawczej do obecnego 
kongresu, która została wybrana 
w roku zeszłym. 

  

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. Wielka 21. 

    

go w formułce klasyfikacyjnej, za 
wyjątkiem Przybyszewskiego, któ- 
ry estetyzm ten stworzył i w nim 
skostniał. 

Skoro więc uznamy, że jedna 
faza w literaturze została zakończo- 
na, z kolei trzeba rozejrzeć się w 
bierzącym stanie piśmiennictwa i 
zastanowić się, jakie indywidualno- 
ści zapoczątkują fazę następną, 0- 
czywiście—nie przesądzając kwestji, 
czy dorówna ona pod względem 
bogactwa swej treści okresowi po- 
przedniemu. 3 

Trudne to zadanie! Żyjemy na 
przełomie w całem tego słowa zna- 
czeniu, na przełomie krytycznym 
dla całokształtu kultury, Kryzys 
wydawniczy sprawia, że obróciwszy 
twarz ku przyszłości, spostrzegamy 
na wstępie... pustynię, cichą, mart- 
wą pustynię. „Pustynia rośnie<— 
możemy powtórzyć za Nietzschem: 
„biada w kim się zjawil”... г 

Zamarcie ruchu wydawniczeg 
nie tylko nie pozwala na snucie 
jakichkolwiek wniosków ogólniej- 
szych, ale i uniemożliwia poprostu 
„notowanie nowych indywidualności, 
istniejących na polu poezji i prozy. 
Możemy tylko domyślać się, że po 
szufladach i kuferkach kryją się 
cenne rękopisy, oczekające z roku 
na rok przyjaźniejszego momentu, 
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Autonomja kulturalna. 
Zagadnienie mniejszości naro- 

dowych, stosunek ich do danego 
państwa, ich prawa, żadania obo- 
wiązki stanowią problem niezmier- 
nie skomplikowany i nie tak łatwo 
dający się «rozwiązač—zresztą nie 
tylko u nas. 

Położenie prawne mniejszości 
narodowych prawie, że w każdym 
z państw jest inne. Przedewszyst- 
kiem są państwa, w których prob- 
lem ten nie istnieje, dla tej prostej 
przyczyny, że państwa te poprostu 
nie uznają mniejszości i wszelkie 
sprawy dotyczące ich potrzeb kul- 
turalno-narodowych, są regulowa- 
ne w drodze wewnętrznego usta- 
Wodawstwa; jednakże nie jest to 
bynajmniej rozwiązaniem tego pro- 
blemu. 

W innych paūstwach—przewaž- 
nie w tych, które powstały po 
wojnie m. in. i w Polsce—opieka 
nad mniejszościami jest zagwaran- 
towana na podstawie aktów mię- 
dzynarodowych (zastrzeżenia w trak- 
tatach pokojowych, specjalne „trak- 
taty mniejszościowe”, względnie de- 
klaracje wobec Ligi Narodów). 

Drugi ten wypadek wygląda 
względnie logicznie, jednakże kwe- 
stjj ku obopólnemu zadowoleniu 
nie rozwiązuje. Przedewszystkiem 
akty te są narzucane przez jedne 
państwa drugim, nie dając jedno- 
cześnie zobowiań stosowania tego 
rodzaju ustaw u siebie samych, co 
wywołuje uczucie krzywdy i poni- 
żenia autorytetu państwa, któremu 
akt taki narzucono. 

Z drugiej strony akty tego ro- 
dzaju zawierane są bez udziału naj- 
bardziej zainteresowanych, t. j. sa- 
mych mniejszości, powodują więc 
niechęć i nieufność. 

Istnieje jeszcze jeden sposób ro- 
związania tej kwestji, mianowicie 
nadanie mniejszości t. zw. „autono- 
mji kulturalnej*. Tego rodzaju au- 
tonomję wprowadziła u siebie jed- 
na tylko — jak dotąd— Estonja w 
marcu b. r. 

W „autonomii kulturalnej* roz- 
różniane są dwa rodzaje tej ostat- 
niej: autonomja personalna i tery- 
torjalna. Pierwszą z nich zastoso- 
wała Estonja, drugą częściowo 
Niemcy dla mniejszości duńskiej w 
OR (ustawa z dn. 15 lutego 
Ъ. г.). 

Ponieważ samo pojęcie „mniej- 
szości narodowej* jest czemś no- 
wem, nieposiadającem jeszcze do- 
kładnego określenia prawnego (choć 
próby w tym kierunku już istnieją) 
trudno jest więc ustalić same kry- 
terja zadań i funkcji autonomii kul- 
turalnej. To też wypadnie zaznajo- 
mić się z nią na drodze przykładu. 
Nie pozostaje nam też nic innego 
jak zaznajomić się bliżej z odnośną 
ustawą wprowadzoną — jak już 
wspomniałem — w marcu b. r. w 
Estonii. 

Ustawa ta w ogólnych zarysach 
przedstawia się następująco: 

Każda mniejszość narodowa, li- 
cząca ponad 3.000 członków, ma 
prawo do autonomji kulturalnej, 
t. j. do orgenizowania, zarządzania 
i nadzorowania publicznych i pry- 
watnych zakładów naukowych 
mniejszościowych oraz do rozcią- 
gania opieki nad pozostałemi po- 
trzebami kulturalnemi mniejszości 
i do zarządzania instytucjami 
w tym celu utworzonemi. 

Mniejszość korzysta z tego sa- 
morządu przy pomocy wybranych 
przez siebie Rady Kulturalnej i Za- 
rządu Kulturalnego. Pozatem mają 
być utworzone w odpowiednich 
okręgach specjalne Kuratorja Kultu- 
ralne dla zagadnień  mniejszościo- 
wych. 

Środki na utrzymanie instytucji 

by w postaci książkowej ukazać się 
czytającemu ogołowi. Tylko w od- 
cinkach gazet, między szpaltkami 
polityki i sensacji można od czasu 
do czasu spostrzec nieśmiałe prze- 
błyski nowej literutury, jak naprz. 
genjalne wiersze Włodzimierza Sło- 
bodnika, tułające się po warszaw- 
skim „Robotniku*, bo pisma ty- 
godniowe, rzekomo artystyczne i 
literackie, po dawnenu zawalone są 
tandetą a la Alfred Konar i nie 
mają miejsca dla młodych. „Wia- 
domości literackie" z podziwu god- 
ną wytrwałością zajmują sie prze- 
żuwaniem nowości zagranicznego 
stempla lub przewlekłemi polemi- 
kami na nudne tematy. 

W pamięci mamy jedynie kilka 
nazwisk poetów, którzy hucznie i 
buńczucznie Skamandrem wpłynęli 
do Wisły i... narazie utknęli na 
mieliznie. Wśród nich—najtęższy i 
najpracowitszy Jarosław Iwaszkie- 
wicz, mający w swym dorobku, 
poza kilku tomami poezji duże do- 
bre powieści „Hilary, syn buchal- 
tera" i „Księżyc Wschodni”. Wśród 
„niezrzeszonych* bacznej uwagi są 
godni Ferdynand Goetel, Jerzy 
Ostrowski i Jan Wiktor, z poetów 
— Emil Zegadłowicz, zdradzający 
wyraźną inklinację do dramatu, w 
istotnem tej formy znaczeniu. 

samorządu narodowego składają 
się zasadniczo: 1) z przyjętych 
przez państwo wydatków i obowią- 
zków wobec publicznych szkół po- 
czątkowych i średnich, 2) z sum i 
in. zobowiązań miejscowych samo- 
rządów, 3) z zapomóg państwo- 
wych i samorządowych i 4) z po- 
datków publicznych, które w razie 
potrzeby mogą być nałożone przez 
Radę Narodową na członków właś- 
ciwych mniejszości. 

Podstawą wszelkich prac orga- 
nizacyjnych samorządu ' mniejszoš- 
ciowego, przynależności do korpo- 
racii mniejszościowej i wyborów 
do władz autonomicznych jest „re- 
jestr (czyli kataster) narodowościo- 
wy*. Tylko ten, kto się wpisze do 
rejestru, może należeć do organi- 
zacji autonomicznej. Wpisanie się - 
rodziców rozciąga się także na 
dzieci do lat 18. Jednak po ukoń- 
czeniu 18 lat każdy musi w ciągu 
roku złożyć oświadczenie, czy chce 
należeć do korporacji autonomicz- 
nej. Wykreślić się z rejestru może 
każdy zawsze, lecz gdyby potem 
zgłosił się ponownie, to władze 
autonomiczne mają prawo go nie 
Przyjąć. 

Wreszcie ustawa zawiera bardzo 
ważne postanowienia, określające, 
w jakich warnnkach działalność 
korporacji autonomicznej może 
wejść w życie, lub odwrotnie, mo- 
że być zawieszona. 

Ustawa ta nie jest idealnem 
rozwiązaniem problemu mniejszości 
narodowych. Przedewszystkiem naj- 
ważniejszą jej wadą jest koniecz- 
ność posiadania 3000 członków 
zapisanych w rejestrze, gdyż od 
tej minimalnej ilości uzależnionem 
jest w każdym poszczególnem wy- 
padku nadanie autonomii, wreszcie 
konieczność wpisania do rejestru 
przynajmniej połowy tej liczby 
obywateli mniejszościowych, jaką 
wykazał ostatni spis ludności. 

Gorzej jeszcze sprawę tę załat- 
wia autonomia terytorjalna, zawie- 
ra się ona w utworzeniu pewnej 
korporacji samorządowej wyłącznie 
na terenie, zamieszkałym przez 
zwartą masę mniejszości narodo- 
wej. Korporację tę tworzą delegaci 
wybierani li tylko przez ludność da- 
nego terenu. Można więc należeć 
do danej mniejszości narodowej, 
jednakże nie mieć prawa należenia 
do korporacji samorządowej, skoro 
miejscem zamieszkania nie jest te- 
ren autonomii. 

W ten sposób gdy autonomja 
ta dotyczyć będzie tylko przypuść- 
my 3-ch powiatów, korzystać z niej 
będą mogli tyłko ci, którzy /nale- 
żąc do danej mniejszości w powia- 
tach objętych autonomją urodzili 
się i zamieszkują. Obywatel danej 
mniejszości urodzony w innym po- 
wiecie, a zamieszkujący t. zw. te- 
ren autonomiczny, korzystać z do- 
brodziejstw ustawy nie może, jak 
również odwrotnie: urodzony na | 
tym terenie, a zamieszkujący gdzie- 
indziej. 

Tak wygląda w ogólnych zary- 
sach autonomja kulturalna, o której 
zrealizowanie walczą mniejszości, 
jako o najlepszą względnie formę 
zaspokojenia swych interesów kul- 

„turalno-narodowych. Nie należy ją 
jednak uważać za idealne rozwią- 
zanie zagadnienia mniejszościowe- 
go. Dowodem tego jest fakt, iż 
obok entuzjastów posiada ona dzi- 
siaj wśród samych mniejszości nie- 
mniej stanowczych przeciwników. 

Dr. E. Globus 
Choroby skórne i weneryczne 
powrócił. UI. Wileńska 22. 

  

a z 

Nie czynię tu przeglądu żyją- 
cych literatów polskich, ani nie 
mam najmniejszego zamiaru usta- 
lać hierarchji ich talentów, bo w 
takim razie musiałbym zacząć od 
wymienienia nazwisk autora „Mia- 
sta mojej matki* i autorki „Domu 
nad łąkami*, tworzących obecnie 
w pełnym rozkwicie sił. Zwróciłem 
jeno uwagę na tych pisarzy, którzy 
dali się poznać po roku 1918, a 
więc słusznie można się spodzie- 
wać, „że ich twórczość zaważy na 
rodzaju rozpoczynającego się, jak 
sądzimy, nowego okresu w naszej 
literaturze. Jakie będzie jego obli- 
cze — nie sposób przewidzieć. To 
tylko można stwierdzić, że okres 
lirycznego egotyzmu  (indywidua- 
lizm) Młodej Polski skończył się 
bezpowrotnie. Ale czy po tej epo- 
ce indywidualizmu nastąpi epoka 
uniwersalizmu, jak twierdzi teoretyk 
nowej literatury J. N, Miller—w to 
wątpię. Raczej oczekiwać należy 
formy pośredniej, a tę zdaje się 
zapowiadać ruch regjonalistyczny. 
Regjonalizm narazie jest jeszcze 
dość mętnem (w zastosowaniu do 
Sztuki i literatury) pojęciem. Ale 
idea jego zawiera w sobie nieogra- 
niczone możliwości dla twórczości. 

Tadeusz Łopalewsk!. 
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Zycie gospodarcze. 
Kredyt siewny w roku bieżącym. 

W ostatnim numerze „Przemy- 
słu i“ Handlu“ p. Hoyer omawia 
zasady kredytu ustanowionego przez 
Bank Rolny kredytu na zakup na- 
sion zbóż ozimych. Ze względu na 

aktualność tych uwag podajemy je 

poniżej. 

Umożliwienie rolnikom nabywa- 
nia do siewu na dogodnych wa- 

runkech nasion uszlachetnionych 
produkcji krajowej jest zagadnie- 
niem dużej doniosłości dla polskie- 
go rolnictwa, i dlatego kwestja wy- 

nalezienia na ten cel odpowiednich 
kredytów staje się jednem z najpil- 

niejszych zadań, jakie mają przed 

sobą w chwili obecnej instytucje fi- 

nansowe, powołane do roztaczania 
opieki nad wytwórczością rolniczą 
w Polsce. 

Produkcja nasion uszlachetnio- 
nych w Polsce nie odpowiada ro- 
zmiarom krajowej uprawy zbóż; 
rolnictwo polskie przy doborze ziar- 
na siewnego w  niedostatecznym 
naogół stopniu posługuje się ma- 
terjałem kwalifikowanej jakości, 
skutkiem czego nawet te nieznacz- 
ne ilości nasion zbóż, które produ- 
kują nasze gospodarstwa nasienne, 
nie są całkowicie zużywane dla ce- 
lów reprodukcji i w wielu razach 
znaczna ich część idzie na kon- 
sumpcję. 

Aby zapobiec podobnemu nie- 
racjonalnemu zużytkowaniu mater- 
jału siewnego i aby zachęcić rol- 
ników do nabywania nasion kwali- 
fikowanej jakości, Państwowy Bank 
Rolny z inicjatywy Ministerjum Rol- 
nictwa i wspólnie z Ministerium 
opracował nowy system kredyto- 
wania nasiennictwa, przeznaczając 
jednocześnie na ten cel na najbliż- 
szy okres siewny (jesień 1926 r.) 
sumę zł. 1,000.000. 

System ten opiera się na na- 
stępujących zasadach: 

Kredyt dyskontowy w wysokoś- 
ci zł. 1,000.000 będzie udzielony 
(za pośrednictwem krajowych firm 
hodowlanych) odbiorcom ziarna 
uszlachetnionego. Suma ta w teo- 
retycznem przeliczeniu stanowi ró- 
žnicę między ceną ziarna siewnego 
uszlachetnionego, a ceną zwykłego 
zboża konsumpcyjnego. Wysokość 
powyższej różnicy została ustalona 
w zakresie nasion oryginalnych do 
15%, w odniesieniu zaś do pierw- 
szych odsiewów do 40% wartości 
giełdowej sboża konsumpcyjnego. 

Wykaz firm hodowlanych, któ- 
re będą mogły ubiegać się o kre- 
dyt, Oraz sumę kredytu dla każdej 
firmy ustali Państwowy Bank Rol- 
ny w porozumieniu z Ministerjum 
Rolnictwa i D. P. 

Firmy hodowlane będą mogły 
składać do dyskonta weksle dwo- 
jakiego rodzaju: z wystawienia rol- 
ników, bezpośrednio odbierających 
ziarno od firm hodowlanych, oraz 
z wystawienia organizacyj spółdziel- 
czych (rolniczo-handlowych, wzglę- 
dnie kredytowych) i kas gminnych, 
które wezmą na siebie obowiązek 
pośredniczenia przy zaopatrywaniu 
rolników w ziarno siewne. Zarówno 
dla jednej jak i dla drugiej kate- 
gorji korzystających z kredytu zo- 
stały przeznaczone sumy po zł. 
500.000, przyczem przyjęto zasadę, 
że o ile kredyt, przeznaczony dla 

„korzystna dla drobnej 

spółdzielni i kas gminnych, nie zo- 
stanie wykorzystany do dnia 10-go 
września r. b, wówczas pozostała 
suma będzie mogła być przeniesio- 
na na dobro rachunków tych rol- 
ników, którzy sami odbierają zbo- 
że siewne od firm hodowlanych. 

Rozważany kredyt nasienny bę- 
dzie sześciomiesięczny. Oprocen- 
towanie przy wekslach rolników 
będzie wynosiło 14% rocznie, przy 
wekslach spółdzielni oraz kas gmin- 
nych — 12% rocznie, z tem jednak 
zastrzeżeniem, że bezpośredni od- 
biorca ziarna siewnego nie będzie 
obciążony przez spółdzielnię czy 
też przez kasę gminną ponad 16% 
rocznie. 

Cechą charakterystyczną oma- 
wianego kredytu jest sprowadzenie 
jego wysokości do różnicy w cenie 
ziarna uszlachetnionego, przezna- 
czonego do siewu, a zwykłego ziar- 
na konsumpcyjnego. Dzięki powyż- 
szej zasadzie rolnik, pragnący na- 
być ziarno siewne, będzie mógł 
część należności zapłacić gotówką, 
otrzymaną ze sprzedaży własnego 
ziarna konsumpcyjnego, pozostałą 
zaś część będzie mógł uregulować 
wekslem własnym. 

Weksle, wystawiane przez rolni- 
ków, względnie przez spółdzielnie, 
czy też kasy gminne, będą żyrowa- 
ne przez firmy hodowlane. Waru- 
nek ten daje rękojmię, że rodyt 
będzie zużyty zgodnie z p'= "<na- 
czeniem. Pozatem Państwow; Jank 
Rolny będzie przy dyskoncie weks- 
li rolników wymagał zaświadczeń 
właściwych organizacyj rolniczych, 
że obszar ziemi uprawnej, posiada- 
nej przez wystawc$, odpowiada iloś- 
ci ziarna siewnego, którą tenże wy- 
stawca pragnie zakupić na kredyt. 

Organizacja kredytu jest nader 
własności 

ziemskiej. W poprzednich latach z 
kredytów nasiennych Państwowego 
Banku Rolnego korzystała w prze- 
ważającej mierze większa własność 
ziemska, obecnie połowa prelimino- 
wanego kredytu jest przeznaczona na 
pomoc finansową dla drobnej włas- 
ności. Do współpracy w zaopatry- 
waniu drobnego rolnika w doboro- 
we ziarno siewne zostały powołane 
kasy gminne i spółdzielnie, a zatem 
już ten fakt daje dostateczną gwa- 
rancję, że kredyt, przeznaczony dla 
drobnego rolnictwa, będzie należy - 
cie wykorzystany i że doborowy 
materjał siewny dotrze tam, gdzie 
dotychczas do siewu było używane 
wyłącznie ziarno liche, nie nadają- 
ce się do reprodukcji. 

Znaczenie ogólno - gospodarcze 
miljonowego kredytu, przeznaczo- 
nego na zakup nasion zbóż Ozi- 
mych, jest bardzo duże. Jeżeli się 
zważy, że najwyższy przyrost plo- 
nów: jakiego należy oczekiwać dzię- 
ki zamianie przez rolnika zboża 
pospolitego na ziarno uszlachetnio- 
ne, wyniesie około 20%, widocznem 
się stanie, że wymieniony kredyt 
będzie miał dla rolnictwa polskie- 
go dużą wartość: z jednej stro- 
ny przyczyni się on do podniesie- 
nia naszych plonów, zwłaszcza 
wśród drobnej własności ziemskiej, 
z drugiej wpłynie na pomyślny 
rozwój wybitnej gałęzi naszej wy- 
twórczości roślinnej, jaką jest pol- 
skie nasiennictwo. 

  

Wyniki granicznejąkonferencji w 
Olechnowiczach. 

Na podstawie konwencji kole- 
jowej, zawartej między RMiczpospo- 
litą Polską, a Związkiem Socjali- 
stycznych Republik Rad w Warsza- 
wie, co pewien czas zawiera się 
umowy dodatkowe, dotyczące ru- 
chu towarowego i osobowego przez 
poszczególne punkta graniczne. W 
tym celu odbywają się konferencje 
kolejowe między zainteresowanymi 
Dyrekcjami Kolei Państwowych ze 
strony polskiej i odnośnym zarzą- 
dem kolei ze strony rosyjskiej. 

Konferencje takie dotyczą tylko 
lokalnych kwestyj, dotyczących ru- 
chu przez dany punkt graniczny. 

Ponieważ z dniem 1 września 
b. r. miał być na odcinku Olech- 
nowicze — Radoszkowicze otwarty 
ruch towarowy, w dniach 25 i 26 
b. m. odbyła się w Olechnowiczach 
pograniczna konferencja kolejowa, 
na której ze strony polskiej wzięli 
udział: jako przewodniczący wice- 
prezes Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej p. inżynier Niebieszczański, 
naczelnik Wydziału Eksploatacyj- 
nego p. Łaguna, naczelnik Wydzia- 
łu Drogowego inż. Bystrzanowski, 
naczelnik Wydziału Handlowego p. 
Galejowski i naczelnik Wydziału 
Elektrotechnicznego inż. Żerański 
i ze strony rosyjskiej: członek za- 
rządu Dyrekcji Homelskiej Sachań, 
Rejonowy przedstawiciel Komisa- 
rjatu Ludowego w Mińsku i przed- 
stawiciele poszczególnych służb: 
drogowej, eksploatacyjnej, telegra- 
fów i t. d. 

Na konferencji tej omawiano 
lokalne sprawy techniczne, dotyczą- 
ce potrzebnych urządzeń po obu 
stronach, dalej sprawy celne, spra- 
wy mieszkaniowe dla obsługi pol- 
skich pociągów w  Radoszkowi- 
czach i rosyjskich w Olechnowi- 
czach i t. d. 

Wobec niewykończenia przez 
zarząd kolei sowieckich rozbudowy 
stacji Radoszkowicze i potrzebnych 
na miejscu urządzeń — uchwalono, 
że przewidziane na dzień 1: wrześ- 
nia b. r. otwarcie ruchu pociągów 
towarowych przez punkt graniczny 
Olechnowicze—Radoszkowicze od- 
będzie się dopiero 20 września b. 
r. Do tego czasu sowiety zobowią- 
zały się wykończyć wszelkie robo- 
ty, związane z otwarciem ruchu 
kolejowego na tym odcinku. (Zdan) 

Rozkład targów na obsza- 
rze województwa wileń- 

skiego. 
Powiat Brasławski. 

Brasław środy i piątki, Opsa 
poniedziałki, Turmonty czwartki, 
Widze wtorki i piątki, Drujsk wtor- 
ki, Koziany środy, Jody wtorki, 
Druja wtorki i piątki, 'Miory po- 
z: i czwartki, Nowy-Pohost 
rody. 

Powiat Dziśnieński. 
Dzisna wtorki i piątki, Głębo-* 

kie poniedziałki i czwartki, Herma" 
nowicze poniedziałki, Łużki wtor- 
ki, Prozoroki poniedziałki, Ziabki 
czwartki, Parafjanowo środy, Dok- 
szyce wtorki, Królewszczyzna po- 
niedziałki, 

'| według ostatnich modeli. 

Powiat Mołodeczański. 
Mołodeczno Środy, Lebiedziewo 

poniedziałki Kraśne czwartki, Gró- 
dek wtorki, Radoszkowicze czwartki. 

Powiat Oszmiański. 
Oszmiana czwartki, Dziesiniszki 

czwartki, Krewo wtorki, Holniany 
piątki, Soły wtorki, Smorgonie 
środy. 

Powiat Postawski. 
Postawy poniedziałki, Duniłowi- 

cze wtorki, Sniadzioł czwartki, Woł- 
kołata środy, Kobylnik wtorki. 

Powiat Święciański. 
Święciany wtorki, środy i piątki, 

Nowo-Święciany. wtorki i piątki, 
Ignalino czwartki, Kiemieliszki šro- 
dy, Szemietowo poniedziałki, Eyn- 
tupy wtorki, Swir czwartki, Hodu- 
ciszki czwartki, Mielegjany ponie- 
działki, Podbrodzie poniedziałki, 
Dukszty środy i piątki. 

Powiat Wilejski. 
Wilejka czwartki, Kurzeniec 

wtorki, Krzywice środy, Dyłhinowo 
czwartki, Koscieniewicze poniedział- 
ki, Chocieńczyce poniedziałki, Ilja 
Środy, Budsław poniedziałki, Wisz- 
niew wtorki, Wojstom poniedziałki. 

Powiat Wileńsko-Trocki. 

N-Tioki czwartki, W-Soleczniki 
1 każdego miesiąca, M-Soleczniki 
15 każdego miesiąca, Jaszuny 25 
każdego miesiąca, Worniany 10i 
25 każdego miesiąca, Michaliszki 
14 i 28 każdego miesiąca, Ostro- 
wiec poniedziałki, Turgiele 10 i 22 
każdego miesiąca, Taboryszki 25 
każdego miesiąca, Landwarów po- 
niedziałki, Szumsk 1 i 15 każdego 
miesiąca, Budziszki środy, Podbrze- 
zie środy, Olkieniki wtorki, Nie- 
menczyn czwartki, Miejszagoła po- 
niedziałki, Bystrzyca 1 i 15 każde- 
go miesiąca. 

W wypadkach, gdyby dzień tar- 
gowy przypadł na dzień świąteczny, 
wówczas targ przenosi się na naj- 
bliszy dzień powszedni. (x) 

Ceny w Wilnie. 

z dnia 27 sierpnia. 

W hurcie. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
33 — 34 zł. za 100 klg., owies 35—38, 
jes browarowy 36 — 38, na kaszę 

-- 36, otręby żytnie 23 — 24, pszen- 
ne 24 — 26, jęczmienne 21 — 22. 
у 1Мдм pszenna amerykańska za 1 kg. 

złoty. 
Mięso: wołowina Il gat. za klg. 145, 

wieprzowina ll gat. 220 — 240 gr. 
Nabiał: masło deserowe „Prima* za 

1 kg 600 zł., sery litewskie 3 zł. 80 gr. 
leje: Iniany za 1 klg. 2 zł. 70 gr., 

pokost 2 zł. 85 gr., makuchy lniane 42 
grosze. 

Ceny detaliczne. 

Mąka pszenna amerykańska za 1 kg. 
105, krajowa 50 proc. 75 — 85, 60 proc. 
60—70, 70 proc. 50—55, żytnia 50 proc. 
50--55, 60 proc. 45—48, razowa 25—30, 
kartoflana 70 — 75, gryczana 55 — 60, 
jęczmienna 55 — 60. 

Chleb pytlowy za 1 klg. 50 proc. 
50—55, 60 proc. 45 — 48, razowy 30—35. 

Kasza manna amerykańska za 1 klg. 
140 — 150, manna krajowa 110 — 120, 
gryczana cała 70—80, przecierana 80—90, 
perłowa 80 — 95, pęcak 50 — 60, jęcz- 
mienna 60 — 70. jaglana 70 — 80. 

„, Mięso: wołowe za 1 kig. 150 — 160. 
cielęcina 140 — 150, baranie 100 — 110, 
wieprzowe 160 — 170, schab 300 — 350, 
boczek 300 — 350. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 
420 — 430, Il gat. 380 — 400, smalec 
wieprzowy 450 — 500, sadło 420 — 450. 

Nabiał: masło deserowe „Prima* 
za 1 klg. 660, niesolone 500—600, solo- 
ne 450 — 480, sery litewskie 380, ser 
krowi zwyczajny 120 — 140, mleko nie- 
zbierane 35 — 40 gr.za 1 litr, śmietana 
180 — 200, twaróg 80 — 100, Jaja za 
10 szt. 150 — 170 za dziesiątek. 

Oleje: Olej Iniany za klg. 220—280, 
Owoce: jabłka za I e 28 — 80 gr., 

gruszki 30 — 60 gr., śliwki 120 — 130. 
Jagody: borówki 20, — 30 za litr. 
Cukier: kryształ za 1 klg. 135—140, 

kostka 170. 
Ryby: liny żywe 380 -- 400 gr. za 

1 kg., śnięte 300 — 320, szczupaki Śnię- 
te 300—320, okonie żywe 360—400, śnię- 
te 280 — 300, karasie żywe 300 — 350, 
Śnięte 200 — 220, karpie żywe 350—380, 
śnięte 250 — 280, leszcze żywe 400—420, 
śnięte 320 — 350, sielawa 250 — 280, 
wąsacze żywe 380—400, śnięte 250—280, 
węgorze 400 — 420, płocie 120 — 150, 
drobne 50 — 60. 

Drób: kury za sztukę 300 — 400 gr. 
kurczęta 120 — 150, kaczki kaži 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

  

21-VIII r. b. 
1. Waluty 

3 sprzedaž — Кирпо 
Dolary St. Zjedn. 899 9,01 8,97 
Funty szterlingi 43,88 43,99 43,78 
Franki franc. 25,90 2596 2584 

„  szwajc. 174,50 17494 174,06 
Korony czeskie 26,77 26,83 26,71 
Liry włoskie 29,60 29,67 29,53 

IL. Mo! 
Ruble złote = 4.85 
Ruble srebrne 3.25 

  

  

Uwadze Pan! 
Krawiec damski M. Rachman 

ul. Niemiecka 12 
przyjmuje roboty na sezon bie- 
żący. Kostjumy, palta i suknie 

Przy 
pracowni jest oddział skórniany. 

Ceny umiarkowane. 1363       

Wieści z kraju. 
Swięto przysposobienia 
wojskowego w Wilejce. 

Wilejka pow. w sierpniu. 
W dn. 4 i 5 września pod pro- 

tektoratem gen. dyw. Edwarda Ry- 
dza-Śmigłego, inspektora armji Nr 1, 
urządza 19 dyw. piech. i 3 brygada 
K.O.P. święto Przysposobienia woj- 
skowego w Wilejce pow. 

Komitet honorowy stanowią: ks. 
biskup Bandurski, gen. Dzierżanow- 
ski, d-ca O. K. III, p. Raczkiewicz, 
woj. wil., gen. Minkiewicz, d-ca K. 
O.P., gen.Tokarzewski, d-ca 19 dyw. 
piech. i dr. Ryniewicz, kurator. 

Program święta przedstawia się 
następująco: 

Dn. 4 września 

o g. 7 odbędą się zawody strzele- 
ckie zespołowe na strzelnicy woj- 
skowej przy zaśc. Stawki — strój 
polowy, od g. 8—11 rąbanie dla 
podoficerów, o g. 13.30 rozpoczną 
się zawody lekko-atletyczne: 

1) bieg 200 mtr., 2) bieg 800 m., 
3) rzut oszczepem, 4) rzut dyskiem, 
5) pchnięcie kulą, 6) bieg 400 mtr., 
1) sztafeta 4X 100 m., 8) bieg z płot- 
kami, (wys. 110 cm), 9) skok w dal, 
10) skok wzwyż, 11) bieg 100 m., 
12) bieg terenowy 4 klm., 13) lek- 
cja pokazowa gimnastyki. 

W tym też dniu o g. 17 odbędą 
się zawody piłki nożnej. 

Po wyczerpaniu wzmiankowanego 
programu o $g. 21 nastąpi konfe- 
rencja P. W. 

Dn. 5 września. 
Od godz. 71—9 cwiczenia bojo- 

we, o godz. 9 strzelanie z  pisto- 
letów do tarczy dia oficerów 3 br. 
K.O.P. O godz. 9-30 nabożeństwo 
polowe. O godz. 10 m. 20 odbę- 
dzie się defilada oddziałów P. W. 
Q godz. 13 m. 30 rozpoczną się 
zawody konne na placu sporto- 
wym przy szosie Wilejka—Moło- 
deczno. 

1) Konkurs hippiczny dla podo- 
ficerów 

2) A т „ Oficerów 
3) » „członków 

P. W. 
4) Steeple chase dla oficerów. 
5) Bieg myśliwski dla podofice- 

rów i nareszcie rozdawanie nagród. 

Dziwne dzieje domu ko- 
lejarzy. 

Stolpce. 
Miasteczko nasze do czasu pow- 

stania Państwa Polskiego było mało 
znaczącą stacją kolejową; dopiero 
teraz, gdy stało się stacją pograni- 
czną i miastem powiatowem rozwi- 
nęło się bardzo. A nawet za bar- 

dzo, gdyż cała masa urzędników, 
kolejarzy i t. d. niema poprostu 
gdzie mieszkać. 

"To też starano się temu zaradzić 
w ten czy inny sposób; do pracy 
wzięli się pierwsi kolejarze i roz- 
poczęli budowę  jednopiętrowego 
domu tuż koło dworca kolejowego. 

Budowa postępowała bardzo ła- 
dnie naprzód i mury wyciągnięto 
już do połowy wysokości, gdy wtem 
ku ogólnemu ždziwieniu, prace 
przerwano! (?) 

Zainteresowanie tą nieoczekiwa- 
ną przerwą w budowie było olbrzy- 
mie, tembardziej, że cały szereg ro- 
dzin kolejarzy gnieżdżących się w 
byle jakich mieszkaniach, lub też 
mieszkajacych w okolicznych wsiach 
—z utęsknieniem oczekiwało jakich 
takich mieszkań! 

Różnie, różni o budowie tej mó- 
wili—tak, że wreszcie całą tą spra- 
wą zainteresowała się policja i w re- 
zultacie okazało się, że sami kołe- 
jarze są temu winni, gdyż cały ma- 
terjał nagromadzony około: nowo- 
budowanego domu, a przeznaczony 
do rusztowań został poprostu po- 
rozbierany przez samych kolejarzy! 

Po przeprowadzonych rewizjach 
okazało się, że największa ilość te- 
go materjału znajduje się u nieja- 
kiego Hofmana—kancelisty kolejo- 
wegoll 

Naturalnie, że p. Hofman miesz- 
kanie ma i osobiście w ukończeniu 
budowy nie był zainteresowany, 
ale dziwnym (że nie nazwę tego 
inaczej) jest stosunek p. Hofmana 
do swych kolegów z upragnieniem 
wyczekujących własnych mieszkań. 

Miejscowy. 
  

Nowości wydawnicze. 
Czesław Jankowski: Fundancja Żem- 

łosławska, Wilno, 1926. Nakładem au- 
tora. Str. 25-|-1 nlb. Broszura ta zwra- 
ca uwagę opinji publicznej na marnują- 
cą się, jak twierdzi autor, fundację U- 
miastowskich, zapisaną Uniwersytetowi 
wileńskiemu. Sądzimy, że w tej drażli- 
wej sprawie wypowie się również i dru- 
ga strona, a więc senat akademicki na- 
szej Almae Matris, któremu autor bro- 
szury nie szczędzi gorzkich zarzutów. 
Zważywszy, że od czasu ukazania się 
artykułów w tej sprawie p. Czesława 
Jankowskiego w „Słowie”* upłynęło kilka 
miesięcy, dziwić się należy, iż powołane 
osoby nie wystąpiły z rzeczowem wyja- 
Śnieniem, zanim wywody autora zostały 
utrwalone w specjalnej publikacji. 

ŻYCIE WOJSKOWE. 
Zwycięstwo zwyciężonych. 

Ktokolwiek nie znając przebie- 
gu i wyników przewrotu majowego 
(gdyby się taki abskurant mógł w 
Polsce znaleźć) przyjrzałby się sto- 
sunkom, panującym obecnie w 
tych jednostkach armji, które wy- 
powiedziały się w maju czynnie 
przeciwko Marszałkowi, nie dałby 
nigdy wiary w to, że to właśnie 
Marszałek Piłsudski, a nie kto in- 
ny odniósł w Polsce całkowite 
zwycięstwo, i że On właśnie po 
dziś dzień jest ministrem spraw 
wojskowych, a więc z ramienia 
Prezydenta Rzeczypospolitej spra- 
wuje najwyższą władzę nad woj- 
skiem. 

Dia wielu z pośród tych panów 
z armji, którzy niezadowolenie swo- 
je z czynu Marszałka Piłsudskiego 
zadokumentowali juź orężnie w 
maju w Warszawie, czyn ten do- 
tąd nie istnieje w skutkach, a wy- 
padki majowe traktują oni popro- 
stu jako pewien chorobliwy ferment 
w armji, którego objawy należy 
dotąd jaknajenergiczniej zwalczać. 
| zwalczają oni ten „ferment* w 
stosunku do tych swoich kolegów, 
którzy, nie czekając rozkazu, zde- 
cydowani stanęli w pamiętne dni 
majowe przy boku Wodzai Wskrze- 
siciela wojska polskiego. Zwalczają 
go wszelkiemi dostępnemi dla sie- 
bie środkami, a więc represjami 
służbowemi ci, których wyższa 
szarża uczyniła przełożonemi „bun- 
towników*, zaś obelgami i towa- 
rzyską poniewierką ci, którzy nie 
mają przewagi służbowej nad „wi- 
nowajcami“. 

Šmiesznym tym Don Kichot'om 
honoru wojskowego Śni się, że do- 
tąd rządzi na Nowo-Wiejskiej gen. 
Malczewski, a armją dowodzi gen. 
Rozwadowski. Nie istnieją dla nich 
pacyfikacyjne zarządzenia M. S. 
Wojsk, nie istnieje obowiązujący 
całą armję rozkaz Komisji Likwi- 
dacyjnej gen. Żeligowskiego, uspra- 
wiedliwiający obie strony walczącej 

Wolne miejsca w szkołach ofi- 
cerskich. 

Przy nadchodzącym terminie 
rozpoczęcia się nowego roku szkol- 
nego, niemal wszystkie szkoły o- 
ficerskie rozporządzają jęszcze pew- 
ną znaczniejszą ilością wolnych 
miejsc. Dla umożliwienia kandyda- 
tom ubiegania się o nie postano- 
wiono przedłużyć termin wnosze- 
nia w drodze służbowej podań do 
szkół tych do dnia 1 ra b. 

X 

Oficerskie rezerwy na čwicze- 
niach aplikacyjnych. 

W związku z często urządzane- 
mi przez D-wa Dywizji ćwiczenia- 
mi aplikacyjnemi w polu, a rów- 
nocześnie chcąc zachęcić do czę- 
stego brania w nich udziału ofice- 
rów rezerwy, Ministerium Spraw 
Wojskowych zarządziło by odnoš- 
ne Komisje Gospodarcze Pułków, 
wypłacały na ręce oficerów rezer- 
wy, udającym się na ćwiczenia 
aplikacyjne zwrot kosztów przejaz- 
du, reluton i strawne w wysokości 
przywiązanej do rangi danego ofi- 
cera. (x) 

Adresy oficerów rezerwy i pos- 
politego ruszenia. 

Wszyscy oficerowie rezerwy i 
pospolitego ruszenia, formalnie 
przyjęci do wojska polskiego, któ- 
rzy dotychczas nie zameldowali w 
Urzędzie Gminnym  (Magistracie) 
lub we właściwym urzędzie mel- 
dunkowym swego miejsca zamiesz- 
kania względnie zmiany miejsca 
zamieszkania oraz wszyscy oficero- 
wie rezerwy i pospolitego ruszenia, 
którzy w roku 1926 nie otrzymali 
kart przydziału mobilizacyjnego, 
winni zgłosić swoje dokładne ad- 
resy osobiście lub pisemnie naj- 
później do dnia 15 października 
1926 r. w Urzędzie Gminnym (Ma- 
gistracie) lub Urzędzie Meldunko- 
wym. 

Niezależnie od tego wszyscy 0- 
ficerowię rezerwy i pospolitego ru- 
szenia winni bezzwłocznie zawia- 
domić bezpośrednio dowódców 
swoich formacyj macierzystych o 
swoim adresie, a jeżeli nie znają 
swojej przynależności ewidencyjnej, 
zawiadomić o swoim adresie ko- 
mendanta P. K. U. na terenie któ- 
rej zamieszkują. 

Winni niewypełnienia powyż- 
szego, w myśl obowiązujących 
przepisów będą pociągnięci do od- 
powiedzialności karnej. (x) 

Udaremniony zamach. 

W nocy z dnia 24 na 25 b. m. 
około godz. 1-ej do magazynów 
amunicyjnych garnizonu w Nowo- 
Wilejce, usiłował podejść w celach 
żbrodniczych jakiś podejżany о- 
sobnik. 

Na okrzyk wartownika nieza- 
trzymał się, lecz począł uciekać. 

armji, jako spełniające swój obo- 
wiązek żołnierski według własnego 
rozumienia. Nie rozumieją oni w 
swem zaślepieniu potwornej robo- 
ty, którą robią, wprowadzając w 
szeregi wojskowe  partyjnictwo ła- 
miąc karność i spoistość armii. 
Jakże ciasno i płytko pojmują oni 
ideę honoru wojskowego, któremu 
pragnęliby służyć! 

C6ž na to M. S. Wojsk.? + 

Co zwycięscy, którzy dziś nie- 
raz na własnej skórze muszą po- 
kutować za swe zwycięstwo? 

Odpowiedź na to pytanie łat- 
wa, gdy zważymy, kto jest obecnie 
kierownikiem armii. Jest nim prze- 
cie Józef Piłsudski, Człowiek, któ- 
ry już tak dobrze dał się poznać 
Polsce z tego, że ma On, jak Sam 
o Sobie powiedział „ciężką nogę, 
ale lekką rękę". To znaczy, że się 
brzydzi błotem, nie umie się po 
niem ślizgać, ale nie lubi też chłos- 
tać swych wrogów i czyni to wte- 
dy tylko, gdy knowania ich dobru 
Ojczyzny zagrażają. 

Dziś uznał Marszałek Pilsud- 
ski zespolenie armji za najważniej- 
szy nakaz chwili i dlatego odsunął 
na bok wszelkie porachunki 050- 
biste, przeciwnie nawet wynosi i 
nagradza zalety tych oficerów któ- 
rzy na to zasłużyli, chociażby czyn- 
nie przeciwko Niemu w maju wy- 
stępowali. 

Ci zaś oficerowie których sro- 
gie spotykają dotąd szykany ze 
strony swych starszych i równych 
kolegów za to, że mieli odwagę w 
decydujące dni stanąć po stronie 
swego Wodza, dowiedli dziś swą 
postawą żołnierską, że nie o osobis- 
te sprawy im chodzi, bo posłuszni 
rozkazowi Marszałka, potrafią znieść 
własną poniewerkę w zrozumieniu, 
że dobro Państwa wymaga dziś od 
armji zespolenia, a nie porachun- 
ków osobistych—karności, a nie 
politykomanji w szeregach. Gr. 

Wartownik oddał za uciekającym 
do 5 strzałów, alarmując pluton 
rezerwowy. 

Zarządzona natychmiast przez 
władze wojskowe obława na tery- 
torjum magazynów amunicyjnych i 
w ich okolicy, nie dała żadnych 
konkretnych rezultatów. Znalezio- 
no jedynie kawałek sznura długoś- 
ci 30 cm. 

Zaznaczyć należy, że jest to już 
drugi w r. b. wypadek spłoszenia 
z przed magazynów nieznanego o: 
sobnika, i tylko dzięki czujności 
żołnierza uniknięto wielkiego nie- 
bezpieczeństwa ze względu na na- 
gromadzenie w magazynach w 
większej ilości materjałów wybucho- 
wych, których ewentualna eksplozja 
przyniosłaby nieobliczalne straty 
ludności cywilnej i wojsku. (x) 

SPORT. 
T. K. S. w Wilnie. 

W dniu dzisiejszym przyjeżdża 
do Wilna mistrz pomorskiego okrę- 
gu piłki nożnej aby w tym samym 
dniu o godzinie 4-ej po poł. na 
boisku Makabi rozegrać towarzy- 
skie zawody w piłkę nożną z gos- 
podarzami boiska, a w niedzielę 
zmierzyć swe siły z mistrzem okrę- 
gu wileńskiego 1 p. p. Leg. 

Zawody z 1 p. p. Leg. odbędą 
się na boisku 1 p. p. Leg. o godz. 
4-ej po poł. Ciekawą jest rzeczą 
jak wywiąże się nasz mistrz z wy- 
mienionych zawodów po ostatniej 
swej porażce w Warszawie z Po- 
lonją (6:0). (ks) 

Lot Warszawa-Tokio. 

Polski lotnik por. Orliński przy- 
leciał do Moskwy dziś o godz. 
11 m. 10 przed południem. Przy- 
byłego lotnika powitali przedsta- 
wiciele lotnictwa wojskowego i cy- 
wilnego oraz poselstwa polskiego. 
O godz. 13-ej min. 25 por. Orliń- 
ski odleciał do Kazania. (Pat.) 

  

  

Wśród pism. 
„Ster*, zeszyt 16, jak zwykle pełen 

interesującej i aktualnej treści. Na czoło 
numeru wysuwają się „Uwagi o napra- | 
wie administracji* przez dr. Wiktora Su- 
pińskiego. Feliks Ochimowski zastana- 
wia się nad pytaniem: „Czy mamy de- 
mokrację*. Trzeba zauważyć, że prze- 
słanki, na których nowy autor przy- 
chodzi do wniosku negatywnego są dość 
jednostronnie wybrane. : 

„Siew“ Nr. 34 porusza między in. 
sprawę aparatów radjowych na wsi. 

Nr. 7 „Žycia Urzędniczego“ organu 
zarządu Głównego w dziale artykułów 
zawiera następujące prace: Nadmiar in- 
dywidualizmu, System wyszkolenia w 
administracji ogólnej. Dr. T. Hilarowicza, 
Naprawa administracji — A. W., w dzia- 
le notatek: Sprawa awansów małopol- 
skich urzędników administracyjnych — 
J. Przetockiego, Fikcja organizacyjna, 
Projekt nowej „Centrali* pracowników 
państwowych w świetle cyfr, 

— 
`
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Dziś: Augustyna B. W. D. 
Sobeta sh 
28 Jutro: Ścięcie gł. św. Jana. 

sierpnia | Wschód słońca---g. 4 m. 18 
Zachód „  g.6m.22   

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

Dziś arcywesoła komedja B. Katerwy 
„Urwis” z L. Pilatti i K. Wyrwicz- 
Wichrowskim w rolach głównych. : 

Jutro — w niedzielę 2 przedstawie- 
nia: O g. 4 m. 30 pp. po raz ostatni, cie- 
sząca się rekordowem powodzeniem 
krotochwila W. Rapackiego „Ja tu rzą- 
dzę* z Rewją baletową. Wieczorem o g. 
8-ej m. 30 — „Urwis* — B. Katerwy. 
Ceny od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. ŻA 

Bilety na wszystkie przedstawienia 
sprzedaje kasa od g. 11 — l iod3—9 
wiecz. 

! URZĘDOWA 

— Portrety p. Prezydenta. 
Onegdaj Ministerium Spraw We- 
wnętrznych nadesłało do tut. woje- 
wództwa kilkadziesiąt potretów Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
prof. Mościckiego. 

W najbliższych dniach woje- 
wództwo rozsyła wspomniane por- 
trety do poszczególnych starostw 
dla wywieszenia ich w biurach. (z) 

— Zniesienie akcyzy. Na mo- 
cy rozporządzenia  Ministerjum 
Skarbu została zniesiona akcyza 
od lakierów i politur, natomiast 
pobiera się opłatę wewnętrzną od 
spirytusu zawartego w lakierach i 
politurach. (ks) 
: MiEJSKA. 

— Na Wileńszczyźnie szkar- 
latyny niema. W związku z wiel- 
kimi alarmami podnoszonymi w 
całej Polsce, a przedewszystkiem w 
Warszawie z powodu pojawienia 
się w kraju epidemji szkarlatyny, 
na skutek czego nastąpiło nawet 
odroczenie otwarcia roku szkolne- 
go we wszystkich szkołach do 15 
września br.—udaliśmy się do Od- 
nośnych władz dla wyjaśnienia, jak 
się ta sprawa przedstawia na Wi- 
leńszczyźnie. 

Jak się okazuje epidemja szkar- 
latyny grasuje obecnie masowo w 
województwach centralnych zachod- 
nich i południowych. Natomiast na 
Wileńszczyźnie zdarzają się tylko 
sporadyczne wypadki zapadnięcia 
na tę chorobę. Alarmy więc pod- 
noszone w tej sprawie nie odno- 
szą się absolutnie do Wileńszczyzny. 

Na Wileńszczyźnie można być 
pod tym względem zupełnie spo- 
kojnym. (z) 

— Pan wice prezydent Łoku- 
ciejewski w nowej roli fachowca- 
rolnika. Piękny folwark miejski 
Ponary dzierżawi pewien dymisjo- 
nowany rosyjski wojskowy Lebecki 
krewniak bliski p. Prezydenta: Bań- 
kowskiego. 

Pan ten ufny w protekcję swe- 
go wpływowego krewniaka zażądał 
w tym roku zniżki tenuty dzier- 
żawnej o 30 proc.; gdy ta sprawa 
znalazła się w Radzie Miejskiej — 
cały Magistrat im gremio gorąco 
popierał tę prośbę o zniżkę, mo- 
tywując wysokim stanem kultury, 
którą jakoby stworzył ten eks woj- 
skowy umiejący zapewne odróżnić 
proch od dynamitu, lecz mniej mo- 
że owies od jęczmienia. 

Gdy radny Studnicki zwrócił 
uwagę, że należy zbadać słuszność 
podobnego gołosłownego twierdze- 
nia drogą ekspertyzy fachowej p. 
Łokuciejewski kategorycznie zazna- 
czył, że on tam był i stwierdził 
wysoki stan kultury, a to wystarcza. 
Rada Miejska w większości podzie- 
liła to stanowisko. 

— 100.000 zł. na roboty in- 
westycyjne. W dniu wczorajszym 
Magistrat miasta Wilna podjął z 
lzby Skarbowej pożyczkę w wyso- 
kosci 100.000 zł., która została 
przeznaczona przez dyrekcję robót 
publicznych na roboty inwestycyj- 
ne w celu zatrudnienia bezrobot- 
nych robotników. 

Z sumy tej 70.000 zł. Magistrat" 
Wileński przeznaczył na zakończe- 
nie rozpoczętych robót miejskich 
drugiej serji, a pozostałe 30.000 zł. 
na rozpoczęcie robót trzeciej serji. 

W najbliższych dniach Magistrat 
miasta Wilna otrzyma . 200.000 zł. 
która to suma została przeznaczo- 
na przez dyrekcję robót publicz- 
nych na zakończenie robót miej- 
skich trzeciej serji. (ks) 

SPRAWY SZKOLNE. 
— „Dyrekcja Szkoły Przemy- 

słowo-Handlowej im. E. Dmo- 
chowskiej zawiadamia, że zgodnie 
z rozporządzeniem Ministerjum W. 
R. i O.P. lekcje w szkole rozpo- 
czną się dn. 15-go września b. r. 

Egzamina wstępne odbędą się 
13 i 14 września na Wileńskiej o 
g. 9-ej.“ 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— P. Prezydent R. P. hono- 
rowym protektorem nad pracami 
Komitetu Budowy Pomnika A. 
Mickiewicza. Na skutek prośby 
Komitetu Budowy Pomnika Adama 
Mickiewicza w Wilnie Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej wyraził zgo- 
dę na objęcie honorowego protek- 
toratu nad pracami Komitetu. (z) 

Z KASY CHORYCH. 

— Zarząd Kasy (Chorych m. 
Wilna na ostatniem swym posie- 
dzeniu w dniu 25 sierpnia b. r. za- 
łatwił między innemi następujące 
sprawy: przedłużył, wobec choroby 

  

urlop Dyrektorowi p. L. Sokołow- 
skiemu do 1 września b. r.; przy- 
jął do wiadomości sprawozdanie 
Przewodniczącego z załatwionych 
spraw; wysłuchał sprawozdanie Za- 
stępcy Przewodniczącego Zarządu 
ze Zjazdu dla organizacji Okręgo- 
wego Związku Kas Chorych na 
Województwa Poleskie, Nowogródz- 
kie i Wileńskie odbytego w Pińsku; 
zatwierdził budżet na 2-gie półro- 
cze 1926 roku—wydatkii wpływy 
zł. 1.103.411 gr. 88; zatwierdził 
wnioski Komisji Finansowo-Gos- 
podarczej w sprawach obowiązku 
ubezpieczenia. 

U LITWINÓW. 

— Nowy dyrektor seminar- 
jum litewskiego w Wiłnie. Władze 
szkolne mianowały na bieżący rok 
szkolny dyrektorem litewskiego se- 
minarjum nauczycielskiego księdza 
Czibirasa. (ks) 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Zezjazdu gmin żydowskich 
w Województwie Nowogródzkiem 

W dniach 25 i 26 b. m. odbył 
się w Nowogródku zjazd gmin ży- 
dowskich z tego województwa na 
którem zapadły następujące uch- 
wały: 

1) Konferencja stwierdza, iż de- 
kret Marszałka Piłsudskiego z dnia 
1 lutego 1919 roku nie zadawalnia 
interesów narodowych żydów, gdyż 
kompetencje gmin winny być roz- 
szerzone i musiałyby objąč nie tyl- 
ko potrzeby wyznaniowe lecz rów- 
nież i potrzeby kultury jak szkoły, 
opiekę społeczną, pomoc lekarską, 
rejestracje i t. p.; 

2) ordynacja wyborcza gmin win- 
na ulec demokratyzacji na wzór or- 
dynacji wyborczej do Sejmu; 

3) wybory do gmin winny od- 
być się jeszcze w roku bieżącym. 
Przyjęte rezolucje wysłano do p. 
premjera Bartla, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i do p. ministra Oś- 
wiaty. Jednocześnie zwrócono się 
do gmin żydowskich Polesia, Wo- 
łynia i Wilna, ażeby w najkrótszym 
czasie odbyły podobne konferen- 
cje. (ks) 

Z. POLICJI 

— Nadużycia w policji wileń- 
skiej. Od niejakiego czasu krążą 
pogłoski w mieście, że w policji 
okręgu wil. miały miejsce naduży- 
cia na tle zaprowiantowania koni. 

Naskutek tych pogłosek, władze 
połeciły komendantowi okręgowemu 
p. Praszałowiczowi przeprowadzić 
ścisłe dochodzenie. P. Praszałowicz 
od paru dni bada powyższą spra- 
wę. (ks) 

— Nowy kurs przodowników. 
Jak się dowiadujemy, ze względu 
na konieczność zupełnego przesz- 
kolenia wszystkich bez wyjątku 
funkcjonarjuszów pol. p., Kom. W. 
P. P. postanowiła w najbliższym 
okresie czasu uruchomić nowy, 

prawdopodobnie ostatni już kurs 
przodowników, na którym nauka 
trwałaby 6 miesięcy. 

Prócz zwykłych wykładów, jak 
na dotychczasowych kursach  pro- 
gram nauki obejmować ma również 
naukę języków białoruskiego i ży- 
dowskiego, oraz specjalne wykłady 
z dziedziny daktyloskopii, służby 
śledczej, pływania i służby ratow- 
niczej, bez których to umiejętności 
żaden funkcjonarjusz policji nie mo- 
że awansować na przodownika. (x) 

ROZNE. 

— Ulotki komunistyczne. W 
nocy z dn. 25 na 26 b. m. na te- 
renie Wilna rozrzucono odezwy 
komunistyczne podpisane przez 
Centralny Komitet Wykonawczy 
Komunistycznej Partji Białorusi Za- 
chodniej — zawierały one wezwa- 
nie: „Ządamy wypuszczenie wię- 
zniów politycznych"! Odezwy zo- 
stuły przez władze bezpieczeństwa 
natychmiast skonfiskowane. (x) 

— Rząd dla b. ochotników 
Wojsk Polskich. Dowiadujemy się, 
że władze wojskowe otrzymały po- 
lecenie sporządzenia spisów b. o- 
chotników W. P., którzy pozostają 
obecnie bez środków do życia. Po- 
zostaje to w związku z zabiegami 
Min. Spraw Wojsk. w sprawie za- 
trudnienia w przemyśle i przy in- 
wenstycyjnych pracach prowadzo- 
nych przez państwo i instytucje 
samorządowe — tych którzy w po- 
trzebie nieszczędzili życia dla oj- 
czyzny. (x) 

— Udział Wilna na kongresie 
mniejszościowym w Genewie. Na 
odbywający się obecnie kongres 
mniejszościowy w Genewie, wyje- 
chali z Wilna od litwinów ks. Za- 
jączkowski i od białorusinów poseł 
Jeremicz. (ks) 8 

— Groźny stan kościoła św. 
Ignacego. Przy robotach przygo- 
towawczych do odbudowy kościoła 
św. Ignacego (garnizonowego) przy 
ul. św. Ignacego, dnia 26 sierpnia 
po skończonych robotach osunął 
się jeden z filarów nawy głównej, 
co spowodowało zawałenie się skle- 
pienia na przestrzeni około 3 met- 
rów kwadratowych. 

Powodem osunięcia się filaru 
jest według orzeczenia kierownika 
robót, osłabienie przekroju filaru, 
spowodowane przeróbkami wielo- 
krotnie dokonywanemi przez woj- 
skowość rosyjską. Za czasów bo- 
wiem rosyjskich mieściło się tutaj 
kasyno garnizonu rosyjskiego. 

Komitet Budowy kościoła św. 
Ignacego celem ustalenia środków 
zabezpieczenia kościoła od możli- 
wych dalszych  osunięć zwołuje 
komisję rzeczoznawców z udziałem 
przedstawiciela Okręgowej Dyrekcji 
Robót Publicznych. (z) 

| NTT   

    

Od 1 sierpnia 1-a fabryka w Wilnie 

B. MALK 
znowu została otwarta przy ul. 

Niemieckiej 6, (wejście od ulicy) 
Przyjmuje się do przerabiania dam- 
skie kapelusze oraz przefarbowuje © 

się na kolory ostatniej mody. i 
Ceny konkurencyjne. 1201 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

  

SIG>WGDE| 

w Wilnie. 

— Nagły zgon. Dn. 26 bm. o godz. 
15-ej zmarł nagle w mieszkaniu swoim 
przy ul. Słomianka 10, przod. IV Komis. 
P. P. m. Wilna Eugenjusz Michta. Zwło- 
ki zabezpieczono. 

radzieże. W nocy z dn. 25 na 
na 26 bm. nieznani złodzieje dostali się 
przez otwarte okno do lokalu Ochronki 
Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. 
Witebskiej 21 i skradli z biurka na 
szkodę tejże Ochronki — 12 dolarów i 
20 rb. rosyjskich w złocie. Oprócz tego 
skradli również okrycie sukienne wart. 
300 zł. na szkodę przełożonej Ohronki— 
Kazimiery Fijałło, zam. tamże. 

Dn. 26 bm. Fabjan Dejnowicz 
(Sierakowskiego 24) zameldował policji, 
że z piwnicy mieszczącej się w domu 
przy ul. Metropolitarnej 1, nieznani 
sprawcy skradli mu 3 beczki żelazne 
wart. 240 zł. 

— Dn. 26 bm. Tekia Mejer (Po- 
łocka 3), zameldowała policji, że skra- 
dziono jej ze strychu bieliznę wart. 
402 zł. 

Na prowincji. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 
24 bm. dzienny robotnik Piotr Kusia 
zam. w Olkienikach, pracując przy bu- 
dowie mostu na rzecze Solcza spadł z 
mostu z wysokości 8 — 9 metrów, ka- 
lecząc się śmiertelnie. Chorego w stanie 
beznadziejnym odwieziono do szpitala. 

W czasie wspólnych bójek. W 
nocy z dn. 21 na 22 bm. około wsi Bo- 
rodziewicze gm. jodzkiej w czasie wspól- 
nej bójki m-c m. Staro-Święciany, Alek- 
sander Gabryłowicz, wystrzałem z rewol- 
weru ranił Jana Fiedukiewicza, m-ca wsi 
Michałowo I, gm, daugieliskiej, Sprawcę 
ujęto i przekazano Sędziemu Śledczemu. 

— Dn. 22 bm. w czasie wspólnej 
bójki we wsi Borodziewicze gm. jodzkiej 
Zenon Milewicz i Paweł Szłapiecha zada- 
li (uszkodzenia ciała za pomocą pchnię- 
cia nożem Klemensowi Grodziowi m-co- 
wi wsi Białoboki, 

— Przez wybuch gilzy. "= Sku- 
ratowicz ranny przez wybuch gilzy arty- 
leryjskiej w dn. 12 bm. o czem pisaliśmy 
w swoim czasie zmarł wskutek upływu 
krwi. Dochodzenie skierowano do Pod- 
prokuratora. 

— Bukućj Bukucia podpalił. Dnia 
21 bm. wskutek podpalenia spaliła się 
stodoła ze zbożem wart. 1,321 zł. na 
szkodę Włądysława Bukucia, m-ca zaśc. 
Połoczanka, gm. rakowskiej, na tle zem- 
sty osobistej. Winnego podpalenia Anto- 
niego Bukucia aresztowano i wraz z do- 
chodzeniem skierowano do Sędziego 
Śledczego. 

— Kradzież konia. Dn. 23 bm. z 
pastwiska około folw. Dekszniany gm. 
radoszkowickiej skradziono klacz wart. 
400 zł. na szkodę Justyna Rabuszko. 

— Któryż to raz z rzędu. Dn. 13 
ub. m, wskutek rozniecenia ogniska przez 
pastuchów wybuchł pożar w lesie Dek- 
szniany i zniszczył | metr drzewa opa- 
łowego i kilka sztuk kloców wart. 50 zł. 
Dochodzenie skierowano do Podproku- 
ratora. 

Z sądów. 
Zredukowani policjanci—bandy- 

tami. 
W kwietniu 1923 roku organy 

bezpieczeństwa w Wilnie zostały 
zaalarmowane sporadycznymi na- 
padami, dokonywanemi na terenie 
powiatu Wileńsko-Trockiegó przez 
jakąś dobrze zorganizowaną bandę. 
Banda ta była uzbrojona w kara- 
biny i rewolwery. 

Napadano przeważnie na dwory 
i bogatszych chłopów. Ludność 
nie denuncjowała bandytów przed 
władzami, gdyż obawiała się repre- 
sji z ich strony. 

Przeprowadzone dochodzenie u- 
staliło, iż bandę tę zawiązali zre- 
dukowani policjanci. klersztem był 
niejaki lzydor Stawski vel Faifer. 

Banda ta ma na sumieniu cały 
szereg napadów rabunkowych. Mię- 
dzy innymi w dniu 21 kwietnia 
1923 r. napadła ona na folwark 
Aleksandryszki, przyczem część 
bandytów ostrzeliwała folwark, dru- 
ga zać część wtargnęła do zabudo- 
wań grabiąc cenniejsze rzeczy. Pod- 
czas tego napadu bandyci zabili 
wystrzałem w głowę Weronikę Kot- 
likowską. 

Przed ukończeniem jeszcze ra- 
bunku w Aleksandryszkach kilku z 
bandy udało się do pobliskiego 
zaścianku Giże, gdzie po sterory- 
zowaniu strzałami Weroniki Może- 
lis, ograbili ją. 

Nie upłynął tydzień od tego 
napadu, jak obrabowala ona zno- 
wu właściciela majątku Poddela- 
ciuny Wincentego Braziuka. 

Po przeprowadzeniu śledztwa 
zarządzono aresztowanie, które do- 
prowadziło do osadzenia w więzie- 
niu M. Sławeckiego, Lenartowicza, 
Mizyna, Marka, Marcinkiewicza, 
Perleckiego, Gejby i Bożejki. 

Sąd Okręgowy skazał z art. 
215, 453, 583 i 522 Lenartowicza 
i Sławeckiego na 10 lat więzienia 
i pozostałych na 8 lat więzienia. 

Sprawa ta znalazła się onegdaj 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego, 
gdzie sąd z prezesem Bochwicem 
na czele zwolnił oskarżonych z za- 
rzutu należenia do bandy i uznał 
ich za winnych napadu rabunko- 
wego, a co do Lenartowicza-zabój- 
stwa Weroniki Kotlikowskiej i ska- 
zał: Lenartowicza na 3 lata więzie- 
nia z zamianą na dom poprawy, 
Gejbo i Borejkę na 1 rok wiezie- 
nia i pozostałych na 3 lata domu 
poprawy. 

Ponieważ sąd zaliczył skazanym 
na poczet kary areszt prewencyjny 
wszyscy prócz Lenartowicza wy- 
szli na wolność. ё 

Natomiast Lenartowicz posie- 
dzi za kratami — jeszcze 8 mię- 
sięcy. Ч 

Herszt bandy Stawski vel Faj- 
fer uniknął wymiaru sprawiedliwoś- 
ci umykając pod opiekuńcze skrzyd- 
ła G. P. U. w Mińsku. (zd 

az
 

  

  
       

Skorowidz handlowo - przemysłowych w % ilnie. 

  

Kino kameralne | Dziś sensacja współczesny drama“ Cienie Paryža 
  

  

  Cukiernia Nperowicza 

_DENTYSTYKA 
łocie i kauczuku. 

Ł Minker gueńska 21. a-l166 
sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska 
25—2. Na złocie, platynie MS 

a- 

      
  

Technik zę- 
bów sztuczn. 

nik” ZQdÓW 

ELEKTRYCZNOŚĆ 
O 1 Wajmana Trocka Nr. 17, 

tel. 781. b-1111 

Materjały „elektryczne, Trocka 2. 
Lampy i Żarówki Biuro 0. Arluka, a-1138 

___ GASTRONOMJA 
„Bar Wileński” 725, Viaikie) * Sawiez Nr. 2. Snia. 

dania, obiady i kolacje. Obiad z 
3-ch dań z chlebem 1 zł. 30 gr. b-1249 

" Śniadania, obiady, kolacje, 
„Bar Rngielski Niemiecka 21. у b-1124 

Pierwszorzędna « ul. Ad. Mickiewicza 4 
ka „Lazar tel. 871. a-1105 

Cafće-Restaurant de Commerce 
Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90--1,20 zł. 
Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. b—1213 

Kaukazka szaszłyczna Miejski pasaż Nr. 5. Poleca 
codziennie prawdziwy szasz- 

łyk po Kaukazku. b-1345 

  

    
  

  

    
  

Najlepsze wyroby cukiernicze |   
MANUFAKTURA 

najtaniej u B-ci M. i B. Chanutin Kołdry NIEMIECKA 23. a-llóż ° 
krajowa i zagraniczna J, Ko- 

Manufaktura Ir ski) CEROBIAN=KA: 3. 
a-1258 

  

  

  
Niemiecka 15 

| MEBLARSTWO 
Na dogodnych wa- i: Rncelewicz ааИ 

а-1127 
runkach M EB LE 

Fabryczny skład mebli „WIEDEŃ* i skład for- 
nierów, róg Wielkiej 53 i ul. Hetmańskiej 1, na do- 

  

  

  

godnych warunkach. b-1330 

OBUWIE 

W. Litwinowicz męskie | dziecinne, 9 wież 
OPTYKA     
  

(pi || M. SNARSKI, Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22. 
| Egzyst. od roku 1900. Duży wybór rozmai- 

tych optycznych i elektryczn. materjałów.  a-1271 

dptytót" właściciele B-cia OLKIENICCY. Wilno, 
w ul. Wielka 66. Zakład optyczno-okuli- 

„Optyk-Rubin" Najstarsza firma w kraju założ. w 1840 

  

styczny, b-1273 

roku. ul. Dominikańską 17. b-1236 

l | stary jak nowy, przerobiony w _warszaw- 
ADEIISZ skiej pracowni kapeluszy FH. SZESKINA, 

Końska 10. b-1319 

PRACOWNIA damskich i męskich kapeluszy 
przerabia ze starych na nowe na najmodniejsze 
fasony. G. GUT, Niemiecka 21, m. 26. a-1318 

PRACOWNIA specjalnie męskich kapeluszy prze- 
rabia ze starych na nowe na najmodniejsze fasony. 
Z. JOE, Niemiecka 24. a-1372 

Fabryka my ©; Fat kład fabryczny —Osz- 
Šia loris: M1 ejgelson, miański zauł, 2 - b-1320 

Fabryka Mydła znak raza. ae Šzklanos 16 Role 

Lakład fryzjerski 
a-1268 

(b i konfekcja, galanterja. Ceny fabryczne. 
WIE, w. NOWICKI, Wielka 30, tei' 9-08. 2-130. 

SPOŻYWCZOŚĆ 

Wyborową Śmietankę pozedst. Raugicka 23, det 98: s 
Kefir lecmiczy K. Sigaliny To," 

WĘDLINY NAJLEPSZE poleca 

Wileńska Sp. Handlowa TROCKA I. 

| | ZEGARMISTRZOSTWO 

pierwszorzędne wykonanie, abso- 
lutna hygjena. Wileńska 10. 

  

  

    
  

  

  

      
Bar-Kawiarnia Jagiellońska 3. Domowe obiady, śnia- 

dania i kolacje. Ceny umaDwaE 

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

„aka E Filipskiego Pie 
Fabryka stempli gumowych, 

M. Żabiński Niemiecka 6. a-1104 

KRAWIECTWO 

  

  

  

    
  

RÓŻNE 
Maszyny do pisania, rowery, 
gramofony, maszyny do szycia Lack 
Specjalny Zakład Artystycznych portretów i za- 
kład fotograficzny L. Mizerec, Wilno, S-to MARE 

-1278 

a rowery D maszyny do pisania, kasy 
ogniotrwałe, maszyny do szycia, ; 

gramofony..Wilno, ul. Wileńska 25 U. | KuźnieG »-:=:* 

Artystyczna fotografia Sień aż TRASĄ, „r 

    
  

Wielka 5 
а-1165 

  

  

Wielka 21, b-1277 

Towar najlepszy— Ceny najniższe. Skład FARB 

Zegarmistrz S. Kac uł. Tatarska 2, róg Ad. 

  

  

precyzyjny Micktewicza. a-1103 

Zi istrz (był: i- Wi Mickiewi- 
say Ads NIEŻ Bute Witold Jurewicz eż: : 

а- 

Najtańsze źródło. Niemiec- КО Ка ак че H. Rejtord Peg 
  

Zegarmistrz B. Swirski 

_ŻELASTWO | 
  

  

  

Ukazyjnie do kupienia! 
Uprząż krakowska, szory angielskie, krzesła 
wytwórni Radomskiej Kohna, obody jesio- 
nowe i koła gotowe do wozów. Informacje 
w biurze „Agrotechnik“, Wileńska 26, Pi- 
lecki, od godz. 10—3 popołudniu. 32 
  

Ogłoszenie. 
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 
1 września 1926 roku o godz. 12-ej w po- 
łudnie w Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 
Nr. 18 odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej ruchomości, składającej się z towa- 
rów kosmetycznych i szafy sklepowej, nale- 
żącej do Owsieja Nemzera, oszacowanej dla 
licytacjj na sumę 373 zł. na zaspokojenie 
pretensji Warszawskiego Laboratorjum Che- 
micznego w sumie 254 zł. 93 gr. z procen- 
tami i kosztami i innych wierzycieli. Licy- 
go R: się z zastosowaniem art. 1070 

= PO 
Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. 
  

Na podstawie rozporządzenia Mi- 
nisterjum Oświaty rok szkolny w Gim- 
nazjum Białoruskiem w Wilnie roz- 
pocznie się dnia 15-go września r. b. 
Egzaminy wstępne i poprawki odbę- 

Uniwersytecka dą się 13 i 14 tegoż miesiąca. 
JE 1. a-Il18 [pyrekcja Gimnazjum Białoruskiego 

w Wilnie. 1364 

Internat T-wa „Przyszłość* 
dla uczni szkół Średnich (Zarzeczna 5), 
Przyjmuje wpisy na rok szkolny 1926/27. 

  

  

Opłata 80 zł. miesięcznie. 1349-2 

Т-0 
WIDLWNICZE SZ m | 

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

Telefon Nr 8—93 

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

KSIĘGI. RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE; . 

Inieligentna pama Dr. med. LEWIN wykwalifikowana wycho- 

    
  

wawczyni, poszukuje kon- „| owrócil. 
dycjj do jednego lub Ulica Zawalna 28—30. 
dwojga dzieci. Oferty Tel. 5—85. 
Rae A 02 " Pianina 

urjera Wileńskiego, Ja- 
giellońska 3. 9 1369 P an na 

do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 

    

kilku z ro- 24—9, Estko. 565 
Uczni ży ei: 27: Esiko 
gentnych przyjmę na 

Zgubiono stancję. Mieszkanie w po- 
bliżu gimnazjum oo. Je- 
zuitów, w domu z nowo- os wo yć wa: 
czesnemi urządzeniami i |. gz 2402 na imię Wa- 
z ogrodem. Wiadomość: syla Łobanowa. 1371 
Piwna 15. 1338-1 ŠV 

  

Polonj a sezonu! sensacyjno - erotycz- i j?. Radziwiłowski, Subocz 7, m. 8. PRACOWNIA kapeluszy damskich przyjmuje ob- х ny w 7 akt. Nasza cz el i | CUKIERNICTWO Krawiat męski wykonywuje obstalunki w/g ostat- stalunki od 3-ch zł. Zamkowa 19 i S-to Uk 2 = icza 22 k i A AR od > YA | ul. Wielka 25. b-1113 niej mody. D ACE A PROGRAM: Ljazi LeejonisidW sierpnia w obecnošci Marszaika Jozefa PIESUDSKIEGO, ! 

——
 r
a
m
 

— 
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Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. Jan Mazurkiewicz, Dominikańska 11. a-1196 D. H. BRACIA CHOLEM założ. w T. 1846 Kula: 
  

  

  

  

Pogodne j ul. Niemiecka 24—8 - waninki._ SZwedski a-1109__ Sklep robót Dpąca* porno. D-1195 tova 5. Tel. 3-53. i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- Przyjechała słynna 2 BOGGGGGGG Piotrogrodzki krawiec damski J. GOŁUBOWiCZ, ręcznych 99 : ominikańska 17. kuly techniczne, budowlane, cement, papaetc. b-1308 chiromantka = wróżka Pokó > Šanis " т 

wodna i terpentynowa, gotowe farby. Daw- żo odremontowany Z 0- Popierajcie 

  

rzyjmuje obstalunki na palta, futra i kostjumy od 
30 zł ostowa 9—25. 1 23 Mastyka 
meski“ L. PAL 

niej — Rudnicka3l, obecnie—Zawalna 50, 
CH. EPSŽTEJN. a-126 Czy zapisałeś się na członka 
fajansu, szkła i lamp M. Zalcberi b; O. P. P. ? 

wnuczka a Przepowiada > przy 
łość, sprawy sądowe, o miłości i t. d. Ad- SP е п 

res: naprzeciw Krzyża, ul. Młynowa 21—6, Jakos Koła IiE 
w bramie na schody, 1353—4 

sobnem wejściem ч о 
Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzecznej - 

róg Dominikańskiej i zauł. św. Ig- 

palta, kostjumy i futra. 237 Skład naczyń, 

z ogr. odp, Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń" sp. 

nacego Nr 12, m. 5. dzy =? 
Bazyljańska 6. a-12. 

Druk. „Pax”, ul. św, Ignacego 5. Tel. 8-93. Redaktor odpowiedzialny Bichał Szukiewiex 

   


