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REORGANIZACJA RADY LIGI NARODÓW. 
SZEŚCIOLETNIE MIEJSCE DLA POLSKI ZAPEWNIONE. 

W celu dokładnego informowania naszych czytelników o 
przebiegu narad genewskich rozszerzyliśmy na okres zebrań 
Ligi Narodów nasze zwykłe źródła informacyjne. Oprócz de- 
pesz P. A. T. zamieszczać będziemy również depesze Ajencji 
Telegraficznej „Express*. Ponadto zamieszczać będziemy „Li- ' 
sty Genewskie“ naszego korespondenta, których zadaniem bę- 
dzie podać tło obrad, nie dające się odtworzyć wyraziście w 
materjale telegraficznym. : 

Redakcja. 

(UE EEA NARIAI II TAKSI SOS NESITEIENESA 

Obecna sytuacja. 
GENEWA (A. T. E.). W kołach niemieckich panuje wy- 

ražne niezačowolenie, że Niemcom nie udało się wprowadzić 
poprawek do projektu lorda Cecila w ich pierwotnem brzmie- 
niu, ustalonėm na konferencji pomiędzy ekspertami prawniczy- 
mi Gaussem, Hurstem a Fromageotem. 

W obecnej sytuacji wybór Polski na okres trzechletni 
nie podlega najmniejszej wątpliwości. 

Po wyborze nowych członków Rady odbędą się specjalne 
wybory, dotyczące prawa obioru na okres następny (członko- 
wie półstali Rady). Nawet, jeśli nie patrzeć zbyt optymistycz- 
nie na możliwości, zarysowujące się obecnie w Genewie, udział 
Polski w Radzie Ligi Narodów w przeciągu lat szeŚciu 
wydaje się zapewniony. 

Przyjęcie przez komisję projek- 
tu reorganizacji. 

GENEWA (A. T. E.) W piątek w południe zakończone zostały 
ostatecznie obrady komisji reorganizacyjnej, Komisja przyjęła projekt 
reorganizacji, stanowiący zgodny wynik pertraktacyj, prowadzonych mię- 
dzy wszystkimi członkami komisji. Projekt ten przedstawiony będzie 
Radzie Ligi Narodów, która z kolei przekaże go Zgromadzeniu. 

Sprawa reorganizacji znajduje się dopiero na 14 punkcie porządku 
dziennego posiedzenia Rady Ligi. 

Przypuszczać należy, że Rada zajmie się projektem w sobotę lub 
poniedziałek. 

Przyjęcie projektu w brzmieniu, proponowanem przez komisię, nie 
ulega wątpliwości, ponieważ przedstawiciele wszystkich państw, repre- 
zentowanych w Radzie, brali udział w posiedzeniach komisji. Przyjęcie 
projektu przez Zgromadzenie możliwe jest już w poniedziałek, najpóź- 
niej—w środę. 

Po przyjęciu decyzji w sprawie reorganizacji Rady, odbędzie się 
przyjęcie Niemiec na stałego członka Ligi Narodów oraz wybór niesta- 
łych członków. 

Zakończenie obrad komisji. 
GENEWA. (A.T.E.) Obrady komisji reorganizacyjnej zostały za- 

kończone uchwaleniem rezolucji pod adresem Hiszpanii. 
Rezolucja podkreśla, że członkowie komisji, pomimo szczerych 

usiłowań, nie mogli uczynić zadość żądaniom, wysuniętym przez Hi- 
szpanję, ponieważ jest niemożliwem, aby poza Niemcami jakiekolwiek 
inne państwo uzyskało stałe miejsce w Radzie. Komisja wyraża głębo- 
kie ubolewanie z powodu, że wniosek Hiszpanji nie może być przed- 
stawiony Radzie. : s 

W kofcowem przemówieniu przew. Motta wyraził nadzieję, że 
kwestje sporne zostaną szczęśliwie załatwione i zwrócił się 
do Polski i Hiszpanji z podziękowaniem za ich pojednawcze i pełne 
taktu stanowisko, które podniosło autorytet obu państw na terenie 
międzynarodowym. 

Ubolewanie komisji z powodu nieprze- 
® ° .. 

jednanego stanowiska Hiszpanji. 
GENEWA, (Pat). Komisja reorganizacyjna przyjęła dziś rano spra- 

wozdanie delegata szwajcarskiego Motty wyrażające ubolewanie komisji 
z powodu niemożności zalecenia Radzie Ligi Narodów przyjęcia żądań 
Hiszpanii. : 

Na propozycję lorda Cecila, komisja przyjęła rezolucję zwracającą 
"się z prośbą do delegata Hiszpanji, aby wobec swego rządu dał wyraz 

nadziei, jaką żywi komisja iż rząd ten rozpatrzy przychylnie jej wysiłki 
zmierzające do zaspokojenia żądań Hiszpanii. 

W kołach Ligi Narodów wyrażają ubolewanie, iż ten ostatni apel 
nie wywrze żadnego skutku na rezolucję rządu hiszpańskiego. Uważają 
tu powszechnie, iż wysiłki pojednawcze będą miały conajwyżej taki sku- 
tek, iż osłabią znacznie decyzję rządu hiszpańskiego. 

  

Hiszpanja czeka na odpowiedź. 
SAN-SABASTIAN, (Pat). Minister spraw zagranicznych Yanguas 

oświadczył dziennikarzom, iż rząd hiszpański zaczeka na urzędową od- 
powiedź Ligi Narodów w sprawie postulatów hiszpańskich, przyczem 
nie weźmie on udziału w posiedzeniach Rady Ligi Narodów. 

Na zapytanie, czy Hiszpanja wystąpi z Ligi Narodów minister od- 
powiedział, iż w tej sprawie nie może on powiedzieć nic konkretnego. 

Hiszpanja zgłasza desinteressement. 
(Telefonem od własnego korespondenta z; Warszawy). 

„Warszawianka* w depeszy z Genewy donosi, iż sprawozdawca 
Havassa dowiaduje się, że Rząd Madrycki, nie czekając na uchwałę Ra- 
dy Ligi w sprawie propozycji opracowanych przez Komisję reorganiza- 

© cyjną, już obecnie oświadczył, że nie interesuje się pracami Ligi. 
Jeneralny Sekretarz Ligi otrzymał w ciągu 24-ch godzin urzędową 

notę Hiszpanji w tej sprawie. W kołach Sekretarjatu nie spodziewają 
się natomiast wystąpienia Hiszpanji z Ligi Narodów. 

Szczegóły posie- 
dzenia Komisji. 
GENEWA, (Pat.) Pełna komisja 

reorganizacyjna obradowała dziś w 
„dalszym ciągu nad sprawozdaniem 
jakie ma być przedstawione Radzie 
Ligi Nar. : 

Sprawozdanie to zostało  przy- 
jęte, przyczem oczywiście wszyst- 
kie przyjęte wczoraj poprawki 
delegacji polskie! zostały apro- 
bowane. 

W czasie wczorajszej przerwy 
wieczornej w konferencji w której 
brali udział lord Cecil, Drummond 
i Motta lord «Cecil wycofał zgło- 
szone na podkomisji poprawki i 
przecstawił poprawioną przez sie- 
bie rezolucję, która posiada kilka 
ważniejszych wniosków, ponieważ 
uwypukla opinję komisji © potrze- 
bie miejsc ponownie wybieral- 
nych i ujmuje tę potrzebę jako 
pojęcie miejsc trwałych. 

Rezolucja lorda Cecila podkreś- 
la również konieczność głosowania 
Zgromadzenia w sprawie tych miejsc 
trwałych co powiększa ich znacze- 
nie. Ten ustęp poprawki brzmi: 

„Komisja zadecydowała stwo- 
rzenie w Radzie Ligi Narodów 
miejsc ponownie wybieralnych 
pozwalających uprawnionym do 
tych miejsc członkom Rady pozo- 
stawać członkami Rady przez czas 
nieograniczony tak długo póki po- 
siadać będą zaufanie innych człon- 
ków Ligi Narodów. W celu nada- 
nia tym miejscom charakteru god- 
ności i ważności, komisja przewi- 
działa iż wyznaczane one będą nie 
równocześnie z wyborami członków 
niestałych lecz drogą specjalnego 
wyboru przez Zgromadzenie. 

Aby nie pozwolić na powstanie 
przerwy podczas której kraje po- 
siadające słuszne prawa do miejsc 
ponownie wybieralnych mogłyby 
odczuwać niepewność co do swej 
sytuacji, komis-a postanowiła, iż 
pierwsze przeznaczenie państw, 
którym będzie przyznana ponowna 
wybieralność odbędzie się natych- 
miast po wyborach w roku 1926. 

W celu uniknięcia wrażenia nie- 
pewności co do posiadania tych 
miejsc, komisja wycofała swój 
wniosek co do władzy Zgromadze- 
nia w zakresie decydowania w spra- 
wie ponownej wybieralności doty- 
czącej wszystkich niestałych człon- 
ków Rady Ligi Narodów. 

Następnie wniosek mówi o u- 
sunięciu art. 3-g0 poprzedniego 
projektu. W przyjętem sprawozda- 
niu znajduje się ustęp Ściśle okreś- 
lający łączność jaka zachodzi mię- 
dzy stworzeniem stałego miejsca w 
Radzie i 3-ch miejsc niestałych. Ma 
to wedle intencji komisji, zlikwido- 
wać kryzys jaki powstał w Lidze 
Narodów w marcu. 

Uzupełnione poprawkami Cecila 
Sprawozdanie wskazując na potrze- 
bę miejsc ponownie wybieralnych, 
na stworzenie warunków usuwają- 
cych wrażenie niepewności, charak- 
teryzuje wyraźnie tendencję komisji, 
zdążające do wzmocnienia gwa- 
rancji trwałości tych miejsc ponow- 
nie wybieralnych. 

Na zakończenie posiedzenia rad- 
ca związkowy Motta w krótkiem 
przemówieniu zamykającem ob- 
rady uznał za konieczne podkreś- 
lić wartość jaką miała dla ko- 
misji współpraca Polski, która z 
godnością i z  zasługującą na 
wdzięczność komisji gotowością 
współdziałania, przyczyniła się do 
porozumienia. Komisja przyjęła re- 
zolucję Cecila włączając ją do spra- 

wozdania. : 

Walka min. Sokala o tekst 
raportu komisji. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Korespondent „Kurjera Poran- 
nego" podaje następujące szczęgó- 
ły z prac komisji reorganizacyjnej: 

Sposób redakcji raportu z prac 
komisji, która uchwaliła tekst for- 
muł, wywalczonych na podkomisji 

Wzmocnienie stanowiska Polski. 
BERLIN, (Pat), Wedle informacyj berlińskiego korespondenta Lo- 

kal Anzeiger zaczerpnięty w angielskich kołach dyplomatycznych, oświad- 
czenie delegacji polskiej, iż musi ona wyniki głosowania komisji reorga- 
nizacyjnej w sprawie niestałych miejsc w Radzie Ligi Narodów przed- 
stawić poprzednio do rozpatrzenia swemu rządowi, miało wywołać w 
tych kołach pewne zdumienie. 

Dawano tam do zrozumienia, iż stanowisko Polski nabrało dzię- 
ki temu nagle większego znaczenia niż stanowisko Hiszpanii i że 
pogląd, jakoby Polska czuła się zadowoloną z takiego właśnie stormuto- 
wania uchwał komisji, jest mylny. 

Prasa francuska o stanowisku Hiszpanii. 
PARYŻ, (Pat.) Dzienniki dzisiejsze przewidują, iż Hiszpanja nie wy- 

kona w całości groźby wystąpienia z Ligi Narodów, a raczej ogłosi 
desinteressement. + 

Echo de Paris pisze: Nie będą czynione starania celem zatrzyma- 
nia Hiszpanji przy pomocy sprawy Tangeru lub innych korzyści. Francja 
omówi z rządem madryckim zagadnienie Tangeru. 

Gaulois ubolewa z powodu wystąpienia Hiszpanii i krytykuje błę- 
dy, które doprowadziły do wycofania się z Ligi Narodów, stwierdza je- 
dnak, iż Hiszpanja sama popełniła poważny błąd usiłując połączyć spra- 
wę Tangeru z kwestją rozszerzenia Rady Ligi Narodów, pogląd ten jest 
podzielany przez większość dzienników przyczem Avenir wyraża oba- 
wę, iż Liga Narodów stanie się narzędziem w ręku Rzeszy. 

Prasa niemiecka o obecnej sytuacji. 
BERLIN, (Pat.) W rozmowie z korespondentem Berlinar Tageblatt 

delegat Hiszpanji Palacios dał do zrozumienia iż Hiszpania nie zaak- 
ceptuje uchwał komisji reorganizacyjnej i wyrazi zdziwienie z powo- 
z wstrzymania się delegata Niemiec od głosowania nad projektem 
omisji 

Tagliche Rundschau donosi z Genewy, iż stanowisko jakie w toku 
wczorajszych popołudniowych narad komisji reorganizacyjnej zajęła de- 
legacja polska wywołało w kołach dyplomatychnych domysły jakoby i 
Polska zamierzała ogłosić swe desinteressement wobec Ligi Narodów. 

Lokal Anzeigier wyraża przypuszczenie, iż Polska w ostatniej chwl- 
li może wystąpić z żądaniem przyjęcia jej do Rady równocześnie z 
Niemcami. . 

Korespondent pisze: Wobec tego, że nowe instrukcje rządu hisz- 
pańskiego dla Palaciosa nadejść mają w piątek, Rada Ligi Narodów bę- 
= mogła zająć się wnioskami komisji reorganizacyjnej dopiero w 

sobotę. 
Wobec przedstawicieli prasy Palacios oświadczył wczoraj, iż praw- 

dopodobnie w obradach Ligi Narodów weźmie udział tylko w tym wy- 
padku, gdyby sprawozdanie komisji reorganizacyjnej zawierało pewne 
ustępstwa na rzecz Hiszpanji- Zresztą Palacios nie wierzy, aby sytuacja 
ogólna mogła się poprawić. Dotychczasowe obrady komisji określił on 
jako pogrzebanie pierwotnych żądań Hiszpanii. 
————2————————————— —— ——— 

Piątkowe posiedzenie Rady Ligi. 
GENEWA, (Pat.) Przedstawiciel Hiszpanji Palacios nie brał udzia- 

łu i w piątkowem posiedzeniu Rady Ligi. 
Przedstawiciel Szwecji Unden podał do wiadomości wniosek ko- 

misji mandatowej w sprawie zaproszenia na posiedzenie komisji przed- 
stawicieli terytorjów mandatowych. Chamberlain, Briand i Vanderwelde 
popierani przez przedstawicieli Nowej Zelandji i Afryki Południowej 
sprzeciwili się tej propozycji, która zostanie prawdopodobnie przez Ra- 
dę odrzucona. 

Skład delegacji niemieckiej. 
BERLIN, (Pat.) Gabinet Rzeszy ustalił wczoraj następujący skład 

delegacji na jesienne Zgromadzenie Ligi Narodów: minister spraw za- 
granicznych Stresseman, sekretarz stanu Schubert, dyrektor ministerjal- 
ny Gauss, poseł do Reichstagu Berndorf, dr. Breitsched dr. Haas i bar. 
Rheinbaben, dwaj podsekretarze stanu, dwaj dyrektorzy ministerjalni oraz 
szereg rzeczoznawców z poszczególnych ministerstw. 

RUB SAS i T i i TNS O T ES WADA 

przez Scialoję i Sokala, charakte- Dyskusję przy której powróco- 
ryzuje fakt, że stanowisku Polski no do stanowiska Polski, wywołał 
poświęcono tylko następujące dwa  Pallacios, żądając stwierdzenia wy- 
zdania: raźnego, że komisja zajmowała się 

1) reprezentant Polski zawia- postulatem Hiszpanji i odrzuciła 
domił, że musi prowizorycznie ten postulat. 
wstrzymać się od opinji o para- 
grafie 3 art. 4; 

2) przedstawiciele Chin oraz 
Polski uznając słuszność żądania 
Hiszpanji, utrzymali zasadniczo re- 
windykację swoich odnośnych rzą- 
dów, nie chcą jednak oponować 
przeciw rozwiązaniu, mogącemu 
rozwikłać obecne przesilenię. 

Min. Sokal już przed posiedze- 
niem zażądał poprawek, dających 
prawdziwy wyraz jego deklaracjom 
oraz rozłączenia deklaracji Polski 
od deklaracji Chin w oddzielnych 
ustępach. Motta uczynił zadość te- 
mu żądaniu, co zosteło przyjęte 
bez dyskusji, jakkolwiek potem 
przedstawiciel Chin, ku wesołości 
dziennikarzy niemieckich, dowcip- 
kował na temat analogji chińskiej 
i polskiej deklaracji, upominając 
się o pierwszeństwo swojej. 

Raport z prac komisji w redak- 
cji sekretarjatu wywołał na wie- 
czornem posiedzeniu komisji dwu- 
godzinną dyskusję, chwilami bar- 
dzo drażliwą, dotyczącą częstokroć 
Polski. 

Raport powinien był dzisiaj być 
przedstawiony Radzie, zebranej z 
rana i zmuszonej radzić jawnie 
tylko w drobiazgach, — było więc 
pewnem, że raport wieczorem bę- 
dzie uchwalony. Stało się inaczej. 
Dyskusja wikłała się w subtelnoś- 
ciach redakcyjnych, pokrywających 
zawiła grę polityczną. Min. Sokal 
o godz. 8 wieczorem zapropono- 
wał przerwę dziesięciu minut, Mot- 
ta jednak zarządził odłożenie do 
jutra rana. 

Tłem zawiżości są niewątpliwie 
dalsze zakulisowe przetargi z Hisz- 
panją. 

Obcy o nas. 
Anglija wobec żądań Polski 

Times, omawiając narady komi- 
sji obradującej nad przeksztalce- 
niem Rady Ligi, pisze: 

Hiszpanja jest niezadowolona, 
również niezadowoloną, jest Pol- 
ska. Należy przyznać, że to osta- 
tnie mocarstwo znajduje się wo- 
bec Niemiec w osobiiwem poło- 
żeniu. Ale specjalne żądanie Pań- 
stwa nie może odebrać Zgroma- 

, dzeniu Ligi jego nietykalnego prawa 
wyboru tego, kogo chce, ani nie 
można też od Zgromadzenia doma- 
gać się oświadczenia, kogo ma WY: s 
brać po 3-ch latach. Propozycja ta 
jest jaskrawym atakiem na zasadę, 
że Rada zastępuje całą Ligę, o ile 
Zgromadzenie nie obraduje. Zgro- 
madzenie musi w każdym wypadku 
rozstrzygać, czy są podstawy po- 
nownego wyboru członka. 

Francuzi o wartości obecnego za- 
łatwienia. 

W paryskiem Echo de Paris z 
dnia 1-go września br. pisze znany 
i wybitny dziennikarz Pertinax o 
stanowisku Polski w sprawie miejsc 
w Radzie Ligi: 

— Polska zwalczała uchwałę 
Komisji z maja r. b., mówiąc nie- 
jako: 

— Któż nam zaręczy, że man- 
dat trzyletni, który otrzymamy we 
wrześniu 1926, stanie się rzeczy- 
wiście pół-stałym?.. 

Otóż wedle obecnych poprawek 
ma być tak, że w r. 1926 może ja- 
kieś Państwo być uznane za wy- 
bieralne ponownie, a w r. 1929 
następuje wybór, ale to są dwa 
akty odrębne i wzajemnie niezale- 
żne, a swoboda wyboru w r. 1929 
pozostaje dla Zgromadzenia Ligi 
całkowitą. * 

W tych uwagach p. Pertinav'a 
mieści się istotna ocenu względnej 
wartości obecnego załatwienia. 

Niemcy przeciw Polsce. 

„Tagliche Rundschau“, pismo 
Stresernanna, oświadcza, że Niemcy 
zachowają po przyjęciu do Ligi, 
zupełnie swobodną rękę i dodaje, 
że nie wiadomo, czy Polska nale- 
żeć będzie do Państw, które przed- 
stawione zostaną do ponownego 
wyboru naobecnej sesji, dając tem 
samem do zrozumienia, że Niemcy 
będą głosowały przeciw ponowne- 
mu wyborowi Polski. 

  

Ninczicz przewodniczącym 
Zgromadzenia. 

PARYŻ. (Pat). „Le Matin* do- 
nosi z Genewy, że według obiega- 
jących tam pogłosek Ninczicz ma 
ma być wybrany przewodniczącym 
obecnej sesji Zgromadzenia Ligi 
Narodów. 

Ojciec św. interweniuje 
w Hiszpanii. 

(Telef. od wł. kor. z Warszawy) 

„Warszawianka* podaje następu- 
jącą depeszę z Paryża: 

Rzymu donoszą, że Ojciec św. 
polecił Nuncjuszowi w Hiszpanii, 
msgr. Tedesci, aby natychmiast po- 
wrócił do Madrytu i królowi, oraz 
gen. Primo de Rivera oświadczył, 
iż zdaniem Watykanu w interesie 
europejskiego pokoju Hiszpanja po- 
winna pozostać w Lidze Nar. i nie 
powinna się powstrzymać od udzia- 
łu w jej pracach. 

Brazylia tylko obserwuje. 
(Telef. od własn. koresp.). 

„Warszawianka” donosi z Gene- 
. wy, iż przedstawiciel Brazylji Mello- 
Franco wyjechał na stałe z Gene- 
wy i udał się do Paryża, 5 paź- 
dziernika wyjedzie p. Mello-Franco 
wraz z całym personelem delegacji 
brazylijskiej z Cherbourga do Bra- 
zylji. W Genewie pozostanie jedy- 
nie jeden radca legacyjny w chara- 
kterze obserwatora.
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Pad połączeniem się Aus 2 Hiemcami 
W odpowiedzi p. Wł. Studnickiemu. 

P. Władysław Studnicki poru- 

szył na łamach „Słowa* zagadnie- 

nie zasadniczej wagi dla przyszło- 

ści Polski *). 
Twierdzi p. Studnicki, że „obec- 

nie zbliża się wypadek dziejowy, 

który zapoczątkuje nowy układ 

stosunków Europy, który rozpocz- 

nie przekreślanie granic, zakreślo- 

nych przez traktaty w Wersalu, 

Trianon i St. Germain, mianowi- 

cie połączenie Austrji z Niem- 

cami”. 
To jedna teza p. Studnickiego. 

A druga orzeka że zjednoczenie 

krajów niemieckich będzie dla Pol- 

ski zjawiskiem korzystnem. 

Twierdzenia tu zahaczają nie- 

tylko o sprawy naszej polityki za- 

granicznej, ale w  niemniejszym 

stopniu o kierunek rozwoju naszej 

polityki ekonomicznej, której ściśle 

rolniczy lub rolniczo - przemysłowy 

charakter w znacznej mierze zale- 

ży od ustosunkowania się do trzech 

naszych sąsiadów: Niemiec, Rosji 

krajów na południu leżących, a 
ongiś wchodzących w skład b. Mo- 

narchji Austro-Węgierskiej. 

Z kolei nasuwa się kwestja 

ekspansji ekonomicznej, która ku 
jednemu z tych trzech kompleksów 

igospodarczych musi być świado- 
ie w przeważającej części skiero- 

wana. Wszystkie trzy te kwestje 
łączą się w jedną całość i one 

już, pomijając cały szereg po- 

mniejszych zagadnień, sprawiają, że 

głosu p, Studnickiego niepodobna 

pominąć milczeniam, i że przeciw- 

nie odpowiedź na wysunięte prze- 

' zeń zagadnienie wymaga postawie- 

nia wszystkich kropek nad ż. 

Przedewszystkiem, czy połącze- 

nie Niemiec i Austrji jest zjawi- 

skiem nieuchronnem?  Rozpatrze- 

nie tej kwestji poświęciłem już, pi- 

sany właśnie w Wiedniu, **) obec- 
nie więc ograniczę się do b. zwię- 

złej odpowiedzi. Austrja dzisiejsza 
znajduje się istotnie w b. trudnych 

warunkach ekonomicznych, są one 

jednak wypływem w pierwszym rzę- 

dzie nie nieżywotności jej organizmu 

gospodarczego, nie oderwaniem od 

Niemiec, z któremi nie stanowiła 

jednego organizmu gospodarczego 

lecz zupełnie innymi względami. 

Przedewszystkiem stosunki go- 

spodarcze w Austrji nie są tak 

rozpaczliwe, jakby się na podsta- 

wie powierzchownej obserwacji wy- 
dawało. 

Budżet Austrjj na rok 1927 

według przewidywań  Komisarjatu 

Ligi Narodów da się zamknąć mi- 

3: „Zblizajacy się wypadek dziejo- 
r. 203. wy” „Słowo . 

**) „Kurjer Wileński" Nr. 89 z r. 1926 

  

tui katy w wmn ti. 
Słówko [o konserwacji za- 
bytków i opiece nad nimi. 

Że Wilno, a raczej Stare Wil- 
no, jest jednem z najpiękniejszych 
miast (nietylko w Polsce) o tem 
wiadomo. Urządzała je w ciągu 
wieków- mądra myśl artystyczna, 
opierając się o naturalną a wyjąt- 
kowo piękną rzeźbę ziemi. Natura 
i sztuka podały sobie ręce i u- 
kształtowały fizjognomję miasta. 
Miasto lesistych gór i wzgórz zie- 
lonych, wśród których wije się 
wstęga Wilji, strzelistych wież i 
kopuł kościelnych, ciemno-czerwo- 
nych aksamitnych dachów, krętych 

_ ulic i zawiłych zaułków obok wiel- 

  

kich dróg cywilizacyjnych,* wiążą- 
cych Zachód ze Wschodem—oto 
niewysłowiony jeszcze kształt, urok 
i znaczenie Wilna. 

Wiadomo też, że na utwór wy- 
twornego kształtu i na duszę jego 
położył wschód rosyjski ciężką ła- 
pę rozszarpując organizm architek- 
toniczny, burząc i niszcząc królew- 
skość murów, wprowadzając na 
jej miejsce parweniuszowskie „pa- 
lace“ o dziwacznych fasadach pseu- 
do-bizantyńskich, _ pomalowanych 
przeważnie olejną farbą, lśniących 
blichtrem, pod którym kryje się 
najbezecniejsza tandeta. Artystycz- 

„ne oblicze miasta, wypracowane w 
ciągu wielowiekowego okresu przez 
gotyk, renesans, barok i klasycyzm, 
zmienili „inżynierowie gubernialni“ 
i usłużni „architekci* na modłę za- 
padłych miast prowincjonalnych 
głębokiej Rosji. 

nimalnym deficytem, który pokryje 

pozostałość kredytów międzynaro- 

dowych. Bilans handlowy jest ujem- 

ny, jak i w większości krajów eu- 
ropejskich. Jak dowodzi najnowszy 

badacz bilansu płatniczego Austrii, 

Fryderyk Hertz, Austrja dzisiejsza 

posiada wiele obfitych źródeł do- 

pływu pieniądza zzewnątrz, które 

niedobór bilansu handlowego mogą 

w zupełności zrównoważyć. 

Komisarz Ligi Narodów p. 

Zimmerman w swych odczytach, 

wygłoszonych _'w Pradze, Buka- 

reszcie, (Belgradzie i Budapeszcie 

(niestety przez opieszałość na- 

szego M. S$. Z. nie w Warsza- 

wiel), omawiając sytuację Au- 

strji, jej przyszłość gospodarczą, 

uzależnił od trzech zasadniczych 

warunków: 1) od rewizji kosztów 

produkcji przemysłowej, 2) od nie- 

zwiększania przez czas dłuższy wy- 

datków państwowych, wreszcie 3) 

od polityki celnej sąsiadów. Pierw- 

sze dwa warunki zależą od samej 

Austrji i mogą być bez trudności 

wypełnione. 

Pomyślny rozwój Austrji zale- 

ży więc faktycznie od trzeciego 

warunku, a mianowicie od ułoże- 

nia się stosunków handlowych 

z sąsiadami, od zniknięcia „bar- 

jer celnych". Jeśli w Austrji zazna- 

czył się ostatnio zwrot ku połączeniu 

z Niemcami, to obok zakończenia się 

okresuopieki Ligi Narodów zaważyła 

tu i to wsilniejszym zapewne stopniu 

istna orgja protekcjonizmu w kra- 

jach sąsiednich, złączonych ongiś 

wspólną granicą państwową. Natu- 

ralnym terenem zbytu wytworów 

austrjackich są właśnie kraje, w 

skład b. Austro-Węgier wchodzące. 

Stąd koncepcja związku celnego 

tych państw dotąd nie jest pogrze- 

baną i posiada w nich wszystkich 

zastęp poważnych zwolenników, 

skupionych przedewszystkiem oko- 

ło t. zw. „Srodkowo-Europejskiej 

Narady Gospodarczej* z siedzibą 

w Wiedniu. 

Obok względów natury gospo- 
darczej są jeszcze i inne hamulce 

na drodze połączenia Niemiec i 

Austrji, politycznej już natury. Jed- 

nym z nich jest niechęć do pru- 

sactwa, której uosobieniem jest 

wódz wpływowego kierunku chrześ- 

cijańsko-społecznego, X. Seipel. 

Wreszcie b. trudna przeszkoda, 
której ominięcie może sprawę Au- 

strji zepchnąć kiedyś z pokojowe- 

go toru polityki międzynarodowej. 

To zastrzeżenia Traktatu Wersalskie- 

go, których stróżem są Włochy 

wchodzące w skład Rady Ligi Na- 

rodów w charakterze stałego jej 

członka. lch veto, jeśli nie unie- 

Wyliczanie tych obcych elemen- 
tów w architekturze miasta, nie 
mówiąc już o rejestrowaniu po- 
szczególnych objektów, dałoby dłu- 
gą listę. Znamy te „wrzody na o- 
bliczu architektonicznem* Wilna i 
jak dobry lekarz-chirurg staramy 
się je, o ile możności bezboleśnie 
dla pacjentów, wycinać, 

Przy „Boskiej pomocy” lecz rów- 
nież i z zarządzenia władz zostały, 
przynajmniej częściowo, usunięte z 
Okazji t. zw. remontów różnokoloro- 
we a głównie różowo-cynobrowe ma- 
lowania fasad domów, słynne pod- 
jazdy z daszkami na żelaznych słu- 
pach, olbrzymie i szpetnie koloro- 
we szyldy... Zdawałoby się: dro- 
biazgi i drobiazgowość, z całą pew- 
nością czyniąca życie nieznośnem 
nawet dla tego, który musi z obo- 
wiązku i ze swych uprawnień ro- 
bić codziennie (a już przez kilka 
lat) owe paskudne operacje, nara- 
żając swój urząd i siebie na ataki 
niezadowolonych, bo nawykłych 
do innej „estetyki* obywateli. Lecz 
trudno! Nie można każdego oby- 
watela pytać, jaką ma „estetykę“ 
dla swego domu, gdyż jego dom 
jest tylko maleńką cząstką w ulicy, 
a ulice z licami domów składają 
się na fizjognomię dzielnicy a ta 
znów jest częścią składową miasta 
i jego oblicza. Należy jednym rzu- 
tem oka obejmować całokształt za- 
gadnień artystycznych (plastycznych 
a nie subjektywnie estetycznych) 
danego środowiska, ażeby w wiel- 
kim problemie urbanistycznym 
wszystkie współczynniki uporząd- 
kować i sprowadzić do jednego 
mianownika. Do tego celu prowa- 
dzą wszędzie na całym świecie cy- 
wilizowanym dwie drogi: mądre, 

Sprawy finansowe Gdańska. 
GDAŃSK, (Pat). Do pism tutejszych donoszą z Genewy: Sprawa 

uzdrowienia stosunków finansowych w Gdańsku rozpatrywana 

będzie przez komitet finansowy Ligi Narodów, który zebrał się wczo- 
raj na Il posiedzenie i wybrał na przewodniczącego delegata Czecho- 
słowacji Pospiszila. 

Po rozpatrzeniu sprawy przez komitet i po powzięciu przezeń od- 
powiednich uchwał sprawa Gdańska wejdzie na porządek dzienny Rady 
Ligi Narodów. Sprawozdawcą będzie delegat belgijski Vandervelde. 

Posiedzenie Rady Ligi Narodów w sprawie Gdańska odbędzie się 
prawdopodobnie dopiero w terminie późniejszym, tak aby delegał Nie- 
miec mógł już w niem wziąść udział. 

Zainteresowani sprawą jadą do Genewy. 
GDANSK. (Pat). Generalny Komisarz Rzplitej Polskiej min. Stras- 

sburger w towarzystwie radcy legacyjnego dr. Lalickiego wyjechał do 
Genewy celem wzięcia udziału w obradach komisji finansowej Ligi Na- 
rodów i Rady Ligi Narodów w sprawach poświęconych finansom w. m. 
Gdańska. 

Jako przedstawiciele Gdańska wyjechali do Genewy: prezydent Se- 
natu Sahm, wice-prez. Cehl oraz trzej senatorowie. 

  

Niejednolita polityka Państw 
Skandynawskich. 

(Tel. od wł. koresp. Warszawy') 

„Warszawianka* donosi w sore- 
spondencji z Kopenhagi, że worew 
poprzednim doniesieniom duński 
minister spraw zagran. hr. Moltke, 
który dotąd niebrał udziału w pra- 
cach Ligi Маг., wyjeżdża jutro do 
Genewy. 

W tutejszych kołach politycznych 
    

  

  

Sprawa Kłajpedy w Lidze. 

          

wyjazd ten łączą z ujawnioną na 
niedawnej konferencji w Kopenha- 
dze _ niejednolitością stanowisk 
Państw Skandynawskich w sprawie 
reorganizacji Rady. 

"Turcja wstępuje do Ligi. 
PARYŻ. (Pat). „Daily Mail* do- 

nosi z Genewy, że przybył tam 
pewien dyplomata turecki celem 
konferowania w sprawie wstąpie- 
nia Turcji do Ligi Narodów, 

GENEWA. (A.T.E). Na popołudniowem posiedzeniu Rada Ligi 
Narodów zajmowała się sprawą Kłajpedy. Mieszkańcy Kłajpedy zarzu- 
cają Litwinom pogwałcenie statutu przy wyborach do rady krajowej. 
Kwestję tę postanowiono poddać opinji komitetu prawników, z tem za- 
strzeżeńiem, że gdyby Litwa nie zgodziła się ulec decyzjom komitetu, 
sprawa zostałaby oddana do rozstrzygnięcia Trybunałowi Haskiemu. 
Referat w tej sprawie wygłosił reprezentant Urugwaju p. Guani. Litwę 
reprezentował poseł w Berlinie p. Sidzikauskas. . 

Wniosek Chamberlain'a. 
GENEWA, (Pat). Dziś Rada Ligi Narodów rozpatrywała kwestję 

petycji zgłoszonej przez Sejmik Kłajpedzki w sprawie niewykonania 
przez rząd litewski konwencji majowej z r. 1924 dotyczącej procedury 
zażaleń kulturalnych, ekonomicznych i finansowych celnych budności 
Kłajpedy. Sprawa dyrekcji portu w tej petycji nie była poruszona. 

Chamberlain postawił wniosek, aby strona proceduralna została 
zbadana przez komitet prawniczy zastrzegając sobie możność przesłania 
wyników merytorycznych zbadania do Hagi. 

Delegat litewski starał się działać na zwłokę, widocznem było jed- 
nak, iż Chamberlainowi zależało na najśpieszniejszem rozwiązaniu spraw 
na co nalęgał dlatego, aby posiadając opinię prawniczą rozpatrzyć i za- 
łatwić sprawę jęszcze w ciągu bieżącej sesji. Propozycję Chamberlaina 
przyjęto. 

› 

možliwi, to w každym razie na 

długie lata odwróci i utrudni eks- 

pansję Niemiec ku południowi. 

W najbliższych latach zjedno- 

czenie polityczne Niemiec i Austrji 

ma minimalne szanse. Zjednoczenie 

ekc nomiczne t. j. stworzenie zwią- 

zku celnego austro - niemieckiego 

est wielce prawdopodobne. Jakkol- 

wiek w tej chwili wypadki ku temu 

związkowi zmierzają, nie jest by- 

najmniej wyłączone inne rozwiąza- 

zanie, a mianowicie powstanie 

związku celnego spadkobierców b. 

Austro-Węgier. . 

Idea ta ma silne poparcie w 

sferach finansowych Europy Za- 

chodniej, przedewszystkiem w An- 

glji. Rekonstrukcja gospodarcza 

Europy wymaga całkowania orga- 

nizmów ekonomicznych. 

przewidujące ustawy i posłuch, czy- 
łi współpraca obywateli uświado- 
mionych i świadomych dobra po- 
wszechnego. Zadaniem „głosów 
publicznych* w rodzaju p. Cz. J. 
autora artykułu w „Słowie* z dnia 
21 sierpnia p. t. „Gdzie nianiek 
sześć* byłoby uświadamianie naj- 
szerszych warstw w kierunku  nie- 
sienia pomocy chętnej a płynącej 
ze szczerego umiłowania Starego 
Wilna, poszanowania jego zabyt- 
ków, a usuwania wszelkich naj- 
drobniejszych nawet naleciałości 
obcych dla oblicza i duszy całego 
miasta. 

Tymczasem p. Cz. J. nie chce 
się przyznać przed czytelnikiem, że 
nie zna dekretu o opiece nad za- 
bytkami sztuki i kultury z dnia 31 
października 1918 r. (Dz. Praw. 
Nr. 16, z dn. 8. XI. 1918), obo- 
wiązującego na naszym terenie w 
formie dekretu z dnia 15 września 
1918 (Dz. Urz. Tym. Kom. Rządz. 
N. 31 z dn. 30. IX. 1921 r.). 

Otóż „specjalną, kompetentną 
i silną władzę”, której doma- 
ga się p. Cz. J. daje w Oomawia- 
nej dziedzinie właśnie ów dekret, 
stwarzający podstawę dla opieki 
nad wszystkimi zabytkami sztuki i 
kultury, a więc również dla opieki 
nad miastami (czy ich dzielnicanii 
staremi) zabytkowemi wyrażając 
się, że za zabytki nieruchome u- 
znane są „grupy budowli wybitne 
pod względem estetycznym i zna- 
mienne bądź dla całych miast, 0- 
sad, wsi, bądź dla ich dzielnic” 
(art. 12, lit. e) i jeszcze (nast. li- 
tera f cyt. art.) „na gruncie docho- 
wane po dziś rozplanowania sta- 
rych miast i dzielnic staromiej- 
skich*. Z konsekwencji zaś tych 

Jest to jej naturalna droga. 

Historja ma skłonność do powta- 

rzania się z pewną jedynie mody- 
fikacją formy. | to właśnie daje 

podstawy do mniemania, że po- 

stawienie zagadnienia przyszłościAu- 

strji w płaszczyźnie ekonomicznej 

prowadzi nie do Wielkich Niemiec, 

ale do związku Wisły i Dunaju, 

do połączenia Bałtyku z  Adrja- 

tykiem i Morzem Czarnem. Pro- 
wadzi to do bezpośredniego zain- 

teresowania Polski losami Austrji 

i innych państw sukcesyjnych. Roz- 

patrzenie tego zagadnienia pod 

kątem interesów Polski odłożymy 

do najbliższego naszego artykułu, 

tym razem stwierdzając jedynie po- 

krótce objektywny Stan tej nie- 

zwykle ważnej kwestji. 

Bolesław Wścieklica. 

artykułów płynie władza konserwa- 
tora, bez pozwolenia którego ża- 
den zabytek (a więc również ich 
skupienie) nie może być zburzony, 
niszczony, odnawiany, rekonstruo- 
wany, zdobiony 
nawet instałacjami. „A takież po- 
zwolenie nieodzownem jest przy 
wszelkich zmianach, zamierzonych 
w najbliższem otoczeniu zabytków 
nieruchomych" (skoro 0 nich o- 
becnie mowa). Zdaje się, że upraw- 
nienia dość wyraźne, a interpreta- 
cja nie dopuszczająca do nieporo- 
zumień. 

Przy zastosowaniu dekretu oka- 
zuje się jednak, że kompetentną 
władzę podważa „głos publiczny”, 
czyniąc z niej niekompetentną gwo- 
li sprawienia sobie i czytelnikowi 
niebywałej uciechy. 

Niechże i nam wolno, „korzy- 
stając ze swobody obywatelskiego 
głosu*, oświetlić z fachowego pun- 
ktu widzenia poruszone przez p. 
Cz. J. sprawy. 

Pomimo oficjalnego wyjaśnienia 
(„Stowo“ Nr. 192) p. Cz. J. nie 
wie, primo: dlaczego nastąpiło za- 
rządzenie dotyczące niemalowania 
olejną: farbą przybudówki przylega- 
jącej „do kościoła Św. Jana, gdzie 
mieści się sklep p. f. Perkowski i 
Malinowski (w ten sposób tak 
świetnie przez nas przy tej soosob- 
dości reklamowany) i secundo, „jak 
wogóle stoi sprawa z estetycznym 
w Wilnie nadzorem“. 

O tych sprawach należy swo- 
bodnie i publicznie. skoro tak chce 
miejscowy obyczaj, pomówić. 

Pan Cz. ]. wbrew mojemu twier- 
dzeniu orzeka powtórnie i autora- 
tywnie, źe farba olejna nadaje się 
do malowania fasad domów, gdyż 

lub uzupełniany. 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Zagadnienia gospodarcze Litwy. 

Konferencja prasowa u Ministra Skarbu p. A. Rymki. 

KOWNO (tel. wł.). Dnia 31 ub. m. 
ster Skarbu p. A. Rymka zaprosił 
przedstawicieli miejscowej prasy 
kowieńskiej, wobec których poru- 
szył szereg aktualnych zagadnień z 
dziedziny finansowo-ekonomicznej. 

Szeroko uprawiana jest i wy- 
rządza wiele szkody dla państwa 
przemytnictwo spirytusu z zagrani- 
cy (z Niemiec i z Polski), wywo- 
łane znaczną różnicą cen spirytusu 
zagranicznego i krajowego, który 
jest blisko dwa razy droższy. 

Jedynym radykalnym środkiem 
byłoby tutaj zmniejszenie akcyzy 
na Spirytus, co też jest obecnie 
przedmiotem rozważań w  Mini- 
sterjum Skarbu. 

Podatki wpływają do skarbu 
państwa nie tak regularnie, jak na- 
leży i jak jest to przewidziano w 
budżecie. Należy liczyć się z moż- 
liwością niedoboru dochodów cel- 
nych. 

W przyszłości bądź co bądź wy- 
padnie poddać rewizji całą politykę 
celną, opierając ją na podstawach 
bardziej racjonalnych. 

Wśród nowych ustaw zaprojek- 
towanych przez Ministerjum Skar- 
bu wypada wymienić uzupełnienie 
do odnośnego paragrafu Kodeksu 
Karnego, mające na względzie po- 
ciąganie do odpowiedzialności są- 
dowej za falsyfikowanie Inu. 

Na zapytanie przedstawicieli pra- 
sy jakie Są* perspektywy ekono- 

miczne w związku ze spodziewa- 
nym nieurodzajem p. Minister wy- 
jaśnił, że naogół złego urodzaju 
spodziewać się nie należy. 

Natomiast cięźka sytuacja eko- 
nomiczna może się okazać w 
przyszłym roku i to nie tyle z ra- 
cji mniej pomyślnych zbiorów, ile 
w związku z brakiem kredytu oraz 
ciężką sytuacją podatkową i coraz 
wzrastającą trudnością regularnego 
płacenia podatków. 

Radykalnie pomogłoby tutaj za- 
ciągnięcie pożyczki. Pożyczka u- 
możliwiłaby szeroki ruch budowla- 
ny, który dostarczyłby zarobki wie- 
lu ludziom. Jednak uzyskanie po- ^ 
życzki obecnie jest możliwem na 
b. ciężkich warunkach, które staną 
się nowym cieżarem dla płatników 
podatków. Na taką więc pożyczkę 
kraj pozwolić sobie nie może. 

Przygotowanie budżetu na przy- 
szły rok postępuje szybko na- 
przód. Niektóre preliminarze, jak 
np. Gabinetu Ministrów, Sejmu, 
Prezydenta już przeszły przez filtr 
Komisji Kontrolującej i Ministra 
Skarbu. 

Wprowadzenie monopolu tyto- 
„niowego pozostaje wciąż kwestją 
otwartą. Narazie nie jest ono. moż- 
liwem ze względu. na brak odpo- 
wiedniego aparatu organizacyjnego 
i wykwalifikowanych urzędników, 
pozatem niema obrotowego kapi- 
tału na jego wprowadzenie. 

I Państw Bałtyckich. Wiadomości polityczne. 
Łotwa. 

Uchwały komisyj w sprawie 
nadużyć. 

RYGA, (tel. wł.) Na czwartko- 
wem posiedzeniu połączonych ko- 
misyj sejmowych: skarbowej, bud- 
żetowej i handlowo-przemysłowej 
rozpatrywano w dalszym ciągu 
sprawę nadużyć w Banku Łotew- 
skim. 

Powzięto następujące rezolucje: 
1) upoważnia się Kontrolę Pań* 

stwową do przeprowadzenia rewizji 
Banku Łotewskiego. 

2) Cżłonek rady nadzorczej 
Banku nie może pełnić jednocześ- 
nie jakichkolwiek obowiązków w 
żadnym innym banku, względnie 
przedsiębiorstwie posługującym się 
kredytem w Banku Łotewskim. 

3) Statut Banku Łotewskiego 
winien być zniesiony na drodze 
parlamentarnej. 

4) Wszystkich winnych nadużyć 
oddać pod sąd. 

Ostatnia rezolucja zawierała 
drugi ustęp domagający się odda- 
nia pod sąd i władz nadzorczych, 
jednakże w głosowaniu ustęp ten 
upadł. 

Secjal.-demokraci a dyr. Szwede 
RYGA, (tel. wł.) „Łatwis* do- 

nosi iż socjal-demokraci domagają 
się dymisji obecnego głównego dy- 
rektora Banku Łotewskięgo В. 
Szwedego, jedynie w tym celu, aby 
na stanowisko to wysunąć  Bisse- 
nieka, stojącego bliżej partji s.-d. 
od Szwedego. 

np. w Holandji „mnóstwo kamie- 
nic maluje się farbą olejną", Trud- 
no mi uczyć kogoś publicznie ka- 
techizmu  architektoniczno-konser- 
watorskiego, że np. farba olejna 
zasklepia pory „żyjącego* muru, 
zaprowadzając w nim z powodu 
braku „oddychania* wilgoć; że far- 
ba olejna sprzeciwia się istocie 
muru, którą stanowi cegła (lub ka- 
mień) na zaprawie wapiennej; że 
„gładkość” ściany olejnej jest sztucz- 
ną powłoką, która niezwiązana do- 
statecznie z materjałem (wymaga- 
jącym tynku i wapiennej farby), od- 
pryskuje tworząc dziwaczne plamy 
it. d. Przykład zaś holenderski 
przypomina mimowoli znany ze 
swej dobroci ser, który dla smako- 
sza może być najlepszym z serów, 
niekoniecznie jednak jedynym i 
zdrowym... Ale żart na bok, choć 
trudno nie żartować gdy tak Świet- 
ny jak p. Cz. ]. żartowniś żarty 
stroi. Oto w dłuższym ustępie swe- 
go feljetonu udowadnia mi, że przy- 
budówka przylegająca do kościoła 
św. Jana nie jest zabytkiem, wobec 
czegó może być pomalowana olej- 
ną farbą identycznym kolorem z 
kościołem. Podziwiamy naprawdę 
znajomość rzeczy Autora na równi 
z cywilną odwagą odmawiania tej 
prymitywnej znajomości fachowco- 
wi. Muszę dla Ścisłości zaznaczyć, 
w obronie nie wyłącznie - własnej, 
że konserwacja jest nauką, wyma- 
gającą specjalnych studjów teore- 
tycznych i praktycznych, że kon- 
serwator musi być nie tylko wie- 
dzącym, ale umiejętnym artystą. 
Otóż przybudówka sklepowa z całą 
pewnością nie jest zabytkiem, ale 
przylega bezpośrednio (choć nie 
konstrukcyjnie) do zabytkowego 

Czwartkowy 
ogłasza: 

Prezydent Rzeczypospolitej po- 
stanowieniem z dnia 24 sierpnia 
1926 roku odwołał na postawie 
art. 62 ustawy z dn. 17 lutego 
1922 r. o państwowej służbie cy- 
wilnej generała dywizji W. P. w 
stanie nieczynnym Marjana Żegotę- 
Januszajtisa ze stanowiska wojewo- 
dy nowogródzkiego. 

„Monitor Polski* 

  

BACZNOŚĆ!!! 

LENY zniżone 
Kapelusze, czapki, bieli- | 
znę męską i damską, 
krawaty, rękawiczki, wy- 
roby skórzane i trykoto- 
we, parasole, kalosze itp. 

POLECA FIRMA 

O. KAUICZ 
Wilno, Zamkowa 8, telef. 939. 
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Br. W. Janułajiis-Olejkowa 
Choroby oczu, 

Ul. Jagiellońska 9— 3, powróciła. 
Przyjmuje chorych od godz. 9—11 

i 5—6 popoł. 
W. Zdr. 4225/26. 

kościoła i dlatego jej wygląd, przy- 
najmniej zewnętrzny, nie jest obo: 
jętny dla gmachu kościelnego; a 
więc także jej barwa i rodzaj farby 
na ścianach muszą być brane pod 
uwagę, jeśli nie chcemy zmniejszyć 
tych wartości artystycznych  (pla- 
stycznych), jakię składają się na 
całość budowli kościelnej, do któ- 
rej — podkreślam — przylega przy- 
budówka sklepowa. Nie trzeba wre- 
szcie udowadniać, że optyczne wra- 
żenie ścian, pomalowanych olejną 
farbą, jest inne, aniżeli farbą wa- 
pienną czy klejową. Przybudówka 
pomalowana olejno, pozyskałaby 
zatem takie walory fałszywe, które 
zamiast neutralizować jej „przygod- 
ność" na tem miejscu, wyróżniały- 
by ją rzucając się w oczy jakby 
pierwszoplanowo. Ten właśnie lek- 
ceważony przez p. Cz. ]. połysk 
farby olejnej na Ścianach przybu- 
dówki odegrały rolę lśniącej, jed- 
wabnej pończochy przy starej, spa- 
tynowanej zbroi. 

Konkluzja zaś z powyższego 
wywodu jest ta, że jeśli moje gor- 
liwość opiekuńcza została posunię- 
ta za daleko, jak chce p. Cz. J. — 
to jego publiczne orędownictwo za 
farbą olejną wydaje się conajmniej 
taką samą gorliwością, jeno posu- 
niętą jeszcze dalej. Zasada niedo- 
puszczania malowania farbą olejną 
fasad domów murowanych pozosta- 
nie jednak zasądą nauki i wiedzy 
architektoniczno - konserwatorskiej, 
która nie da się obalić... Išniącym 

„serem holenderskim. 

Jerzy Remer. 
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Życie gospodarcze. 
O zabezpieczenie podaży przedmio- 

tów powszedniego użytku. 
W „Dzienniku Ustaw* ogłoszo- 

no rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej z mocą ustawy O za- 
bezpieczeniu podaży przedmiotów 

> powszedniego użytku. 
Na mocy tego rozporządzenia, 

celem zaopatrzenia rynku wewnę- 
trznego w przedmioty powszednie- 

go użytku, tudzież zapobiegania i 

przeciwdziałania zwyżce cen na te 

przedmioty, upoważnia się ministra 

spraw wewnętrznych, aby PO WY- 

słuchaniu opinji czynników facho- 

wych i 'w porozumieniu z minist- 

rami: skarbu, przemysłu i handlu 

oraz rolnictwa i dóbr państwowych 
regulował: a) przemiał zbóż chle- 
bowych i wypiek; b) ceny przetwo- | 
rów zbóż chlebowych, mięsa i jego 

przetworów, odzieży, obuwia, nafty, 

węgla i żelaza, w szczególności 

przez wyznaczenie cen tych artyku- 

łów na zasadzie kosztów produkcji 

i gospodarczo usprawiedliwionych 
kosztów wymiany. 

Prawo regulowania cen przez 

ich wyznaczanie na przedmioty, 

wymienione p. b. art. 1-80 może 

w drodze rozporządzenia przekazać 

minister spraw wewaętrznych w 

porozumieniu z ministremi: skarbu, 

przemysłu i handlu oraz rolnictwa 
dóbr państwowych—wojewodom, 

w Warszawie—komisarzowi rządu Z 

prawem dalszego przekazywania 

tych uprawnień władzom admini- 

stracyjnym  -ej instancji lub za- 

rządom gmin miejskich i wiejskich. 
Minister spraw wewnętrznych w 

Warszawie, a wojewodowie na Ob- 

szarze podległych im województw 

wykonywują przysługujące względ- 

nie przekazane im powyższe upraw- 

nienia po wysłuchaniu opinii czyn- 
ników fachowych. 

Władze, przekazujące w myśl 

ustępu 1 niniejszego artykułu swe 

uprawnienia, obowiązane są wska- 
zać przedmioty, na które w danej 
miejscowości wolno wyznaczać ce- 
ny Oraz Okres czasu, w ciągu któ- 
rego można wyznaczać ceny. 

Opłaty za korzystanie z komu- 
nalnych urządzeń, zakładów i przed- 
siębiorstw, dostarczających ludńoś- 
ci przedmiotów względnie świad- 
czeń powszedniego użytku, wyma- 
gają zatwierdzenia właściwej wła- 
dzy nadzorczej, wskazanej w art. 
36 i 37 ustawy o tymczasowem 
uregulowaniu finansów komunal- 
nych z dnia 11 sierpnia 1923 r. 

Postanowienia te obowiązują do 
dnia 31 grudnia 1927 r. = 

Winni przekroczenia rozporzą- 
dzeń, wydanych na podstawie ni- 
niejszego rozporządzenia, o ile da- 
ny czyn nie ulega surowszemu uka- 
raniu w myśl innych ustaw karnych, 
ulegną karze aresztu do 6-ciu ty- 
godni lub grzywny do 10.000 zł. 

Właściwemi do orzekania są 
władze administracyjne I-ej instancji. 
W sprawach o przekroczenia roz- 
porządzeń, wydanych na podstawie 
pktu b. art. 1, władze administra- 
cyjne orzekać będą po wysłuchaniu 
opinji komisji obywatelskich. 

Komisje te działać będą pod 
przewodnictwem delegata władzy 
administracyjnej i składać się będą 
z równej ilości przedstawicieli kon- 
sumentów z jednej strony, i handlu, 

rolnictwa i przemysłu — z drugiej. 
Przeciw orzeczeniom władz admi- 

nistracyjnych I-ej instancji można 
w ciągu 7-u dni od dnia doręcze- 
nia orzeczenia wnieść na ręce tej 
władzy żądanie przekazania sprawy 
właściwemu sądowi powiatowemu 
(pokoju), który postąpi wedle prze- 
pisów postępowania, obowiązują- 
cych w l-ej instancji. 

Ll pk 

Światowa statystyka uro- 
dzajów. 

Pisma niemieckie podają, iż Mię- 

dzynarodowy Instytut Rolniczy w 

Rzymie zdążył już zebrać dane co 
do stanu Światowych urodzajów. 
Dane te są tymczasem tylko przy- 

bliżone, to też mogą jeszcze ulec 

poważnym zmianom. Pomimo to 
dają już one pojęcie o ogólnym 
wyniku zbioru zbóż w roku bież. 

Wedłóg tych danych urodzaje 
żyta i pszenicy w szeregu europej- 
skich krajów znacznie ustępują 

zbiorom zeszłego roku, natomiast 
urodzaj owsa w wielu miejscach 
Europy przewyższa plony zeszło- 
roczne. W Stanach Zjedn. urodzaj 

pszenicy ozimej przedstawia się le- 

piej. niż wroku zeszł., ale pszenica 

jara ucierpiała b. wiele na skutek 

niesprzyjających okoliczności atmo- 

sferycznych. W Kanadzie urodzaje 

przedstawiają się naogół pomyśl- 
nie. 

Ogólny wynik w 15-u głównych 

aa europejskich, Stanach Zjedn., 

anadzię, części Azji oraz Północ- 

nej Afryce trzeba obliczać dla psze- 

nicy na 637,4 milj. wobec 634,9 m. 

w roku 1925, dla żyta. 109,3 milj. 
(w roku zeszi.—128,8 milį.), dla ję: 

czmienia 182,1 m. (W 1925—202,1) 
oraz dla owsa 356,3 (w 1925 r.— 

399 milj.). : 

Z cyfr tych widzimy, że urodzaj 
głównego produktu Światowego 

handlu zbożowego — pszenicy jest 

prawie bez zmiany w porównaniu 
z rokiem zeszłym. Natomiast uro- 
dzaje żyta, jęczmienia oraz owsą 
są w roku bieżącym słabsze, Pol- 

ska jest właśnie eksporterem tych 

trzech ostatnich produktów. Zmia- 

ny w ich ilości muszą w roku bie- 

żącym stworzyć dla naszego handlu 

zagranicznego cokolwiek zmienione 
konjuktury. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Groźba strajku górników. 

Wczoraj generalny sekret. Centr. 

Zw. Górników, pos. Stańczyk, odbył 

konferencję z p. Bartlem, a następ- 

nie z zastępcą Min. Pracy, dyr. Szu- 

bartowiczem i Min. Przem. i Handlu 
Kwiatkowskim. Pos. Stańczyk przed- 
stawił ministrom powagę sytuacji 

w przemyśle węglowym. 'O ile do 

soboty przemysłowcy nie zgodzą 
się na podwyżkę płac górników— 

to w poniedziałek rano wybuchnie 
strajk we wszystkich zagłębiach wę- 
glowych. Ministrowie przyrzekli po- 

rozumięć się dziś z przemysłowca: 
mi i zawiadomić p. Stańczyka za 

ośrednictwem komisarza demobi- 

Kemės o wyniku konferencji 
z przemysłowcami. 

Pobór podatku w naturze. 

D. 3 września r. b. weszło w ży- 

cie rozporządzenie Ministra Skarbu 

o wykonaniu ustawy z 25 marca 

_1926 r. co do uiszczania podatków 

bezpośrednich i niektórych opłat 
skarbowych w naturze zbożem i 
węglem. Zboże będzie przyjmowane 
przez Intendentury wojskowe w na- 
stępujący sposób: właściwa władza 
podatkowa pierwszej instancji za- 
wiadamia płatnika, że o ile w ciągu 
14 dni nie uiści podatku gotówką, 

wówczas zaległości te zostaną po- 

brane zbożem. Po 14 dniach wła- 

šciwa władza przeprowadzi zajęcie 
odpowiedniej iiości zboża, zostawi 

nakaz dostarczenia tego zboża do 

najbliższego urzędu  intendantury. 
Odpisy nakazów władze podatkowe 
wysyłają do właściwych urzędów 
intendentury. (x) 

Zatarg. 
W zakładach tkaniny drzewnej 

„Abrory* wybuchł zatarg między 
robotnikami a właścicielami. 

Zatarg powstał na skutek odmo- 
wy przedsiębiorców zwiększenia 
dłac dla robotników, przedsiębiorcy 
chcąc zmusić robotników do us- 
tępstw wymówili im pracę. (ks) 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Z powodu umieszczenia przez 
niektórę dzienniki wileńskie wiado- 
mości wprowadzających w błąd 
opinję publiczną, zmuszeni jesteśmy 
zwrócić się z prośbą do Sz. Pana 
Redaktora © umieszczenie na ła- 
mach swego poczytnegego pisma 
niniejszego sprostowania. 
£3 W dzienniku Wileńskim z dnia 
20/VIII i 27/VILI, oraz Wilenskoje 
Utro z dn, 25/VIII r. b. ukazały 
się notatki w sprawie połączenia 
się Zw. Pol. Kuchmistrzów ze Zw. 
Pr. Prz. astronomicznego, które 
powyższą sprawęprzedstawiają wręcz 
w odmiennym świetle. 

Połączenie się trzech pokrew- 
nych zawodów, jak kuchmistrzów, 
kelnerów Zw. Crz. i kelnerów ga- 
stronomików miało nastąpić już 
przed trzema laty na jednym z 
walnych zebrań w sali Centrali Zw. 
Chrz. Gdy już dochodziło do połą- 
czenia, wówczas płatni funkcjonar- 
jusze Centr. Chrz. Zw. Zaw. syste- 
mem u nas nie praktykowanem ze- 
branie rozbili. Po upływie tego cza- 
su pomimo intryg Centr. Chrz. Zw. 
Zaw. d. 26/VI r. b. walne zebranie 
kuchmistrzów uchwaliło połączenie. 
D. 15/VII r. b. walne zebranie ku- 
chmistrzów, kelnerów Chrz. i kel- 
nerów Gaśtr. również uchwaliło 
połączenia, 20/VIII r. b. walne ze- 
branie kuchmistrzów zątwierdziło 
to postanowienie 37 głosami na 
44 uprawnionych do głosowania 
członków. ° 

W Dzienniku Wileńskim z dn. 
21/VIII r. b. w notatce „samowola 
kucharzy", Centr. Zw. Chrz. wręcz 
odmiennie przedstawia sprawę, bo 
mówi, iż ze 120 kuchmistrzów przy- 
jęło powyższą uchwałę tylko trzy- 

nastu. Wobec tego stwierdzamy, iż 
1) od czasu jak zw. kuchmistrzów 
egzystuje nigdy nie miał tylu człon- 

ków, bo do połączenia liczył tylko 
44 czł. co nawet mogą stwierdzić, 
pokwitowania Centr. Zw. Chrz. za 
składki które pobierała od każdego 
członka, 2) 37 członków uchwaliło 
połączenie a zatem przeważająca 
większość, wobec tego uchwała jest 
prawomocną, 3) kuchm. istotnie 
zabrali swoje książki, bo jest to 
ich własność natomiast pieczęcie z 
zawiadomieniem o połączeniu zo- 
stały odesłane do p. Kom. Rządu. 

Centr. Zw. Chrz. niepotrzebnie 
straszy nas prokuratorją, bo to my 
raczej za rozsiewanie fałszywych 
wiądomiości zmuszeni będziemy 
sprawę skierować do odnośnych 
władz. 

Jednocześnie podajemy do pu- 
blicznej „wiadomości iż zw. nasz 
jest apolityczny i do żadnych ugru- 
"powań politycznych nie należał i 
nie należy. Zw. mieści się przy ul. 
Mickiewicza 22—45, w lokalu wła- 
snym pod nazwą Zw. Zaw. Pr. 
Przemysłu Gastronomiczno Hotelo- 
wego w Polsce, okręg Wileński z 
Centralą w Warszawie. 

Racz przejąć Sz. Panie Redakto- 
rze wyrazy szacunku i poważania. 

Przewodniczący 

M. Gołąbek. 

Ceny w Wilnie. 

z dnia 3 września. 

W hurcie. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
32 — 33 zł. za 100 klg., owies 35—38, 
jęczmień browarowy 32 — 34, na kaszę 
34 -— 36, otręby żytnie 23 — 24, pszen- 
ne 24 — 26, jęczmienne 19 — 20. 

Mąka pszenna amerykańska za 1 kg. 
1 złoty. 

Nabiał: masło deserowe „Prima“ za 
1 so 600 zł., sery litewskie 3 zł. 80 gr. 

leje: Iniany za 1 kig. 2 zł. 70 gr. 
pokost 2 zł. 85 gr.. makuchy lniane 42 
grosze. | . 

Len: 16 klg. słoma lniana 2.25, oczy- 
szczony 15 — 20 zł. 

Ceny detaliczne. 

Mąka pszenna amerykańska za 1 kg. 
105, krajowa 50 proc. 80 — 90, 60 proc. 
60—70, 70 proc. 50—55, żytnia 50 proc. 
50--55, 60 proc. 45—48, razowa 33—35, 
kartoflana 70 — 80, gryczana 55 — 60, 
jęczmienna 55 — 60, 

Chleb pytlowy za 1 klg. 50 proc, 
50—55, 60 proc. 45 — 50, 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 l gat. 
300 — 380, Il gat. 280 — 300, smalec 
wieprzowy 450 — 500, sadło 350 — 400. 

Nabiał: masło deserowe „Prima“ 
za 1 klg, 550, niesolone 500—600, solo- 
ne 45) — 480, sery litewskie 320, ser 
krowi zwyczajny 100 — 120, mleko nie- 
zbierane 35 — 40 gr.za 1 litr, śmietana 
180 — 200, twaróg 60 — 80, [aja za 
10 szt. 140 — 160 za dziesiątek. 

Oleje: Olej Iniany za klg. 220—280, 
Owoce: jabłka za 1 klg. 30 — 60 gr., 

gruszki 30 — 60 gr., śliwki 120 — 130. 
Jagody: borówki 30 — 35 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 350—500. 

Warzywa: kartofle młode 12—15 gr. 
za 1 klg, cebula 180 — 200, młoda 5—8 
(pęczek). 

(ks.) 
    

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

  

3-1X r. b. 
1. Waluty 

sprzedaż _ kupno 
Dolary St.Zjedn. 8,97 899 8,95 
Funty szterlingi 43,80 43,91 43,69 
Franki franc. 26,80 26,75 26,81 

„  Szwajc. 174,25 174,69 173,81 
Korony czeskie 26,72 26,78 — 26,66 
Liry włoskie 33,10 33,18 33,02 

IL. Monety 
Ruble złote 4.85 
Ruble srebrne 3.25 

AKCJE 

Bank Handlowy 3,60—3,75 
Bank Polski 88,00—89,50—87,50 
Związek spółek zarobk. 7,25—7,00—7,50 
Nobel 3,15—2'90—3,00 
Lilpop | 0,99—1,02—1,00 
Modrzejów 4,25—4,35—4,20 

Ostrowiec 1,20—6,15—6,90 
Parowozy 0,43—0,45—0,44 
Pocisk 1,80—2,00—1,90 
Rudzki 1,20—1,36—1,30 
Starachowice 2,27—2,18—2,20 
Borkowski 140 
Jabikowscy 0,12—0,13 
Cegielski 19,21—19,50 

————>—7——————————————————————— —————-———————————-—————-—————-—-—-—— 

Zebranie międzynarodowej federacji 
górniczej w sprawie strejku. 

LONDYN, (Pat). W dniu 9 września odbędzie się w Londynie ze- 

branie międzynarodowej federacji górniczej. Na zebraniu tem omówione 
będzie położenie obecne wynikające z przeciągącego się strajku w an- 
gielskim przemyśle węglowym. Prócz przedstawicieli związków górni- 
czych wszystkich państw europejskich wezmą udział również członkowie 
amerykańskiego związku zawodowego górników. 

Górnicy podejmują rokowania z prze 
mysłowcami. 

LONDYN, (Pat.) W ciągu całego prawie dnia dzisiejszego odbywa- 
ły się narady członków komitetu wykonawczego związku górników z 
Mac Donaldem i innymi przywódcami partji pracy. Narady poświęcone 
były sprawie dalszych ustępstw na rzecz porozumienia z przemysłowcami. 

Zdaje się, iż narady te dadzą dobre rezultaty i że wobec tego na- 
leży się spodziewąć szybkiego wznowienia rokowań. Tekst propozycji 
przedstąwiony zostanie rządowi do zaaprobowania, 

, Podjęcie rokowań, stron przy współdziale rządu zależeć będzie od 
tego, czy rząd uzna propozycje górników za bardziej kompromisowe od 
poprzednich. Prawdopodobnie jutro odbędą się narady członków gabinetu 
z dęlegatąmi komitetu wykonawczego związku górników. 

    

Praktyta przedegzamiiówa kantyte 
tów do zawodu nauczycielskiego W 

Wileńskim Okr. Szkolnym. 
Jednym z warunków dopuszcze- 

nia do Państwowego egzaminu na 
nauczyciela szkół średnich jest od- 
bycie przez kandydata tak zwanej 
praktyki przedegzaminowej t. j. 

praktyki nauczycielskiej, której wa- 
runki określiło Ministerium Wy- 
znań Relig. i Oświecenia Publicz- 
nego w jednym z ostatnich swych 
rozporządzeń. ; 

Praktykę przed  egzaminową 
może odbywać tylko osoba, posia- 
dająca obywatelstwo polskie, nie- 
skazitelna pod względem moralnym, 
zdatna fizycznie do zawodu nauczy- 
cielskiego, która uzyskała odpo- 
wiedni stopień naukowy w jednej 
z polskich szkół akademickich. 
Praktyka ta powinna polegać prze- 
dewszystkiem na nauczaniu tego 

_ przedmiotu nauki szkolnej, objęte- 
go kwalifikacją naukową kandyda- 
ta, który w odpowiednich przepi- 
sach określono jako przedmiot 
główny. Czas trwania praktyki o- 
kreślono dla posiadających stopień 
doktorą na jeden rok szkolny, dla 
innych zaś na dwa pełne lata szkol- 
ne. Liczba godzin tygodniowych po= 
winna wynosić w zasadzie co naj- 
mniej 8, nie może zaś w żadnym 
razie przewyższać ustawowej liczby 
godzin nauczyciela etatowego pań- 
stwowej szkoły średniej. 

Praktykę pedagogiczną można 
odbywać tylko w jednym z okrę- 
gów szkolnych podanych przez Mi- 
nisterjium W. R. i O. P. i w szko- 
łach państwowych, lub prywatnych 
wskazanych przez kuratorjum tych 
okręgów, 

    

     

  

W bieżącym roku szkolnym 
praktyka pedagogiczna kandydatów 
do zawodu nauczycielskiego odby- 
wać się będzie również w Wileń- 
skim okr. szkolnym. Sposób od- 
bywania praktyki przedegzamino- 
wej określają osobne przepisy. 
Najważniejsze z nich stanowią, że 
praktyka każdego kandydata odby- 
wa się według planu, ułożonego 
lub zatwierdzonego przez kurator- 
jum, że pracą kierują nietylko dy- 
rektorzy i wizytatorzy szkół, lecz i 
osoby specjalnie w tym celu przez 
kuratorjum wyznaczone, Oraz że 
kandydat prócz prowadzenia lekcyj 
i pełnienia odpowiednich obowią- 
zków nauczycielskich i wychowaw- 
czych obowiązany jest do *wskaza« 
nych mu przez kierownictwo prac 
pozaszkolnych, mających na celu 
jego pedagogiczne wyrobienie. 

Podania w sprawie dopuszcze- 
nia do praktyki pedagogicznej na- 
leży kierować do kuratorjum naj- 
później do końca maja. W bieżą- 
cym roku szkolnym można skła- 
dać podania wyjątkowo poza ter- 
minem. (x) 

Uwadze Pań! 
Krawiec damski M. Rachman 

ul. Niemiecka 12 

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

Ceny umiarkowane. ' 1363 
—-———— 

Ad. Mickiewicza 22, 
Ch. F in wielki wybór zegarków 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 
magazynie pracownia zegarków, 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTEJĘ. 

  

   

  

ŻYCIE WOJSKOWE. 
Przed Międzynarodowym Žjazdem b. 

wojskowych w Warszawie. 
Dn. 5 września rozpocznie się 

VIII Zjazd b. wojskowych . państw 
sojuszniczych, zorganizowanych w 
F.I.D.A. C. „Nowy Kurier Polski“ 
zamieszcza w tej sprawie szereg 
ciekawych informacyj, które w stre- 
szczeniu przytaczamy. 

Każdy kraj, który w wojnie świa- 
towej brał udział, posiada liczne 
stowarzyszenia byłych wojskowych. 
W niektórych bardzo prędko zlały 
się one w jedną wielką i wpływową 
organizację, w innych—lata różni- 
czkowań nie zatarly. Rožniczkowa- 
nie to uzasadnione jest np. w Pol- 
sce, gdzie byli wojskowi grupują się 
przeważnie według formacyj, do ja- 
kich w czasie wojny należeli; łączy 
ich wspólnota cierpień i wspom- 
nień. Zdawałoby się jednak, że nie- 
ma miejsca na kilka organizacyjaW 
takich krajach, jak Francja, Włochy 
lub Belgja, gdzie w czasie wojny 
istniała przecież tylko jedna armja 
regularna. 

Otóż we Francji związków jest 
kilkanaście, z których każdy ma pe- 
wne żabarwienie nie tyle partyjne, 
ile ideowe. Do F.!.D.A.C. należy 6 
organizacyj najliczniejszych, a m.in. 
Union Nationale des Combattants 
(800.000 czł.) i Union Federale des 
Mutiles (400.000). Kiedy pierwsza 
głosi hasła umiarkowane, druga jest 
bardziej demokratyczna. 

Podobnie jest we Włoszech, gdzie 
widzimy Associazione Nazionale dei 
Combattenti, organizację półurzę- 
dową i faszystowską, a obok dwa 
związki inwalidzkie: Associazione 
dei Mutilati di Guerra i Unione 
Nazionale Reduci di Guerra. Ten 
drugi związek jest antyfaszystowski. 
Tylko „combattenti* należą do F.l. 
D.A.C., albowiem żaden nowy zwią- 
zek nie może być przyjęty do Fe- 

Z pobytu Ministra Spraw 
Wojsk. na Wileńszczyźnie. 

Minister Spraw Wojsk. Marszałek 
Piłsudski z Podbrodzia, gdzie był 
na ćwiczeniach 3 sam. br. kawal., 
w dniu 3 bm. udał się na ćwicze- 
nia 1 dyw. piech. leg. odbywające 
się w rejonie st. Pohulanki (Poli- 
gon). Ministrowi w dalszym ciągu 
towarzyszy gen. Rydz-Śmigły. (x) 

Rozbudowa Polskiej floty 
wojennej. 

Dowiadujemy się, że remont 
szkolnego statku naszej marynarki 
wojennej zakupionego we Francji 
znajduje się w stadjum kofcowem. 
Przybycie jego na Polskie wody 
niedługo powinno nastąpić. 

Równocześnie dowiadujemy się, 
iż nasza flota wojenna zwiększy się 
0 dwa najnowszej konstrukcji kontr- 
torpedowce: „Burza* i „Wicher*, 
oraz o pewną ilość łodzi podwod- 
nych budowanych obecnie we Fran- 
cji. (X) 

Urzędnicy cywilni w wojsku, 
a Kasy Chorych. 

Min. Spraw Wojsk. przypomina 
podległym dowódcom oddziałów i 
komendantom urzędów i zakla- 
dów wojskowych, że stosownie do 
Ustawy winni przedstawiać w ter-* 
minie przewidzianym do Kasy Cho- 
rych list płac co do potrąceń na 
rzecz Kasy Chorych, jak również 

  

Z sądów. 
Sprawcy podpalenia tartaku przed 

sądem. 

W końcu 1924 r. zarząd tarta- 
ku braci Pierewozskich zaczął nie- 
regularnie wypłacać należności ro- 
botnikom i ostatecznie w dniu 9 
grudnia fabrykę zamknął rzekomo 
z powodu trudności finansowych. 
Wówczas robotnicy zwrócili się o 
interwencję do inspektora pracy. 

Przyciśnięty do muru Pierewoz- 
ski zgodził 'się wypłcaać kolejno 
grupom po kilku robotników. Ro- 
botnicy jednak nie zgodzili się na 
tę propozycję. 

W dniu 11 grudnia tegoż roku 
około godz. 16-tej dozorca tartaku 
Kulesza przynaglał czekających na 
wypłatę robotników do opuszcze- 
nia lokalu; w tym czasie przyje- 
chat Hirsz Pierewozski, !który po 
krótkiej rozmowie z Kuleszą udał 
się w głąb tartaku. W 10 minut 
potem powstał pożar. Podejrzenie 
padło na Pierewozskina, zwłaszcza, 
że fabryka była zaasekrowana na 
24.000 złotych. 

Podczas dochodzenia ustalono, 
że w kilka dni przed pożarem do 
gmachu, gdzie mieściła się gontar- 
ka, wstawione były dwie beczki 
smaru, wobec czego intensywność 
ognia wzrosła. 

Ofiarą płomieni padły zabudo- 
wania fabryczne, maszyny i część 
materjału. 

deracji wbrew opinii związków na 
rodowych już doń należących. 

Jest cechą ogólną, że związki 
byłych wojskowych są zawsze bar- 
dziej „prawicowe* od związków 
inwalidzkich, Te drugie muszą nie- 
stety nosić charakter obrony „za- 
wodowej* przed powszechną ten- 
dencją bagatelizowania Draw inwa- 
lidzkich przez wszystkich ministrów 
skarbu. Bolesna solidarność „za- 
wodowa* bezrękich i beznogich, 
często schorzałych, prawie zawsze 
bezrobotnych, wyraża się czasem 
w formie energicznych rewindykacji. 
Chcąc nie chcąc, związki inwalidz- 
kie stają się społecznie radykalne" 
szczególnie w krajach, gdzie kło- 
poty finansowe są duże. 

A więc w Belgji mamy Fede- 
ration Nationale des Combattans a 
obok Federation Nationale des In- 
valides. 

W  Jugosławji istnieje wielki 
związek Udrużenja Rezervnich Ofi- 
cira i Ratnika, ale inwalidzi zor- 
ganizowani są osobno (do F. D. 
A. C. nie należą). 

W Rumunji F. I. D. A. C. jest 
reprezentowany głównie przez Uni- 
unea Nationala a Fostilor Lupta- 
tori. 

Czeskosłowaccy _ „legjonarze* 
wytworzyli kilka organizacji o róż- 
nem zabarwieniu politycznem do 
Е. 1. D. A. CG. należą tu Kruh 
Starodrużniku (związek oficerski), 
oraz prawicowa Drużina Ceskoslo- 
venskych Legionaru. 

W. Brytanja i Stany Zjedno- 
czone tych podziałów nie mają. I 
tu, i tam istnieje jedna wielka or- 
ganizacja: British Legion (800.000 
czł.) i American Legion (1.500.000). 
Ta ostatnia jest najpotężniejszym 
związkiem do F. 1. D. A. C. nale- 

należy przestrzegać przepisów mel- 
dunkowych. (ks) 

Urlopy świąteczne wojsko- 
wych. 

Ministerium Spraw  Wojsko- 
wych wyjaśnia że udzielane urlo- 
py wojskowych 15-to dniowe t. zw. 
świąteczne bez prawa dostawnego, 
nie są urlopami okolicznościowy- 
mi przewidzianemi ustawą o podsta- 
wowych obowiązkach i prawach 
szeregowych W. P. Urlopy te były 
udzielane wyjątkowo i wywołane 
były względami oszczędnościowemi, 
z uwagi na ciężką sytuację finan- 
sową państwa. (ks) 

Odprawy dla podoficerów 
zawodowych zwalnianych z 

wojska. 

W myśl ustawy uposaženio- 
wej wymiar odpraw dla zwalnia- 
nych ze służby czynnej podofice- 
rów zawodowych jest zależny od 
ilości lat służby w wojsku polskiem 
w charakterze podoficera zawodo- 
wego, przyczem za „czas służby 
ponad 12 lat przysługuje odprawa 
w wysokości osiemnastomiesięczne- 
go, za czas służby ponad 10 lat— 
dwunastomiesięcznego, za czas po- 
nad 6 lat — sześciomiesięcznego, 
za czas ponad 3-ch lat — dwu- 
miesięcznego i za czas służby po- 
nad 2 lata — jednomiesięcznego 
uposażenia. (ks) 

„ Ustalono również na dochodze- 
niu, 
przed pożarem zostały zdjęte. 

W toku dochodzenia obydwaj 
Pierewozscy umknęli, zaś wła- 
dze śledcze rozesłały za nimi listy 
gończe. W dniu wczorajszym po- 
wyższa sprawa znałazła się na wo- 
kandzie Sądu Okręgowego. 

Na ławie oskarżonych zasiedli 
Hirsz i Adolf Pierewozscy i Ta- 
deusz Kulesza. Do sprawy po- 
wołano 40 świadków, czterech eks- 
pertów, których przesłuchanie za- | 
jęło Sądowi cały dzień. Przemó- 
wienie stron i wyrok zapadnie w 
dniu dzisiejszym. Oskarżenie po- 
piera!  podprokurator  Sakowicz, 
obronę wnosili mecenasi Sopočko 
i Kalinowski. (Ż—ło) 

  

Z całej Polski 

Odkrycie astronomiczne dr. 
Wilka. 

KRAKÓW, (Pat). Pisma dono- 
szą, iż w nocy z 1 na 2 września 
prof. gimnazjalny w Krakowie dr. | 
Wilk zauważył na niebie zjawisko 
świetlne w postaci komety 6-tej | 
wielkości, która poruszała się wśród 
gwiazd ze znaczną szybkością i mu- 
siała być w bezpośredniem sąsiedz- — 
twie z ziemią. Dr. Wilk odkrył nie- 
znaną kometę, którą nazwał Wilk- 
Pelletier. 

że pasy skórzane z maszyn | 
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| Dziś: Rozalji P. 

=” Jutro: Wawrzyńca J. B. M; 

września | Wschód słońca-—g. 4 m. 32 
Zachód ъ g. 6 m. 04 

— Przyjazd Ministra Rolnic- 
twa i Dóbr Państwowych. We 
środę dnia 8 b. m. przyjeżdża do 
Wilna Minister Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych p. Raczyński. (ks) 

— Powrót wojewody z War- 
szawy. W dniu wczorajszym po- 
wrócił z Warszawy i objął urzędo- 
wanie wojewoda wileński p. Racz- 
kiewicz. W Warszawie p. wojewo- 
da składał sprawozdanie z obrad 
zjazdu wojewodów województw 
wschodnich jaki się odbył przed 
dwoma tygodniami w Wilnie. Po- 
nadto poruszona była sprawa wpro- 

„, wadzenia uchwał wspomnianego 
zjazdu w życie. (z) 

MiEJSKA. 

— Posiedzenie komitetu roz- 
budowy miasta Wilna. Posiedze- 
nie komitetu rozbudowy Wilna od- 
będzie się dopiero w końcu b. m. Na 
posiedzeniu tem będzie rozpatrzo- 
ne sprawozdanie z dotychczasowej 
pracy komitetu. (ks) 

— Odbudowa Wilna. Na tere- 
nie miasta Wilna na skutek otrzy- 
manych pożyczek z Banku Gospo- 
darstwa Krajowego (zgodnie z u- 
stawą odbudowy miast) Magistrat 
miasta Wilna przeprowadza roboty 
budowlane w dziesięciu miejscach, 
przy których zatrudnia około 200-tu 
robotników. (ks) 

— Dłaczego nie było swiatła 
elektrycznego. _ Przedwczorajsze 
pozbawienie światła elektrycznego 
ulic: części Mickiewicza do placu 
katedralnego, ul. Arsenalskiej, ul. 
Królewskiej, ul. św. Jańskiej i in- 
nych, nastąpiło na skutek zepsucia 
się turbiny w elektrowni miejskiej. 

Po intesywnej i całonocnej pra- 
cy robotników zatrudnionych na 

miejskiej, elektrowni turbina ta 

  

została naprawioną. (ks) 
— Sztandar Komunistyczny. 

W nocy z dnia 2 na 3 b.m. zosta- 
ła wywieszoną w obrębie 4-go ko- 
misarjatu płachta czerwona z na- 
pisami „Proletarjusze wszystkich 
krajów łączcie się* i „Niech żyje 
rząd robotniczo włościański*—ta- 
każ płachta była wywieszoną w 
obrębie Ill-go komisarjatu. 

Również rozrzucono po całem 
mieście bibułę o treści komuni 
stycznej. 

Sprawcy nie wykryci. (ks) 

SPRAWY SZYOŁNF. 
— Rozpoczęcie roku szkol- 

nego. Kuratorjum podaje do wia- 
domości, że na skutek polecenia 
Ministerjum W. R. i O.P. z dnia 
28. VIII. b. r. oraz orzeczenia Władz 
Sanitarnych przy Wileńskim Urzę- 
dzie Wojewódzkim, zarządziło roz- 
poczęcie roku szkolnego w szko- 
łach* powszechnych wiejskich—wo- 
bec nieskonstatowania tam wypad- 
ków szkarlatyny—z dn. 6-go wrze- 
śnia b. r. 

Jednocześnie wzywa się nauczy- 
cielstwo szkół powszechnych, któ- 
re—wskutek poprzednich sprzecz- 
nych zarządzeń—nie jest w miejscu 
swej służby, do stawienia się we 
wskazanym dniu do szkół, celem 
rozpoczęcia nauki szkolnej. 

— Zapisy do szkół specjal- 
nych dla dzieci nierozwiniętych 
umysłowo bądź też głuchoniemych 
odbywać się będą w dniach 13i 
14 września r. b. od godz. 9 do 
13-ej w kancelarji Szkoły Specjal- 
nej Nr. 16 przy ul. Adama Mickie- 
wicza Nr. 60. 

KRONIKA ARTYSTYCZNA 

— Prośba o subsydja. W dniu 
wczorajszem Wileńskie Konserwa- 
torjum Muzyczne zwróciło się do 
Magistratu miasta Wilna o stałe 
subsydjum miesięczne. Dyficyt tego 
towarzystwa wynosi obecnie około 
15,000 złotych. (ks) 

  

  

    

OPIEKA SPOŁECZNA. 

pW sprawie schroniska 
przeciwgruźliczego dla dzieci. 
Przed kilkoma dniami została prze- 
kazana bursa przy szkole murar- 
skiej, znajdująca się przy ul. Sena- 
torskiej Kuratorjum Okregu Szkol- 
nego Wileńskiego. W związku z tem 
Wydział Pracy i Opieki Społecznej 
przy urzędzie wojewódzkim czyni 
starania-o zorganizowanie w niej 
schroniska przeciwgružliczego @а 
dzieci. (z) 

— 4.000 zł. na akcję żywnoś- 
ciową dla bezrobotnych. W zwią- 
zku z katastrofalnem położeniem 
bezrobotnych i kuchen ludowych dla 
bezrobotnych z powodu wyczerpa- 
nia przeznaczonych na ten cel przez 
Magistrat sum, co nawet grozi zam- 
knięciem tych kuchen — wojewo- 
da wileński przekazał Magistratowi 
m. Wilna 4.000 złotych na akcję 
pomocy żywnościowej dla bezro- 
botnych na terenie m. Wilna. (z) 

SAMORZĄDOWA. 

— Urzędnicy samorządowi nie 
mogą mieć wyższych pensyj niż 
urzędnicy państwowi. Minister- 
jum Spraw Wewnętrznych ponow- 
nie rozesłało powiadomienie do 
związków komunalnych przypomi- 
nając, iż uposażenia pracowników 
komunalnych muszą być uzgodnio- 
ne z rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 30 grudnia 1924 
roku. Z początkiem 1927 r. zarzą- 
da Minister Spraw Wewnętrznych 
sprawozdania, a o ile stwierdzi, że 
uposażenia pracowników komunal- 
nych są większe wówczas władze 
nadzorcze, związków komunalnych 
będą pociągnięte do odpowiedzial- 
ności. (x) 

SPRAWY SANITARNE 

— Sprawa lokalu urzędu sa- 
nitarno-obyczajowego w Wilnie 
została rozwiązana pomyślnie. 
Urząd ten od r. 1923 mieścił się 
w domu miejskim Nr. 5 przy ul. 
Zawalnej, gdzie mieści się również 
pracownia doświadczalna szkolna, 
do której codzień uczęszczają ucz- 

niowie szkół. Magistrat m. Wilna | 
niejednokrotnie przyrzekł udzielić 
dla urzędu sanitarno-obyczajowego 
lokal w innem miejscu, lecz spra- 
wa nie posuwała się naprzód. 

Obecnie Magistrat przeznaczył 
na ten cel lokal w domu Nr. 4 
przy ul. Żeligowskiego. 

Po dokonanym kapitalnym re- 
moncie zostanie do tego lokalu 
przeniesiony urząd san.-obycz. na 
stałe. 

Komisja wyłoniona przez Wo- 
jewodę z uczestnictwem Komitetów 
Rodzicielskich przy szkołach šred- 
nich zbadała teren i orzekła, iż lo- 
kal został wybrany trafnie, gdyż 
klijentki tej instytucji będą dążyły 
z miasta od strony uj. Zawalnej, 
wejście zostanie urządzone od za- 
ułka, sam zaś lokal będzie oknami 
zwrócony w stronę podwórza, w 
ten sposób młodzież ze szkół po- 
łożonych w domu przy zbiegu ulic 
Wileńskiej i Żeligowskiego nie bę- 
dzie miała żadnej styczności z o- 
sobami podążającemi do urzędu 
san.-obycz., tembardziej, iż czyn- 
ności jego trwają od godziny 10 
do 13. 

Wejście do beznrłatnei przychod- 
ni państwowej dla |'1n0'ci nieza- 
możnej (choroby skórne | wene- 
ryczne) będzie od strony !. Želi- 
gowskiego. W ten sposób ludność 
również uniknie spotykania się z 
klijentami urzędu we wspólnej 
przychodni jak to ma miejsce w 
lokalu obecnym. ) 

— Gdzie meldować o zasłab- 
nięciach na choroby zakaźne. 
Wojewódzki Wydział Zdrowia Pub- 
licznego podaje do wiadomości le- 
karzy Oraz czynników zaintereso- 
wanych, że meldunki o zasłabnię- 
ciach na choroby zakaźne należy 
skierowywać do Sekcji Zdrowia 
Magistratu m. Wilna, nie zaś do 
Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia. 

ZJAZDY. 

— Wszechpolski zjazd cechów 
rzeźnickich. W dniu 5-go b. m. 
projektowany jest w Wilnie Wszech- 
polski zjazd cechów rzežnickich. 

(ks) 

— Kto weźmie udział w 
Wszechpolskim zjeździe meljora- 
cyjnym. Na pierwszy Wszechpolski 
zjazd meljoracyjny, który się od- 
będzie w dniach od 25 do 28 bm. 
(włącznie) w Warszawie, z Wilna 
wyjeżdżają przedstawiciel Okręgo- 
wej Dyrekcji Robót Publicznych p. 
inż. Jensz, oraz przedstawiciel Spó- 
łek wodnych, (ks) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Od Związku Oficerów, Re- 
zerwy otrzymaliśmy następujący 
komunikat: 

„Zarząd Wileńskiego Koła Zwią- 
zku Oficerów Rezerwy komunikuje, 
że wszystkie legitymacje członków 
w myśl uchwały Zarządu Koła zo- 
stały unieważnione. Nowe zaś mo- 
żna otrzymać w sekretarjacie Koła 
(Mickiewicza 13) codziennie w dnie 
powszednie od g 17-ej 30 do 19-ej. 
Zarząd prosi członków Koła o jak 
najszybsze zaopatrzenie się w ta- 
kowe”. 

Pożądanem byłoby wyjaśnienie 
w jakim celu i z jakiego powodu 
zarząd czuł się zmuszonym do 
zmiany poprzednio wydanych legi- 
tymacji. 

— Związek zaw. pracowników 
Handlowych i Biurowych Ziemi 
Wileńskiej urządza w ogrodzie po- 
Bernardyńskim w dniu 4 b. m. w 
'obotę wielką zabawę „ogrodową, 
na program której złoży się masę 
ciekawych atrakcyj. 

Początek zabawy o godz. 4 р.р. 
Przygrywać będzie orkiestra 3 

p. saperów pod batutą kapelmistrza 
Telmaszewskiego. 

Ponieważ dochód osiągnięty, 
ma być przeznaczony na urządze- 
nie kuchni dla bezrobotnej inteli- 
gencji warto, by społeczeństwo 
przyszło z ofiarną pomocą organi- 
zatorom. 

— W Sali Związku Polaków 
z Kresów Zakordonowych Zawal- 
па 1 @. 5 września o godzinie 8 
wieczorem odbędzie się Poezjo- 
Koncert Wandy  Modzelewskiej. 

Wspaniały program obejmuje 
szereg arcydzieł literatury oraz 
przezabawne monologi, typy i 
zdarzenia. 

  

WYPADKI i KRADZieze. 

w Wilnie. 

— Usiłowanie zabójstwa. Dn. 2 bm. 
poster. Oddz. Kon. Andrzej Strzelczyk 
pomagający odwieźć dorožką do | Kom. 
pijane prostytutki Weronikę Żachuć (No- 
woświecka 4) i Antoninę  Kondzier, 
(Wodociągowa 5) został przez jedną 7 
nich juderzony nogą w pierś tak, iż wy- 
padł z dorożki i stracił przytomność: Po- 
oe Ratunkowe odwiozło Strzelczy- 

a do szpitala żydowskiego. Stan zdro- 
wia nie budzi obawi. Prostytutki zatrzy- 

ano. 
— Samobójstwo. Dalsze dochodze- 

nie w sprawie znalezienia trupa Edwar- 
da Ławińskiego, dozorcy Szkoły Ogrod- 
niczej ustaliło, że wyżej wymieniony po- 
pełnić samobójstwo. 

Na prowincji. 

— Samobójstwo. Dn. 30 ub. m. are- 
sztowany na skutek decyzji Sędz. Śledcz, 
Ignacy Pietkun, m-c Brasławia udał się 
za zezwoleniem Sędz. Śledcz. pod eskor- 
tą policyjną do wsi Szałtynie gm. Opsa, 
rzekomo w celu uzyskania od swych 
krewnych odpowiedniej kwoty'celem zło- 
żenia jej tytułem kaucji za siebie. Po 
przybyciu do wsi Szałtynie Pietkun udał 
się za stodołę, gdzie miały być zakopa- 
ne jego własne pieniądze i kopiąc zie- 
mię. wystrzałem z rewolweru pozbawił się 
życia. Rewolwer Pietkun zabrał niepo- 
strzeżenie ze swego domu po przybyciu 
do wsi Szaltynie, 

— Prowokacja. Dn. 23 ub. m. poster. 
Stanisław Sobczyk i Franciszek Mazur 
z Podposter. w Miłaszowie gm drujskiej, 
udali się dla przesłuchania świadków w 
sprawie zabicia świni Józefa Bujewicza, 
zam. we wsi Nowa-Wieś Po przesłucha- 
niu nieletniej Efrosinji A *'mowicz, słu- 
żącej Ewsieja Kiryłowa sodejrzanego o 
zabicie świni, na posteiunk. rzucili się 
Kondratij i Sewasiej Kiryłow, krzycząc 
że badaną Anisimowicz bito i wymusza- 
no zeznania. Ponieważ wysiłki poster. w 
kierunku uspokojenia napastników nie 
odniosły skutku policjanci zmuszeni byli 
przyjąć pozycję obronną. Gdy poster. 

azur zdejmował karabin, na którym 
był bagnet, Kiryłow Kondratij, rzucając 
się wciąż z pięściami, przez nieostrożność 
trafił na bagnet, ktory skaleczył mu czoło. 

— Wyrodna matka. Dn. 31 ub. m. 
do szpitala w Święcianach Jadwiga Jur- 
kiewiczówna, mieszk. wsi Oszworojście 
gm. Michałowskiej dostarczyła trupa no- 
worodka, co do którego zachodzi podej- 
rzenie, iż został zamordowany przez 
matkę. Trup znajduje się w kostnicy 
szpitalnej. Jurkiewiczównę ze względu 
na stan zdrowia umieSzczono w szpitalu. 
-—— > — 

Wstępujcie do L. O. P. P. 
a 

Miejski pasaż Nr. 5. Poleca 

  

  

      

  

Skorowidz fiem handlowo „przemysłowych w Wilnie. 
  

    

  

  

  

      

  

  

    
  

  

      
  

  

  

CUKIERNICTWO Kaukazka STaszłyczna codziennie prawdziwy =D MANUFAKTURA 
= łyk po Kaukazku. - a $ K REM 1. Wielka 25. b-1113 —- krajowa i zagraniczna J, Ko- Cukiernia prowicza Najle sze wyroby cukiernicze į Jagiellońska 3. Domowe obiady, śnia- Manufaktura bryński, Ostrobramska 3. i t 2 : ш`н“№и dania i kolacje. Ceny umiarkowane. 8 Arias a-1258 

DENTYSTYKA w : | 
i jn Jagiellońska 2-a. Śniadania, я 

Technik zę- t: M in k BEE złocie i kauczuku. Kawiarnia | mleczarnia 0 i kolacje. Obiad— MEBLARSTWO bów sztuczn. Wiłeńska 21. a-1160 zł, 1,10 i różne świeże przekaski i napoje. _a-1395 Na do, para = 5 fncelewicz awa 5 
Tech- sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska gorące zakąski. Pasaż Miej. runkac B " w podwórzu 
nik zębów 25—2. Na złocie, platynie kauczuku. Piwiarnia ski Nr. 5, „Leon“. 1444-b ч ыы а-1127 

а-1230 Fabryczny skład mebli „WIEDEŃ* i skład for- - - nierów, róg Wielkiej 53 i ul. Hetmańskiej 1, na do- ELEKTRYCZNOŚĆ | JUBILERSTWO i GRAWERSTWO | godnych warunkach. b-1330 
Biuro eiektro- i Trocka Nr. 17, Zakład jubilersko-grawerski—stemple, pieczęcie gu- 

techniczne D. Wajmana tel. 781. b-1111 nowe T Eil ki P mkowa 6 OBUWIE 
я ś metalowe . 1 !РЗ iego a-1108 Meterjay siektevomo „B Aeluka, Toż" Zamkowa 24. Obuwie damski . k : * owa 24. ie damskie, 

mpy i Żarówki Biuro э а M. Żabiński uwi ski 
    GASTRONOM JA   

Fabryka stempli gumowych, 
Niemiecka 6. a-11 

  
Snia- 

„Bar Wileński” P Day Niasas obiad z 
3-ch dań z chlebem 1 zł. 30 gr. b-1249 

KRAWIECTWO 
Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. 

    
  

=, V. Litwinowicz 

  

- „lai Ragielaki“ poledenis obiady, kolacie; saknis, Szwedski warunki. 
  

Picrwszorzędna « ul. Ad. Mickiewicza 4 ję a „Łazar restauracja tel. 871. 

Cafć-Restaurant de Comm 
Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90--1,20 zł 
Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. 

a-1105 30 zł, Mostowa 9—25. 

ul. Niemiecka 24—8 
a-1109 

Piotrogrodzki krawiec damski J. GOŁUBOWICZ, 
OO obstalunki na palta, futra i PYT 

męskie i dziecinne. a-1166 

    OPTYKA 

„dptyk-łabi” zeza makra założ 1840 
Optyk 

M. SNARSKI, Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22. 

tych optycznych i elektryczn. materjałów, 
Egzyst. od roku 1900. Duży wybór rozmai- 

„Optytul“ właściciele B-cia OLKIENICCY. Wilno, 

  
  

a-1271 
  

  
  

* Ostrobrarhska Nr. 2 vis-a-vis sali 
„Dai KresoWy Miejskiej. Śniadania, obiady, kola- 
cje. Kuchnia pod kierunk. pierwszorzędn. ki 

   Kino kameralne | Dawno oczekiwane 

  

Polonja arcydzieło sezonu! 

Mickiewicza 22 

  

„Książę krwi* 

    

€rce Krawiec róg Dominikańskiej i zauł. św. Ig- ul. Wielka 66. Zakład optyczno-okuli- 
męski L Pat nacego Nr 12, m. 5. Specjalność — styczny, b-1273 

b—1213 palta, kostjumy i futra. b-1287 ż 

P. Radziwiłowski, Subocz 7, m. 8. R 0 NE 
ucharza. Krawiec męski 
b-1385 niej mody. 

zmarłego artysty jest urocza 

w przepięknym monumentalnym 10 aktowym dramacie 
(Monsieur Beaucaire). Partnerką Bebe Daniels 

wykonywuje obstalunki w/g ostat- 
b-1259 

     

Motto: Jeżeli chcesz, ażeby kobieta, ria której ci zależy, pokochała cię, zalecaj się do innej. 
  

  

    
    

9) 

О 

O 

O 

e) 

  

О 

О 

4) Zwrot naležnošci za 

racownia damskich ubrań , 
„MARJA“ 

Wilno, ul. Trocka 1, m. 1, front. wejście, 2 piętro. 
wznowiła przyjęcia obstałunkow. 

5) Przeznaczenie pozostałości na cele spółdzielcze. 
udziały. 

ul. Mickiewicza 37, 

  

     

    

0000008 mSP0Pe9900005005062060007 
2 e © 2 «4 Spółdzielnia „Ogród 

zawiadamia pp. udziałowców, że: powtórne li- 
$ kwidacyjne Walne Zgromadzenie udziałowców 

odbędzie się dnia 15 września o godz. 7 wiecz. 
w lokalu Jadłodajni Hygjenicznej (Wileńska 27). 

Porządek dzienny: 

1) Sprawozdanie Komisji z likwidacji ruchomości. 
2) Sprawozdanie finansowe Rady Nadzorczej i Zarządu. 3 
3) Powtórne i ostateczne uchwalenie likwidacji Spółnzielni. 

     

    

     

    

  

aris 23 Rue Fronchet otworzył oddział w Wilnie, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad 

cery i ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, prysz- 

1458 

czy, plam na twarzy. Masaż leczniczy. 
Leczenie włosów od wypad. i łupieżu. 

asque Patć. 
w. Z.P. 58. 

1459-1 

  

Wielka 5 Maszyny do pisania, rowery, 
4 а-1165 gramofony, maszyny do szycia Lack 

  

Wyjatkowo tanio!!! 

Sklad MEBLI 
„Zaufanie“ 

II BRUK 
Wilno, ul. Niemiecka 23. 

poleca w wielkim wyborze angielskie łóżka 
niklowe, krzesła wiedeńskie „Thonet*, 
także różne meble po cenach fabrycz- 

  

    nych na dogodnych warunkach. 1457 

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie Konstanty Karmelitow, zam. w m. 
Wilnie przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6, m. 12, 
na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. po- 
daje do wiadomości publicznej, że dnia 
8 września 1926 r. o godz. 10 rano, w Wil- 
nie przy ul. Mickiewicza Nr. 43 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji ruchomości, należących 
do Aleksandra Romanusa, składających się 
z samochodu firmy „Pierce* sześcioosobo- 
wego, oszacowanych na sumę 3,500 gr. па 
zaspokojenie pretensji Jerzego Sicharulidze 
w sumie 3.500 gr. Spis rzeczy j szacunek 
takowych przejrzany być może w dniu licy- 
tacji zgodnie z art. 1046 Ust Post. Cyw. 

Komornik Sądowy 
1441 (—) K. Karmelitow. 

Angielskie rowery B.S.A., maszyny do pisania, 
ogniotrwałe, maszyny do szycia, 

kasy 

gramofony. Wilno, ul. Wileńska 25 l. Kužniec b-1814 

ręcznych Dominikańska 17. 

CH. EPSZTEJN, a-1226 

Skl i - lep robót „Praca“ Wilno,  b-1195 

wodna i terpentynowa, gotowe farby. Daw- 
niej — Rudnicka31, obecnie—Zawalna 50. 

fajansu, szkła i lamp M. Zalcberg, Skład naczyń, Bazyljańska 6. | a-1225 
  

  

PRACOWNIA kapeluszy damskich rzyjmuje ob- 
stalunki od 3-ch zł. Zamkowa 19 i Ś-to Jańska 9, 

„WACEAWA“, a-1267 
stary jak nowy wygląda przerobiony w 

Kapelusz warszawskiej pracowni kapeluszy dam- 
skich i męskich H. SZEŚKINA, Końska 10. b-1319 
PRACOWNIA damskich i męskich kapeluszy 
rzerabia ze starych na nowe na najmodniejsze 
lasony. G. GUT, Niemiecka 21, m. 26. a-1318 

PRACOWNIA specjalnie męskich kapeluszy prze- 
rabia ze starych na nowe na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. : 2 21312 

i skład fabryczny—Osz- dła I świec. ŚL. TOjQEISOR, Akado 5955 
Hygiena“, 2-ga Szklanna 16, poleca 

Fabryka mydła me różn. gat. najlepsz. sów" 
a- 

konfekcja, galanterja. Ceny fabryczne. Obnwie, w. Nowicki, Wien 30 1) oda 2 ge: 
Specjalny sklep naczyń kuchennych „ALUMINIT*, 
Gdańska 6, poleca naczynia aluminiowe, emaljowa- 
ne oraz wszelkie wyroby dla gospodarstwa domo- 
wego po niskich cenach. a-1386 

  

Fabryka my- 

  

  

  

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, 
przy ul. Zamkowej w domu Nr. 15, na za- 
sadzię art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 
1 września 1926 roku o godz. 10-ej rano 
w Wilnie przy ul. Słowackiego Nr. 24 m. 20 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
ruchomości, składającej się z urządzesia mie- 
szkaniowego, należącej do Oszera Szmida, 
oszacowanej dla licytacji na sumę 2.472 zł. 
na zaspokojenie pretensji Chai Kopelmano- 
wej w sumie 2.500 złotych z %% i kosztami. 

Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. 
  

$ Przyjechata stynna 

wróżka - chiromantka 
wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na + 

Dolarów 700 do 2,000 Dr. I. Burak 
na l-ą hipoteką nieru- i chowości miejskich na. Akuszerja i choroby 

  

tychmiast ulokujemy. Wa- kobiece. 
runki dogodne. Wiadom.; UI Zawalna 16, tel, 564, 
Dom Handl.-Komis. W. Z. P. Nr. 43. 1451 

  

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9, Estko, 565 

"Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chirur- 
gja jamy ustnej. Sztuczne 
zęby. Porcelanowe koro- 
R. Mickiewicza 11—8. 
ojskowym 

kom zniżka. 

  

  SPOŻYWCZOŚĆ 
    

poleca T-wo „Zdrowie*, Wyborową śmietankę przedst. Rudnicka 25, 2 z” 

kefir knity K. Sigaliny Trocka 10. 
a-1112 

WĘDLINY NAJLEPSZE poleca 
Wileńska Sp. Handlowa "ROCKA 1. 
  

  
    

  

  

  

  

a—1161 

ZEGARMISTRZOSTWO ‘ 
precyzyjny” S, KAC Mieiewiea. * "s4ńs 

Ster firmy Pezeh mak Witold Jurewicz RE 
a-1128 

Kolczyki Najwiękczy 649. N. Rejthord Kra 
-1110 

Zegarmistrz В. Swirski kije 

ŻELASTWO |   
  

D. H. BRACIA CHOLE 
towa 5. Tel. 3-53, i 919. 

założ. w r. 1846, Kwia- 
lazo, blachy, belki, RE 

b-1 kuly techniczne, budowlane, Cement, papa etc. 
———————— 

Popierajcie Ligę Žeglugi 
Morskiej i 

  

Cegielnie, 
kaflarnie, 
wapienniki, 

dachówkarnie, tartaki 
umię prowadzić. Znam 
języki polski, ruski, nie. 
miecki, trochę francuski, 
budownictwo, maszyny 
ceramiczne,  tartacznė, 
Mam fachową szkołę, 
20-letnią praktykę. Szu- 
za a: e lub 
zier: › $р га рга- 
cę. Lakis 2 оз::пія 
dla „Fachowca“, Lublin, 
skrytka 75, 1394 

  

  

DOKTOR 

0. ZELDOWICZ 
chor. WENERYCZNE, 
MOCZOPŁC., SKÓR- 
NE, 9—1 i 5—8 wiecz, 
KOBIETA - LEKARZ 

Dr. Zeldowiczowa 
chor, KOBIECE, SKÓR- 
NE i WENERYCZNE 

Prz. 12—5 
ul. Mickiewicza 24, 

dla samot- 
Pokój nego świe- 
žo odremontowany Z о- 
sobnem wejściem pi 
inteligentnej rodzinie. UJ. 

      

i urzędni-' Jakóba Jasińskiego 11—1. 
+ 18M 1353—4 

Rzecznej ! 

  

Poszukujemy 
kupno majątków ziem- 
skich do 150 ha z zabu- 
dowaniami. Wiadomość: 
Dom Handl.-Komis. 
„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05 

Ogłoszenia 
do 

„Mrjera Wileńskiego” 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3. 

W bardzo cięż- 
kich warun- 

kach b. siostra Czer- 
‚ жопедо Krzyża 

zwraca się do litościwej 
publiczności z prośbą o 

moc w wykupieniu z 
'ombardu miejskiego ma- 

szyny do szycia (jedynego 
środka zarobku) oddanej 
na zastaw podczas cho- 
roby. Łaskawe ofiary kie- 
rować do „Kurį, Wil.* RA 
Siostra Miłosierna. 1187 
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