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ZAWIADOMIENIE. 
Wobec podrożenia papieru 

postanowiły podnieść z dniem 
czych egzemplarzy do gr. 20. 

niżej podpisane wydawnictwa 
1 października cenę pojedyń- 

Cena prenumeraty miesięcznej pozostaje bez zmiany. 

  

Wydawnictwa: 

„Slowo“ 
„Dziennik Wilenski“ 
„Kurjer Wilenski“. 

WGPIOGONGOWGOOGOWGOWGONWGE 

nifikicja organizacji rolniczych. 
Na innem miejscu podajemy w 

dzisiejszym numerze sprawozdanie 

z zebrania informacyjno dyskusyj- 

nego zorganizowanego przez Orga- 

nizację Zachowawczej Pracy Pań- 

stwowej w sprawie połączenia 

obecnie istniejących różnorodnych 

organizacji rolniczych w jednolite 

Polskie Towarzystwo Rolnicze. 

Zebranie to stoi w związku z 
istniejącemi już oddawna projekta- 

mi unifikacji organizacji rolniczych. 

Inicjatorem tych projektów jest w 

znacznej mierze rząd, który jest 

stale w trudnej sytuacji wobec ko- 

nieczności bezstronnego podziału 

kredytów pomiędzy różne organi- 

zacje rólnicze. 

W związku z tem został nawet 

przed kilku dniami rozesłany posz- 
czególnym organizacjom rolniczym 

projekt statutu Polskiego Towarzy- 

stwa Rolniczego, posiadający apro- 

batę ministra Raczyńskiego. To 

też trzeba przypuszczać, że obecna 

podróż kierowników pomorskich 

organizacji rolniczych na Ziemie 

Wschodnie oraz ich odczyty w na* 

szym mieście są w dużej mierze 

inspirowane przez czynniki rządowe. 

Rząd obecny szczególną wagę 
przywiązuje do zagadnień związa- 

nych z podniesieniem stanu naszej 

wytwórczosci rolniczej. Jest to pro- 

gram zupełnie słuszny. Jedynie 

znaczna przewyżka produkcji pło- 

dów rolnych ponad wewnętrze po- 

trzeby įmože nam zagwarantować 
stały czynny bilans handlowy. To 
też kwestja zlikwidowania pozosta- 

łych przeżytków gospodarki natu- 

ralnej oraz nadania polskiej pro- 
dukcji rolniczej charakteru możli- 
wie intensywnych i dobrze zorga- 

nizowanych technicznie  gospo- 

darstw wymiennych jest jednym z 

najważniejszych zadań obecnej poli- 

tyki ekonomicznej państwa. Stwo- 

rzenie jednolitego przedstawiciel- 

stwa interesów produkcji rolniczej 

było by w tych warunkach czyn- 

nikiem niezmiernie porządanym. 

Ale obecne próby zunifikowa* 

nia organizacji rolniczych działają- 
cych na terenie Rzeczypospolitej 
mają także sens głębszy. Okres 

obecny w życiu naszego państwa 

jest pod bardzo wielu względami 

okresem sanacji. Jedną z najwię- 

kszych klęsk życia niepodległej Pol- 

ski było ciągłe podporządkowanie 

zagadnień gospodarczych zagadnie- 

niom politycznym. Pod tym wzglę- 

dem szczególnie wiele nadużyć mo- 

glibyśmy obserwować na terenie 

wsi. Obok fachowych i twórczych 
organizatorów pracy rolniczej szły 

do chłopa całe masy rzekomych 

obrońców, którzy hasło obrony in- 

teresów włościańskich uczynili orę- 

żem swojej spekulacji politycznej. 

Stąd znaczna ilość stronnictw t. 

zw. ludowych, pozbawionych w 

przeważnej mierze wszelkich war- 
tości twórczych, opierających swo- 
je powodzenie na demagogicznym 
rozdmuchiwaniu antogonizmów se- 

cjalnych. 
Psychika rolnika jest psychiką 

producenta; zagadnienia produkcji 

odegrywają w życiu rolników zna- 
cznie większą rolę, niż w życiu 

mieszkańców miast, gdzie przewa- 

ża raczej psychika kupiecka i spe- 

kulacyjna. Dlatego też może rolni- 

cy w krajach katolickich żywią ta- 

kie głębokie przywiązanie do kato- 

licyzmu; bowiem katolicyzm zna- 

cznie bardziej jest dostosowany do 

ujmowania życia gospodarczego w 

kategorjach produkcji, niż prote- 

stantyzm i judaizm, które są w 

większym stopniu ożywione duchem 

merkantylnym i spekulacyjnym, któ- 

re bardziej są dostosowane do psy- 

chicznych warunków przemysłowe- 
go kapitalizmu. 

Otóż cały szereg grup i koterji 
politycznych w warunkach zdege- 

nerowanego sejmowładztwa, i wal- 

czących obecnie o wpływy w orga- 

nizacjach rolniczych, obniża jedno- 

cześnie w łonie tych organizacyj 

poziom zainteresowań zagadnienia- 

mi produkcyjnemi. Zjednoczenie 

wszystkich organizacji rolniczych w 

jedno Towarzystwo Rolnicze si- 
łą rzeczy wysunęło by na czoło 
przedewszystkiem ludzi fachowych, 

zmniejszając znaczenie spekulantów 

politycznych. To też ideę przywie- 

zioną nam przez gości pomor- 

skich musimy spotkać z całym u- 

znaniem. 

Jedno nas na wczorajszym ze- 
braniu do pewnego stopnia raziło. 

To stanowisko miejscowego ziemiań- 
stwa, które widocznie przy dziele 

zjednoczenia organizacyj rolniczych 

chce przedewszystkiem upiec swoją 

pieczeń. Już sam fakt, że w roli 

gospodarza występowała polityczna 

Organizacja Państwowej Pracy Za- 

chowawczej, a nie zainteresowane 

organizacje gospodarcze chociażby 

i ziemiańskie, daje wiele do myśle- 

nia. Sytuacja stała się zupełnie 

jasną po przemówieniu pp. Obie- 

zierskiego i Meysztowicza. 1 jedno 

i drugie przemówienie nosiły cha- 

'rakter wyraźnie polityczny. Obaj 

mówcy mówili o konieczności zor- 

ganizowania się dla walki z zarazą, 

idącą ze wschodu. 

Wiemy jak rozciągłego znacze- 

nia nabiera w rozumieniu naszych 

konserwatystów interpretacja słowa 

„bolszewizm“. To też obawiamy się, 

że po dokonaniu połączenia miej- 

scowe sfery ziemiańskie zechcą 

skierować ostrze walki organizacyj- 

nej przeciwko wszystkiemu co nie jest 

w zgodzie z klasowym interesem 

ziemiaństwa. Było by to zjawiskiem 

w wysokim stopniu nie pożądanem, 

wniosłoby bowiem na nowo do za- 

wodowych organizacyj rolniczych 

elementy propagandy politycznej, 

które chcielibyśmy stamtąd usunąć. 

Naszym zdaniem projektowane To- 

warzystwo właśnie tylko wtedy na- 

bierze cech prawdziwie twórczych, 

gdy odrzuci wszelkie motywy ро- 

lityczne i gdy najbardziej radykalny 

białorusin potrafi tam stanąć do 

współpracy razem z p. Obiezier- 

skim w imię wykorzystania sił ży- 
ciodajnych ziemi, którą obaj jedna- 
kowo kochają. 

Jesteśmy także przeciwni pew- 

Cena 15 groszy. 
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nym tendencjom politycznym w 

zatwierdzonym przez Min. Raczyń- 

skiego projekcie statutu. Mianowi- 

cie, statut ten bardzo wyraźnie za- 

strzega się, iż językiem urzędowa- 

nia w Towarzystwie, może być tyl- 

ko język polski. Zupełnie nie mo- 

żemy zrozumieć, dlaczego włoscia- 

nin białoruski, który od wieków 
pracą swoją nasze tereny uprawia 

ma przy omawianiu spraw  doty- 

czących swej pracy wyrzec się mo- 

wy ojców. Czyżby projektodawcy 

chcieli ludność niepolską, białorus- 

ką i litewską od współpracy gospo- 

darczej na wspólnie zamieszkiwa- 

nej ziemi usunąć? Wysuwanie na 

tem polu dążeń polonizacyjnych 

  

  

jest naszem zdaniem, całkiem nie- 

właściwe. Sądzimy, że Wileński 

związek kółek rolniczych tym dą- 

żeniom stanowczo się przeciwsta- 

wi i spowoduje usunięcie ze sta- 

tutu wymienionego punktu. 
W konkluzji możemy powie- 

dzieć, że akcja zmierzając do po- 

łączenia organizacji rolniczych jest 

w zasadzie akcją pożyteczną i ma- 

jącą swoje oparcie w potrzebach 

gospodarczych kraju. Akcja ta jed- 

nak nie da oczekiwanych  rezulta- 

tów gdy ster jej uchwycą w swoje 

ręce jakiekolwiek bądź czynniki, 

dla których będzie ona miała zna- 

czenie środka do osiągania celów 

politycznych. Bor. 

  

W Sejmie i w Senacie. 
(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Zwołanie Sejmu. Poprawki senackie 
do prowizorjum. 

W dniu wczorajszym okazało się pewne, iż Sejm będzie zwoła- 
ny w nadchodzący czwartek. 

Stało się to między innemi na skutek wyniku głosowania w Senacie 
nad prowizorjum  budżetowem, Senat bowiem wprowadził 2 poprawki 
do ustawy o prowizorjum, przyjętej przez Sejm. Tem samem zaszła ko- 
nieczność zwołania posiedzenia Sejmu, który zadecyduje o przyjęciu lub 
odrzuceniu poprawek senackich. 

Zaznaczyć należy, iż sytuacja, jeśli idzie o Senat zmieniła się za- 

* 5 T tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wier 
ogł. zagraniczne—50%%0 drożej, Ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, osł. z zastrzeżeniem miejsca 107% dróżej, w dnie świątecne i za- 

0-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 
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Szczegóły posiedzenia Senatu. 
Prowizorjum budżetowe. 
Na wtorkowem posiedzeniu Se- 

natu Izba przystąpiła do prowizor- 
jum budżetowego na kwartał czwarty. 

Sprawozdawca sen. Krzyżanow- 
ski (Kl. Pracy) zaproponował w 
imieniu komisji przyjęcie prowizor- 
jum w brzmieniu uchwalonem przez 
Sejm. Zdaniem referenta wniosek 
mniejszości o ograniczenie wydat- 
ków do 450 miłjonów złotych i o 
przywrócenie art. 3 przedłożenia 
rządowego, skreślonego jak wiado- 
mo przez Sejm nie zasługuje na 
poparcie, gdyż trudno jest dopa- 
trzyć się w nich istotnej kontroli 
parlamentu. 

Sen. Popowski (ZLN) składa 
deklarację oświadczającą iż Klub 
jego stoi na stanowisku zasadni- 
czem, jakie zajął w czerwcu r. b. 
i będzie głosował przeciwko pro- 
wizorjum wniesionemu przez rząd 
który zawdzięcza swoje powstanie 
przewrotowi majowemu. 

Sen. Thullie (Ch.D.) oświadcza, 
iź stronnictwo jego nie żąda ustą- 
pienia rządu, chcąc dać mu czas, 
aby mógł się wywiązać ze swoich 
przyrzeczeń i skorzystać z pełno- 
mocnictw mu udzielonych. Opozy- 
cja Klubu jest rzeczowa; wtym du- 
chu klub ten postawił wnioski o 
votum nieufności dla dwuch mi- 
nistrów. 

rządu, wobec czego głosować bę- | 
dzie za prowizorjum bez zmian. || 

Sen. Biały (Piast) oświadcza, 
iż klub jego uznając prowizorjum 
za konieczność państwową  głoso- 
wać będzie za brzmieniem uchwa- 
lonem przez Sejm. 8 

Sen. Karpiński (Ukr.) ošwiad- 
cza, iż klub jego będzie głosować 
przeciwko prowizorjum. 

Sen. Banaszek (NPR) jest zda- 
nia, iż obietnice, poczynione przez 
rząd, ograniczyły się do przesu- 
nięć wyłącznie politycznych. Skut- 
ki jednostronnych podwyżek dla 
wojskowych są już widoczne: wrze- 
nie wśród kolejarzy i zniechęcenie 
wśród ogółu pracowników. 

Klub mówcy nie może głoso- 
wać za prowizorjum . budżetowem. 

Sen. Popowski (ZLN) jeszcze 
raz uzasadnia wnioski wniesione 
przez jego klub w sprawie ograni- 
czenia prowizorjum do 450 milj. 
zł. i przywrócenia art. 3, poczem 
Izba przystąpiła do głosowania. 

Wniosek ZLN o odrzucenie u- 
stawy o prowizorjum upadł 44 
przeciwko 36 głos. przy siedmiu 
wstrzymujących się. Wniosek ZLN 
o ograniczeniu prowizorjum do 450 
milj. zł. przeszedł 40 głosami prze- 
ciwko 37 przy 6 wstrzymujących 
się. Wniosek o przywrócenie art. 
3 o miesięcznych bilansach prze- 
szedł 56 głosami przeciwko 21 przy 

sadniczo w dniu wczorajszym. Jak wiadomo bowiem, w poniedziałek 
senacka komisja skarbowa odrzuciła wszystkie zgłoszone przez prawicę 
poprawki, za któremi opowiedzieli się jedynie endecy, klub ChN i mniej- 

Sen. Kasznica (Ch. N.) stawia 
%niosek, aby przywrócone art. 3, 
skreślony przez Sejm, a to w tym 

6 wstrzymujących się. Wszystkie 
głosowania były imienne. 

szości słowiańskie. 

Kuluary. Akcja prawicy. 
Już w godzinach przedpołudniowych dawał się w kuluarach wy- 

czuć silny nacisk, jaki ze strony prawicowych posłów był wywierany 
zarówno na swoich kolegów prawicowych w Senacie, jak również na 
senatorów centrowych t. į. ChD i Piasta. Nacisk ten szedł w tym kie- 
runku, ażeby większość Sejmu za wszeiką cenę wprowadziła poprawki 
do ustawy i tem samem ażeby zaszła konieczność odbycia czwartkowe- 
go posiedzenia Sejmu. 

Oczywiście, iż podstawa na jakiej prawicowi inspiratorzy opierali 
swą akcję nie była trafna. Rząd bowiem, jak wiadomo, wcale nie usu- 
wał się od tego, ażeby w czwartek stanąć przed Sejmem. 

Przemówienie referenta sen. Krzyża- 
nowskiego. 

W dyskusji na wczorajszem posiedzeniu Senatu zabrał na wstępie 
głos sprawozdawca sen. Krzyżanowski (Kl.Pracy), który skreślił pokrótce 
argumenty, jakie były użyte w Sejmie oraz w komisji senackiej za i 
przeciwko ogólnej sumie wydatków na 4 kwartał w kwocie 484 mil. 

W komisji senackiej—mówił referent — ponowiony został wniosek 
o ograniczeniu wydatków do 450 m. zł., ponieważ jednak nie jest w tym 
wniosku podane, jakie mianowicie podstawy mają być uszczuplenia bud- 
żetu, nie można tam widzieć istotnej kontroli, dlatego wniosek ten nie 
może zasługiwać na poparcie. 

Drugi wniosek większości domaga się przywrócenia art. 3 przedło- 
żenia rządowego, skreślonego, jak wiadomo, przez Sejm. 

Sprawozdawca nie sądzi, aby iten wniosek zasługiwał na poparcie, 

celu, aby wyraźnie spowodować 
zebranie się Sejmu na zajęcie sta- 
nowiska wobec faktu sprzecznego 
z konstytucją, jakim jest miano- 
wanie Gabinetu z którego dwum mi- 
nistrom Sejm wyraził nieufność. 

Sen. Woźnicki (Wyzw.) uważa, 
iż stanowisko zajęte przez rząd 
wobec votum nieufności dla mini- 
strów jest niezgodne z Konstytucją. 
Votum nieufności jest to akt, do 
którego Sejm miał prawo, dalsza 
jednak rozgrywka należy do rządu 
i Sejmu. Spodziewać się należy, iż 
zakończy się ona tak, jak tego 
dobro państwa wymaga, a to dob- 
ro wymaga, aby ciała parlamen- 
tarne miały poszanowanie w pań- 
stwie. 

Pogróżki któremi rząd się po- 
sługuje, iż w razie odmowy zaufa- 
nia rozwiąże Sejm, są upokarzają- 
ce dla parlamentu. Rząd może so- 
bie potem wyciągnąć konsekwen- 
cje, lecz nie powinien grozić zgóry. 
Jedynem wyjściem z tej sytuacji 
byłoby gdyby Izby same się roz- 
wiązały. Stanowisko Wyzwolenia 
wobec tego rządu było życzliwe, 
choć pełne zastrzeżeń i dziś nie 
widzi możności utworzenia innego 

Reforma Kas Chorych. 
Następnie Izba przystąpiła do 

projektu noweli do ustawy o Ka- 
sach Chorych. Referent sen. Sred- 
niowski (Piast) zaproponował przy- 
jęcie bez zmian noweli, komisja 
senacka doszła do wniosku, iż no- 
wela nie wystarcza i należy grun- 
townie przerobić całą ustawę o | 
Kasach Chorych. 

Sen. Gruetzmacher (ZLN) uza- 
sadnia wniosek o tworzeniu Kas 
przy każdej instytucji odpowiednio 
do tego przygotowanej, co byłoby 
bez porównania tańsze, gdyż nie 
wymagałoby osobnego aparatu ad- 
ministracyjnego. 

Sen. Misiołek sprzeciwia się no- 
weli, jako niepotrzebnie przedłuża- 
jącej termin organizacji Kas Chorych 
W głosowaniu przyjęto nowelę o- 
raz rezolucje komisyjne. 

Sen. Kaniowski (ZLN) uzasad: 
nia wniosek w sprawie korzystnego 
dla Niemców stosowania konwen- 
cji genewskiej w odniesieniu do_ 
szkolnictwa mniejszościowego na 
Górnym Śląsku. 

Rezolucje komisji przyjęto. Na 
tem posiedzenie Senatu zamknięto. 

gdyż artykuł, o który chodzi budzi pewne wątpliwości. 
W konkluzji sen. Krzyżanowski oświadczył, iż w każdym z nas 

powstaje pytanie, czy wyścig na sposoby i rozumy znalazł rozwiązanie, 
podyktowane rozumem stanu, czy konjuktura wymagała aż takiej ofiary, 
jaką złożyli dwaj byli ministrowie, czy rozwój założeń, tkwiących w po- 
dłożu wytworzonej sytuacji nie doprowadzi do skutku, do którego nie 

a 

Oarie kngrem prawe miar 2 państw Bałfgkich. 
skiego. Projekt zmiany konstytucji. 

dąży żadna ze stron. 

Uchwały Senatu. 
Senat na swem plenarnem posiedzeniu przyjął w głosowaniu 

dwie następujące poprawki: 1) o zmniejszenie prowizorjum do 450 
mil. zł. i 2) o przywrócenie skreślonego przez Sejm art. 3 w brzmie- 
niu rządowem. 

Pozatem klub ZLN. postawił jeszcze wniosek o odrzuceniu ustawy 
wogóle. Wniosek ten jednakże upadł 36 głosami przeciwko 44 przy 7 
wstrzymujących się od głosowania. Za wnioskiem odpowiedzieli się je- 
dynie endecy, mniejszości słowiańskie i część niemców, 

Szczególne głosowanie. 
Głosowanie nad dalszemi dwoma poprawkami było nielada dziwo- 

wiskiem. Nad wnioskiem drugim, 
prowizorjum do 450 mil. głosowali endecy, 
szości słowiańskie. Niemcy podzielili się: jedni głosowali 

skreślenia wydatków 
demokraci, mniej- 

za wnioskiem 

dotyczącym 
chrz. 

drudzy przeciwko wnioskowi. Przedstawiciele NPR., którzy opowiedzieli 
się w dyskusji przeciwko prowizorjum, a więc zdawałoby się powinni 
byliby głosować przeciwko temu wnioskowi, głosowali za wnioskiem. 

Zaznaczyć należy, iż przedstawiciele centrum, t. j. chadecy i pia- 
stowcy mimo silnego nacisku, wywieranego na nich przez prawicowych 
senatorów głosowali przeciwko wnioskowi. 

W głosowaniu nad wnioskiem trzecim (o przywrócenie art. 3-go 
ustawy o prowizorjum) wytworzyła się jeszcze bardziej skomplikowana 
większość, albowiem w jednym szeregu z endekami i dubadekami sta- 
nęło Wyzwolenie, P. P. S. i N.P. R 

Na dobitek, jako charakterystyczny szczegół, należy dodać, iż do 
głosowania nad drugim wnioskiem przyłączyło się 4 senatorów klubu 
ChN, wstrzymał się jeden Niemiec, jeden piastowiec i ks. Maciejewicz 
(dziki). Żydzi wogóle w głosowaniu udziału nie brali. 

Głosowanie powyższe dawało pełny obraz zamieszania i chaosu, 
panującego w naszych ciałachęustawodawczych. 

(Dalszy ciąg telefonu na stronie drugiej). 

W poniedziałek 27 bm. o g. 4 
m. 30 popoł. odbyło się uroczyste 
otwarcie kongresu. międzynarodo- 
wego prawa autorskiego w sali 0- 
brad rady miejskiej m. Warszawy. 
Uroczystość zaszczycili swoją obe- 
cnošcią p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej, prof. Ignacy Mościcki, przed- 
stawiciele rządu w osobach mini- 
stra sprawiedliwości, prof. W. Ma- 
kowskiego i ministra ośw. A. Suj- 
kowskiego, korpus dyplomatyczny, 
przedstawiciele sejmu i senatu, na- 
uki, literatury i prasy. 

Piewszy zabrał głos b. minister 
kultury i sztuki p.Zenon Przesmyc- 
ki (Miriam), prezes komitetu or- 
ganizacyjnego i wynonawczego kon- 
gresu, witając Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej jako protektora kongresu 
i wybitnego przedstawiciela nauki 
oraz uczestników kongresu. Nastę- 
nie przemawiał w imieniu rządu p. 
min. Sujkowski, życząc kongresowi 
owocnej pracy, poczem głos zabrał 
prezes rady miejskiej sen. Ignacy 
Baliński. W końcu głos zabrał pre- 
zes stowarzyszenia „Association 
Litteraire et Artistique  Internatio- 
nale“ p. George Maillard, który w 
podniosłych słowach  odmalował 
dzieje twórczości polskiej w cza- 
sach niewoli i oddał hołd potędze 
genjuszu polskiego. Przemówienie 
swe zakończył okzykiem, wzniesio- 
nym po polsku „Niech żyje Pol- 
ska!“ 

TALLIN, (Tel. wł.).Stronnictwo 
chłopskie wniosło do Sejmu pro- 
jekt zasadniczych zmian konstytucji 
Republiki Estońskiej. 

Według tego projektu konsty- 
tucja składałaby się ze 111 artyku- 
łów, miast dotychczasowych 89. 

Zasadniczą zmianą byłoby okre- 
ślenie Kompetencji Prezydenta Re- 
publiki. Prezydent wybierany by 
był na okres lat 5. Przysługiwało- 
by mu prawo rozwiązywania sejmu. 

Dalej—liczba posłów winna być 
zredukowaną ze 100 na 75, przy- 
czem czas trwania sejmu określony- 
by był na 4 lata, miast dotychcza- 
sowych 3:ch. Prawo wyborcze wi- 
nien mieć każdy obywatel, który 
ukończył 23 lata, za wyjątkiem 
wojskowych. 

Prezydent  posiadałby. prawo 
mianowania i dymisjonowania sze- 
fa rządu i ministrów, jak również 
mianowania osoby o nadzwyczaj- 
nych pełnomocnictwach w dziedzi- 
nie kontroli władz państwowych. * 

    ARTYSTYCZNA 
FOTOGRAFJA 
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ul. WIELKA Nr. 47, 
(obok hotelu „Palace”) 
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Kryzys państw 
baltyckich. 

Dość często mówi się u nas o 
kryzysie polityki baltyckiej. Zależ- 

«nie od takiego czy innego posu- 
nięcia rządów państw  baltyckich, 
dość często nawet, w zależności 
od mniej lub więcej przychylnego 
artykułu w prasie państw  baltyc- 
kich, zaczynamy się rozwodzić na 
"różne tematy związane z polityką 
baltycką, rozdzieramy szaty z po- 
wodu utraty wpływów nad Balty- 
kiem i t.d. Zagadnienie baltyckie 
wygląda jednak inaczej. Nie należy 
mówić o kryzysie polityki baltyc- 
kiej, lecz o kryzysie państw  bal- 
tyckich. 

Kryzys ten — to powolne, ale 
już dzis dość widoczne  zani- 
kanie w państwach baliyckich wia- 
ry w ich własne istnienie niepo- 
dległe. 

Łotwa sądząc z różnych spraw 
dotyczących korupcji, różnych afer 
mniej lub więcej czystych, w  ro- 
dzaju historji z niepokrytemi cze- 
kami, robi wrażenie jakiegoś tar- 
gowiska, gdzie wszyscy coś sprze- 
dają, gdzie wszyscy chcą coś zaro- 
bić i zarobić prędko — gdyż mo- 
że być zapóźno... Publicyści ogła- 
szają artykuły 'zagranicą, w  któ- 
rych wyraźnie mówią, o federacji 
z Rosją. Wymienić tu należy przy- 
wódcę socjalistów D-ra Mendersa, 
który tej treści artykuł ogłosił w 
niemieckim miesięczniku „Die Ge- 
sellschaft“. Nad wszystkiemi sprawa- 
mi politycznemi, górują sprawy 
gospodarcze, a kwestje związane z 
przyszłością niepodległego bytu 
Łotwy, zeszły na plan drugi. 

Estonja nie może się jeszcze 
otrząsnąć z wrażenia, jakie na ca- 
łe jej życie polityczne wywarł 
„pucz* komunistyczny w końcu 
roku 1924. Nieufnie, ale też z 
wielką obawą spogląda na Rosję. 
Kupcy i przemysłowcy estofiscy 
myślą ciągle o „wielkich* zamó- 
wieniach, patrzą na ręce rządowi, 
by się zbytnio nie angażował w 
politykę, która się może wschod- 
niemu sąsiadowi nie podobać. Cią- 
ży też na polityce zagranicznej 
Estonji zdrada posła estońskiego 
w Moskwie, Birka, który wszak 
dwukrotnie był ministrem spraw 
zagranicznych (w r. 1920 i 1925). 

Finlandja prowadzi: politykę 
„Splendid isolation*. Marzy się jej 
ciągle sojusz z państwami skandy- 
nawskiemi, które słyszeć o nim 

“nie chcą. Poza zobowiązaniami 
wynikającemi z przynależności do 
Ligi Narodów nie chce się wiązać 
`& „małemi* państwami baltyckiemi. 

_ Występuje czasami solidarnie z 
niemi, albo raczej markuje soli- 
darność, jak np. w rokowaniach w 
sprawie traktatu gwarancyjnego, ale 
to tylko po to, by więcej od Rosji 
móc utargować. Dziś nadszedł już 
czas, gdy można tę prawdę po- 
wiedzieć, że Finlandja nie dla tego 
nie ratyfikowała układu warszaw- 
skiego w r. 1922, że podpisała go 
Polska, jeno dlatego, że podpisały 
go państwa bałtyckie. Niewiązanie 
się z nikim w tej chwili, dobre 
stosunki z Rosją i z Niemcami— 
oto linja wytyczna polityki zagra- 

" nicznej Finlandji. 
Nie mówimy o Litwie, która 

  

HEL. ROMER. 

- fwego nie znacie 
i ludzie). 

Il. 
Jeziora powiatu śŚwięciańskiego 

grupują się w kilku zbiorowiskach 
wód: w północno-zachodniej części 
w okolicach Łyngmian i Kołtynian. 
(Kretany, Wojuny, Gawas i inne), 
dalej w lasach na południe Kulak- 

" mupis, Gulbina, Pakinis. Lielutis, 
Westminis, Jodzianis, Pietražolis, 
Jodanelis, WierostyniszSewris, Ser- 
gelis, Kumpocia i... kto by je zli- 

| (Jeziora 

" czył, te błękitne oczka roztwiera- 
jące się srebrzystemi mruganiami 
drobniutkich fal wśród łanów ko- 
niczyn i Inów, albo bladej złocis- 

х tości żyta, czy w cieniu szeptają- 

    

. południowej części: 

    

cych cicho sosen. 
"Nazwy w tej stronie czysto li- 

_' tewskie, jak i ludność w tych oko- 
licach, mimo nacisku białoruszczyz- 
ny, prawie nie wynarodowiona. 
° nna grupa, to wielkie jezioro 
Dryświaty na północ i tuż obok 
Dziśniszcze, z pomniejszemi. W 

długie jezioro 
Świr, okolone wspomnieniami prze- 
marszu wojsk Batorego na Moskwę, 

_ czego ślady w kopcach, wałach nad 
wodą sypanych i znajdywanych w 
„nich monetach i kawałkach zbroi. 

- Tuż obok wiszniewskie, kędy w 
czasie wielkiej wojny szły okopy, 

' niszcząc do szczętu stary dwór, 
ongiś Sulistrowskich siedzibę i nad- 
 werężając kościół ich fundacji, po 
63 na cerkiew zabrany. Nie tyle 

KU RI E R 

(Dalszy ciąg telefonu z Warszawy). 

Co mówi marszałek Rataj? 
W czwartek tedy rozegra się główna batalja pomiędzy Rządem a 

Sejmem. Marsz. Rataj, w którego rękach spoczywa niewątpliwie w dużej 
mierze ciężar sytuacji, oświadczył na zapytanie naszego sprawozdawcy, 
co następuje. 

. — Sejmowego posiedzenia czwartkowego dotychczas nie odwoła- 
łem, to jedno wam mogę powiedzieć. 

Pozatem, jak się dowiadujemy, w rozmowach kuluarowych z człon- 
kami Senatu marsz. Rataj w ten sposób oświetlił sytuację: 

— Żawikłanie obecnie doszło do takiego stadjum, w którem ża- 
den polityk nie może kierować rozwojem wypadków. I raczej wszyscy 
politycy razem są już tylko biernym przedmiotem wydarzeń. 

Marsz. Rataj był osobiście przeciw wywoływaniu konfliktu przez 
Sejm i ostrzegał nawet poprzednio kluby przed możliwemi następstwami 
konfliktu, który przewidział. Wykładnik Konstytucji, zdaniem p. Mar- 
szałka, również nie widzi żadnej możliwości złagodzenia konfliktu, gdyż 
jeżeli jakikolwiek punkt nie został naruszony nominacją nowego rządu, 
to w każdym razie została naruszona jej zasada. 

Jako zwolennik parlamentaryzmu marsz. Rataj uważa za swój obo- 
wiązek stać w obronie zasad parlamentarnych i dlatego ze swej strony 
nie uważa za możliwe przez niezwoływanie Sejmu lub jego odroczenie 
zapobiec konsekwencjom tego, co się stało. 

Niestety z tego rodzaju interpretacją wydarzeń przez” p. Marszałka 
nie można się zgodzić, chociażby dlatego, że rząd, jak nam wiadomo, 
absolutnie nie uchylił się i nie ma zamiaru uchylić się od stanięcia 
przed Sejmem w nadchodzący czwartek, zaś z enuncjacji 
zdawałoby się wynikać, jakoby 
przed posiedzeniem czwartkowem. 

marsz. Rataja 
rząd żywił pewnego rodzaju obawy 

Czwartkowe posiedzenie Sejmu. 
Tedy w czwartek posiedzenie Sejmu się odbędzie, 
Porządek dżienny przewiduje trzecie czytanie projektu ustawy w 

sprawie ratyfikacji traktaku gwarancyjnego polsko-rumuńskiego oraz 
sprawozdanie komisji budżetowej o poprawkach Senackich. 

Niewątpliwie przy dyskusji nad poprawkami 
śłos p. premjer Bartel. 

Jak słychać rząd prof. Bartla wystąpi, 
nio zamierzone, z krótką deklaracją, 

senackiemi zabierze 

nie jak to było poprzed- 
lecz wygłosi zasadnicze expose. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że w tej, czy w innej formie rząd będzie się doma- 
gał od Sejmu ustosunkowania się do nowego gabinetu. 

«Jest prawie pewne pojawienie się wniosku o wyrażenie votum 
nieufności bądź to całemu rządowi, bądź to poszczególnym ministrom. 
Wniosek ten, jak wiadomo, konstytucyjnie nie może być głosowany na 
tem samem posiedzeniu, rząd więc będzie się domagał, 

tegoż samego dnia. 
Rząd ma przybyć do Sejmu in corpore. 

odbyło się na drugiem posiedzeniu 
by głosowanie 

Bardzo możliwe, iż 
na posiedzenie to przybędzie również min. spraw wojskowych Mar- 
szałek Piłsudski, który w czwartek rano wraca do stolicy. 

Przewidywania. 
Oczywiście, trudno dziś bawić się w proroctwa, jak się potoczy 

dalszy przebieg wypadków, nie ulega jednak wątpliwości, że w razie, 
gdyby Sejm uchwalił większością głosów votum nieufności, czy to całemu 
rządowi, czy też poszczególnym ministrom, to nastąpi rozwiązanie Sej- 
mu oraz zostaną przeprowadzone nowe wybory. Czy dokona tego rząd 
obecny, czy inny, dziś jeszcze mówić przedwcześnie, w myśl bowiem 
Konstytucji rozwiązania Sejmu nie „może dokonać rząd, który otrzymał 
votum nieufności w Sejmie. W takim razie gabinet p. Bartla podałby się 
do dymisji. 

Oczywiście, jest wielce prawdopodobne, iż p. Prezydent Rrzeczy- 
pospolitej powierzyłby misję utworzenia gabinetu prof. Bartlowi po raz 
czwarty. 

W kołach parlamentarnych były przedewszystkiem prowadzone 
w dniu wczorajszym dyskusje na temat czy i jaka znajdzie się więk- 
szość dla przeprowadzenia votum nieufności. 

Na ten temat jest mnóstwo kombinacyj i pogłosek, których nie- 
sposób rejestrować. Faktem jest, iż poza narodowymi demokratami 
żaden z klubów sejmowych nie zajął jeszcze zdecydowanego stanowiska” 
w tej sprawie. 

Gra partyjna rozpocznie się niezawodnie dziś. 

WC CC, Z EJ 

się dusi w dalszym ciągu w poko- 
jowym stanie wojny z Polską i 
słabnie. 

Tak wygląda to, na którem się 
rozwija polityka baltycka. 

Kto przyglądał się polityce bal- 
tyckiej od początku jej istnienia, 
to jest od czasu, gdy państwa bal- 
tyckie uzyskały niepodległość, ten 
zwrócić musiał uwagę na pewne 
zupełnie wyraźne zjawisko, a mia- 
nowicie: wzrost sympatyj ku Pol- 
sce — to wzrost wiary w siłę i w 
przyszłość państw baltyckich, i na- 

jednak, by dziś, odnowiony, odda- 
ny kultowi ludności, wiernej wie- 
rze ojców, nie stał, jedyny świadek 
dawnej pracy i kultury, Iśniąc bia- 
łością swego „gucewiczowskiego* 
frontonu na całą okolicę. 

W środkowej części powiatu, 
mała grupa malowniczych, o wy- 
niosłych miejscami, lub bagnistych 
brzegach, jezior: Szwakszty Małe i 
Wielkie i Scholin, zaś na połud. 
wschód, oddzielone dziś do po- 
stawskiego powiatu wspaniałe je- 
ziora: Miadzioł ze swemi wysep- 
kami i półwyspami porosłemi la- 
sem i wioseczką na jednym z nich, 
oblaną wodą tuż tuż, Batorin cz. 
Baturin, Miastra, Z miasteczkami 
Miadzioł Stary i Nowy i wreszcie 
przedzielone od tego ostatniego 
wązkim pasem żółtego piasku, król 
wód litewskich Narocz, zwany też 
jeziorem Zanarockiem lub Zanaro- 
czem i tuż w gęstwie puszczy ukry- 
te, dzikie jezioro Blada. Gdy się 
tam, między te „jezioryszcza* wje- 
dzie wózkiem pierwotnym, skrzy- 
piącym i rozklekotanym od ciągłe- 
go uderzania kół o kamienie, gdy 
„koziulka“, rodzimego chowu bu- 
cefał, kształtem kozę i szczura 
przypominający, zacznie „drapać 
się“ po piasczystych. „Wądolach“, 
a woźnica, walcząc pomiędzy Ie- 
nistwem i litością, zeskoczy z „ko- 
zyrka* i pocznie wołać zachęca- 
jąco: „Uch kozińka, kopaj się, kap 
ciebie wouk*! piasek z cichym sze- 
lestem zasypywać będzie osie kół, 
ogarnie cię człeku cywilizowany, 
senne rozmarzenie pierwotniaka. 

Jak okiem sięgnąć więcej wody 
niż gruntu. Ot tu na skrawku pia- 
sku, pełźnie, jak: mucha w mazi, 

odwrót, w miarę jak słabnie siła 
odporna wewnętrzna i zewnętrzna 

państw baltyckich, słabną tam wpły- 
wy polskie. 

W chwili obecnej stwierdzić 
można poważny kryzys państw 
baltyckich. Widzą to wszyscy pa- 
tryoci nad Baltykiem, którzy dosko- 
nale zdają sobie sprawę z tej jas- 
nej prawdy, że albo państwa bal- 
tyckie pójdą z Polską i będą istnia- 
ły, albo... Tertium non datur, 

B. Al. Tycki. 

twój wózek cierpliwy, a lekkim 
podmuchem kołysane, blękitno-pło- 
we wody, podchodzą tuż, tak że 
się zdaje że korabiem po nich wę- 
drujesz. Rozlewiska wód, zabiegają- 
cych skrętami w ląd, kąsają sypkie, 
jasne piaski jałowe i martwe, lub 
na brzegach południowych ciemną, 
niezmierzoną zda się puszczę, któ- 
rą dzień cały jechać trzeba, by się 
dostać do leśnictwa hr. Przeź- 
dzieckich, do których należą te ob- 
szary leśne. 

Rybaczy naród mieszka w nad- 
jeziornych wioskach. Z ojca na sy- 
na umieją wiązać sieci, po 100 ar- 
szynów długie „brodnice* i z paję- 
czej cienkości nici rozbójnicze „try= 
hubice*, których gęstwie nie um- 
knie żadna rybka, ani mała, coraz 
mniejsza w Naroczu, (tylko w nim 
poławiana) sielawa, ani kurmielek 
z winny, ani uklejka, doskonała do 
jedzenia smażona w oleju domo- 
wym lub gotowana w garnku, z 
grzybkiem i kapustą, na częste po- 
sty. Siedzą tam wioski na rozmai- 
tych prawach: właścicieli, wstępni- 
ków, brzegowe prawo obserwują- 
cych, czyli że tylko „brodnikiem*, 
tak głęboko jak człek wejść może 
nogami, wolno było łowić. Oczy- 
wiście że jakie tam kto miał i ma 
prawo, ale uznaje jedno: „ryba dla 
narodu Bóg dał cały rok, dek cały 
rok łoula nasza, nie czyja". To też 
za rosyjskich czasów wypędzali 
wszelkiemi sposobami, ale „po do- 
brości* wszystkich „arendatorów, 
kazionnych i obywatelskich*, żyd- 
ków przyczajonych boczkiem, о- 
strożnie, przy skraju woski, czy 
lasu, i wchodzących we wszelkie 
układy z wioskami nadjeziornemi, 

"1 B NE KI 

Rezdroja rospodarki miejskiej. 
Interpelacja 

zgłoszona na posiedzeniu 
Rady Miejskiej dnia 28 bm. 
1926 r. przez Radn. Wacła- 
wa Gizberta - Studnickiego. 

Mieszkańcy naszego miasta ma- 
ją, jak sądzę, zupełnie uzasadnio- 
ne obawy, że i w tym roku elek- 
trownia miejska nie będzie wytwa- 
rzała w dostatecznej ilości prądu 
iże skutkiem braku przezorności 
ze strony Magistratu będą znowu 
różne dzielnice miasta pozbawione 
energji elektrycznej. Te obawy ma- 
ją pewną podstawę w opóźnieniu 
się dostawy przetwornicy przez 
firmę: Brown Bovery. 

Zapytuję Magistrat: jak jest z 
terminem dostawy przetwornicy? 

Czy w kontrakcie zawartym 
z firmą Brown Bovery jest ściśle 
określony termin? Jaka jest prze- 
widziana kara za przekroczenie 
terminu dostawy i czy wysokość 
tej kary odpowiada interesom 
miasta co do dostawy termino- 
wej? 
Zapytanie to stawiam w związ- 

ku z następującemi faktami, o któ- 
rych należy tu przypomnieć dla u- 
zasadnienia powyższej interpelacji. 

Na wiosnę 1926 r. obstalował 
Magistrat u firmy Brown Bevery 
przetwornicę o sile 500 kw. Jednak 
już od jesieni 1925 r. były Magi- 
stratowi składane oferty na inne 
przetwornice i mianowicie takie, 
które mogły być natychmiast do- 
stawione, co dałoby bardzo poważ- 
ne oszczędności dla miasta. Szef 
sekcji technicznej Magistratu inż. 
Piegutkowski zwlekał z niewiado- 
mych powodów z zawiadomieniem 
o tej ofercie Komisję: Techniczną 
Rady Miejskiej. Chociaż rzeczo- 
znawcy sprowadzeni z Warszawy 
przez Magistrat podkreślali wielką 
korzyść dla miasta z możliwie nie- 
zwłocznego nabycia przetwornicy, 
Komisja. Techniczna zlekceważyła 
tę opinję fachowców i uchwaliła 
nabycie innej przetwornicy, pomi- 
mo, że przez to miasto musiało 
ponieść znaczne szkody, nawet, gdy- 
by przetwornica zgodnie z umową 
została dostarczona w terminie 3 
i pół miesięcznym. Każdy tydzień 
dalszej zwłoki musiał spowodować 
nowe straty. Termin 3 i pół mie- 
sięczny dla każdego z fachowców 
wydawałby się niemożliwym w wy- 
konaniu. W każdym razie należało 
się zabezpieczyć przez wprowadze- 
nie do umowy bardzo znacznej ka- 
ry za przekroczenie umówionego 
terminu. 

Zasługuje na uwagę, że ta sama 
firma Brown Bovery już przy do- 
stawie turbiny okazała się nieaku- 
ratną co do terminu dostawy. 
Tem dziwniejsze jest przeto iż szef 
Sekcji Technicznej, który odrzuca 
ofertę innej firmy (firmy szwedz- 
kiej) za to iż się spóźniła z dosta- 
wą, w umowie z firmą Brown Bo- 
very wykazał karygodną lekkomy- 
śiność. 

Należy zbadać jakie przy tem 
miasto poniosło straty i gdzie leży 
źródło w niepomyślnem dla intere- 
sów miasta załatwieniu zakupów 
zagranicznych przez inż. Piegutkow- 
skiego. 

byle mu się coś nie coś z „toni“ 
dostało. 

Oczywiście nie tylko nie prze- 
strzegał taki mandatarjusz żadnych 
praw, terminów i przepisów, ale 
niszczył rybę całą siłą rozporzą- 
dzalnych rąk roboczych, łowiąc 
najobficiej w czasie nerestu, bo 
wtedy, rzecz wiadoma, „rybka ci- 
chińko sobie stoi, zamyśliwszy się, 
choć ty jo ręcami bierz". Raki. na 
które w „horodzie" (Petersburg, 
tak się zwał u ludności tamtejszej), 
był wielki popyt i skrzyniami je 
"wysyłano, potruli któregoś roku, 
utraktowawszy je padliną z jakichś 
chorych koni, od czego wyborny 
przysmak rzek naszych wyginął na 
lata całe. 3 

Teražniejsze „porządki“ popsu- 
ły trochę te zwyczaje; siedzi nad 
Naroczem urzędnik, „ryby, Boże 
odpuść, pilniuje, jak parsiuków na 
polu“l.. A jest też i czego pilno- 
wać: w przejasnych wodach naroc- 
kich, u płytkiego brzegu, smygają 
w ciepłej od słońca toni tysiące, 
tysiące szaro-bronzowych rybeczek, 
aż gęste, ciemne smugi tworzy na 
powierzchni ten zarybek. 

Patrząc nań, wierzy się łatwo 
w opowieść snującą się nad temi 
brzegami w pamięci ludzkiej, o do- 
brotliwości jeziora w roku głodu i 
nieurodzaju w 1849 kiedy to 
żywiącej się trawami i korą ludności 
lipcowa burza, potargawsy wodami 
jeziora, olbrzymią falą „jakiej oko 
nie widziało, ucho nie słyszało”, 
wynosiła przez dni 10 i coraz to 
przy innej wiosce, taką ilość rybki 
zwanej uklejką, że jak w Chrystuso- 
wej toni, nakarmieni byli na długo 
zgłodniali wieśniacy, Nie tę jedną 

Fakt ten zasługuje na zbadanie 
łącznie z głośną historją nabycia 
przez tegoż inż. Piegutkowskiego 
po lichwiarskich cenach evapora- 
tora. . 

W jesieni roku zeszłego Magi- 
strat otrzymał zawiadomienie, że 
firma Deutsche Evaporator A. G. 
w Berlinie za dostawę palenisk do 
elektrowni miejskiej w Wilnie otrzy- 
mała nadmierną, paskarską cenę: 
za paleniska wartości 1 tysiąca 
dolarów zarządała i otrzymała 5000 
dolarów. Przy tem zawiadomieniu 
były przedstawione  Magistratowi 
dostateczne dokumenty i wskazano 
przytem, iż Magistrat mógłby zgo- 
dnie z obowiązującem w Niem- 
czech prawodawstwem pociągnąć 
za lichwę firmę tę do odpowiedzial- 
ności i otrzymać odszkodowanie. 

Należy wyjaśnić: 
Na jakiej zasadzie Magistrat 

przeszedł do porządku dziennego 
nad sprawę takiego przepłacenia 
zu evaporator i dlaczego nie są 
robione kroki w kierunku otrzy- 
mania choć części sumy zgodnie 
z prawem od firmy, która powin- 
na odpowiadać za lichwęł 

* м * 

Interpelacja p. Wacława Stud- 
nickiego w kwestji elektrowni miej- 
skiej jest nowym dokumentem w 
sprawie haniebnej gospodarki na- 
szego Magistratu. Od długiego już 
czasu zajmujemy się kolekcjono- 
waniem najpiękniejszych. kwiatków 
z tej niwy, z których oczywiście 
tylko część nieznaczna trafia na 
hasze szpalty. Nie chcemy wypo- 
wiadać się, czy są to dowody złej 
woli, czy tylko niesłychanej nieu- 
dolności. Decyzja w tej sprawie 
należy do kompetentnych organów 
władzy. 

Dla nas istotnem jest, że z dnia 
na dzień rośnie rejestr krzywd lu- 
dności naszego miasta, krzywd, 
z których JMagistrat raz wreszcie 
zdać musi sprawę. 

Dotąd władze miejskie na wy- 
zwanie słowa drukowanego milczą 
uparcie. 

Na interpelację powyżej przy- 
toczoną Magistrat zapowiedział od- 
powiedź na następnem posiedzeniu 
Rady Miejskiej. Czekamy tych wy- 
jaśnień i stwierdzamy jednocześnie, 
że na Magistracie leży obowiązek 
wypowiedzenia się 0 wszystkich, 
stawianych mu zarzutach. 

Magistrat nie uniknie tej dys- 
kusji, którą prowadzić będziemy aż 
do zmiany skompromitowanej Rady 
Miejskiej i Magistratu. Interes ży- 
wotny naszego miasta kładzie na 
nas ten obowiązek, który wypełni- 
my z całą świadomością odpowie- 
dzialności publicystycznej, jaka cią- 
ży na prasie za jej stosunek dotej 
ważnej dziedziny naszego życia 
społecznego. 
    

Międzynarodowa konferencja in- 
walidów wojennych. 

GENEWA. Od dnia 30 września 
do dnia 2 października r. b. odbę- 
dzie się tu w Międzynarodowym 
Biurze Pracy konferencja między- 
narodowa inwalidów wojennych. 

(Pat) 

historję usłyszeć można, 
sobie łódką, ze staremi rybakami, 
zajadłemi do „łouli* па tej prze- 
strzeni wodnej obszaru 8,009 ha., 
zaś obwodu 40 kilometrów. W 
najgłębszych miejscach, koło prze- 
smyka oddzielającego od jeziora 
Blado, jest 45 metrów (?) „wskróś, 
i czort wie co tam siedzi, bo i nie 
zgadniesz; tam nawet i ryba nie 
dochodzi". Natomiast wiadomo na 
pewno, że w południow. i połudn.- 
wschodniej części jeziora, leżą stra- 
szliwe sieci z kolczastych drutów, 
pozostałości po 13 linjach fortyfi- 
kacji na lodzie, pobudowanych przez 
Niemców w r. 1916—17, kiedy to 
niezmierne siły wojenne zmagały 
się tu na wodach i polach. Schlacht 
am Narotsch See tigurowalo nie- 
jednokrotnie w komunikatach Zei- 
tung der X Armee. Opowiadano o 
całych pułkach rosyjskich zwabio- 
nych podstępem na jezioro i zato- 
pionych przez rozsadzenie lodu pod 
ich stopami. „A dlatego nic ot .lu- 
dzie nie hadzili się ta ryba pasio- 
na nieboszczykami jeść, zaraz po- 
tem, kiedy graf jezióra z german- 
cami trzymał w arendzie“, opowia- 
dają ludzie nadbrzeżni. Leżą jeszcze 
koło Kupy dwa kadłuby na bok 
odwróconych łodzi: wielkiej szalupy 
rybackiej i żelaznej łodzi wojennej, 
a ślady okopów i druty jeszcze ry- 
ją te jałowe piaski. 

Nikt nie zna dokładnie prze- 
szłości tego jeziora: oto od cypla, 
na którym leży wioska Nanosy, 
do folwarku Niesłucz, biegnie wiel- 
ki wał głązów narzutowych, o któ- 
rych tradnoj przypuścić by je wo- 
da tak naniosła i ułożyła. Takież 
nagromadzenie głazów, ale. jeszcze 

kładające gniazda i 
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Sejm i Rząd. 
Powrót do Warszawy Mar- 

szałka. 

Powrót do Warszawy Marszałka 
Piłsudskiego z Druskienik nastąpi 
w najbliższych dniach, prawdopo- 
dobnie w czwartek bieżącego ty- 
godnia. | 

W ministerjum spraw we- 
wnętrznych. 

Minister spraw wewnętrznych 
p. Młodzianowski przyjął dziś wo- 
jewodę śląskiego Grażyńskiego w 
sprawach służbowych Oraz nowo 
mianowanego wojewodę nowogródz- 
kiego p. Zygmunta Beczkowicza, 
który w tych dniach udaje się do 
Nowogródka celem objęcia urzędu. 

2 bitwy Howieńgkiej 
Manewry nad granicą polską. 

KOWNO, (Pat), W pobliżu gra- 
nicy polskiej między Wiłkomierzem 
a Janowem odbędą się w tych 
dniach wielkie manewry armii li- 
tewskiej, mające trwać cały tydzień. 

Aresztowanie „polskiego szpiega" 

KOWNO (tel.wł.)Prasa kowieńska 
iryska narobiła wielkiego hałasu z 
powodu aresztowania przez litew- 
ską policję polityczną niejakiego 
Witkowskiego, ' podejrzanego o 
szpiegostwo na rzecz Polski, 

W imaginacji władz i prasy, 
Witkowski zbierał materjały w ce- 
lu ułatwienia władzom polskim 
przygotowania do akcji zbrojnej 
przeciwko Litwie. 7 

  

Z ZAGRANICY. 
Wylew Rodanu. 

BERN. Potoki błota spowodo- 
wane obsuwaniem się gór wywo- 
łały wylew Rodanu, który wyrzą- 
dził wielkie szkody między St. Mo- 
ritz a Levey. Komunikacja kolejo- 
wa na linji simplońskiej została 
przerwana. Komunikacja telegraficz= 
na również, Wiadukt St. Barthelemy 
zerwany. (Pat) 

Przeciwnicy merostwa Herriota 
w Lion. 

LION. Na posiedzeniu Rady 
Miejskiej socjaliści odczytali dekla- 
rację zarzucającą Herriotówi iż pia= 
stuje urząd mera wbrew woli więk- 
szości, Herriot odpowiedział, iż u- 
dział w rządzie Poincarego objął 
dla dobra kraju, które stawia po- 
nad wszelkie inne względy. (Pat) 

„Dožywocie“ p. Massaryka, 

PRAGA. Czeskie stronnictwo 
rzemieślnicze odbyło w niedzielę w 
Pradze zebranie w czasie którego 
deputowany Neuman zaprzeczył po- 
głoskom, jakoby Svehli chciał prze- 
forsować swą kandydaturę na sta- 
nowisko Prezydenta Republiki. Sve- 
hli oświadczył wobec komitetu wy- 
Копамсхето swego stronnictwa, iż 
za życie Massaryka nikt niezosta- 
nie obrany Prezydentem, gdyż na- 
ród nie zechce okazać się niewdzię- 
cznym. (Pat). 

pływając większych, spostrzegamy tam, gdzie 
się Narocz wąskim przesmykiem 
od jeziora Blado oddziela. A i w 
głębi wody, koło cypla Nanosy, 
widnieje taki wał 2 kilometrowy, 
widzialny przy spokojnym czasie. 
Kto i kiedy, i od czego, stawiał te 
ochrony, nasuwające myśl, że ja- 
kieś pogańskie bożyce wód i la* 
sów, broniły w ten sposób przy- 
stępu do swych siedzib. Nikt nic 
o tem nie wie... Kamienie, szare, 
zimne łby nadstawiające szumiącej 
fali lub łagodnemu muskaniu jas- 
nej wody, milczą. Nic też nie wia= 
domo 0 zamku (?) na wyspie ob- 
szaru 6,32 ha leżącej we wschod- 
niej części jeziora. Czarowne to 
miejsce! Jedna jej część bujną, 
szmaragdową łąką porośnięta, prze- 
chodzi w listowie i mokradło, za- 
chodni zaś brzeg, wznosi się wy* 
soko, porosły gąszczem ziół, krze= 
wow splątanych, rozrosłych na 
wale staczającym w kryształowe 
wody swe spojone ongiś głazy. 
Wśród krzewów ożyn, czarnemi i 
słodkiemi jagodami, zasiewających 
nie deptaną trawę, czai się dół o- 
krągły, Ślad baszty niezawodny. 
Kto tu i kiedy, i czego stróżował? 
Jakie czaty zwracały bystre oczy 
na otwarte na tej wodnej prze- 
strzeni cztery strony Świata? | na 
to nie odpowie wiatr rzeźki szu- 
miący swe tajemnicze, odwieczne 
piosenki w pokręconych od jego 
podmuchów sosnach na wyspie, 
ani białe mewy, bezpiecznie tu za- 

lecące jak 
srebrna błyskawica po przez ciem- 
no-szare zwały chmur, wśród war- 
czenia fal groźnych w dni burzy. 

a 
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Žycie gospodarcze. 
Zebranie w sprawie organizacji rol- 
nictwa na Ziemiach Wschodnich. 

F* Dn. 28 września o g.12 w sali 
Sniadeckich U.S.B. odbyło się zwo- 
ane przez Organizację Zachowaw- 
czą Pracy Państw. zebranie infor- 
macyjno-dyskusyjne w sprawie or- 
ganizacji rolnictwa na Ziemiach 
Wschodnich. 

W zebraniu wzięli udział przybyli 
z Torunia dyr Pomorskiego T-wa 
T.Zan, prez. Pomorskiej Izby Roln. 
i. Esden-Tempski, prez. Pomorsk. 
T-wa Roln. Jan Donimirski, oraz 
prez. Pomorskiego Z-ku Rewizyjn. 
W. Hulewicz. 

Otwierając zebranie, p. M. Obie- 
zierski zaznaczył, iż kwestja jedno- 
litego frontu rolniczego jest bardzo 
Stara ijednocześnie nadzwyczaj ak- 

i tualna. Załatwiło ją dotąd tylko 
| Pomorze, zlewając w jedno T-wo 
! Rolnicze istniejące organizacje rol- 

nicze. Podstawą organizacji rolnic- 
twa musi być myśl, mająca na celu 
dobro państwa. Dzisiejsze czasy są 
b. ciężkie, przeżywamy okres agi- 

! tacji idącej ze wschodu. To utrud- 
nia sprawę organizacji, lecz jest ona 
b. potrzebna. Złem jest też w tym 
wypadku oczekiwanie manny nie- 
bieskiej, gdyż to odsuwa od pracy 
na miejscu. 

Na przewodniczącego został 0- 
brany p. Meysztowicz, który pod- 
kreślił, że między Pomorzem a Zie- 
miami Wschodniemi istnieje szereg 
analogij ekonomicznych. 

Referat p. t. „Ujednostajnienie 
form organizacyjnych w rolnictwie" 
wygłosił p. T. Zan. Potrzeba jak- 
najściślejszego organizowania się 
naszego społeczeństwa nie wymaga 
specjalnego udowodnienia, ład i po- 
rządek społeczny pociąga za sobą 
uporządkowanie się ładu Państwa, 
mówi referent. Potrzeba organizacji 
społecznej występuje szczególnie 
dzisiaj. Ogół pragnie stabilizacji 
tak zw. umowy społecznej, któraby 
umożliwiła równowagę i oddanie 
się pracy o byt powszedni. Punk- 
tem oparcia tej organizacji staje się 
element rolniczy. To też jego or- 
ganizacja ma znaczenie nietylko 
społeczne, ale i ogólnie poliżyczne 
i państwowe. Dalej p. T. Zan daje 
szkic zadań organizacyjnych rolni- 
czych. Dawne formy organizacyjne 
rolnictwa nie odpowiadają dzisiej- 
szym warunkom bytu i ustroju 
państwa. Występuje dziś zagadnie- 

+ nie rozszerzenia bazy organizacyj- 
nej na jaknajliczniejsze warstwy 
producentów rolnych. Dalszym za- 
gadnieniem jest kwestja obrony 
zawodowej stowarzyszonych Oraz 
stworzenia poważnego aparatu wy- 
konawczego, opartego na pracy 
płatnych funkcjonarjuszów. 

  

wanie istniejącej sytuacji i wytknię- 
cie dróg do najrychlejszego i naj- 
właściwszego skojarzenia organi- 
zacyjnej pracy społecznej dla dobra 

e ® 

Kpt. Orliński 
® e 

o swej podróży. 
! W kasynie oficerskiem 1 p. lot- 

niczego w Warszawie odbyła się w 
poniedziałek wieczorem  konferen- 
cja prasowa z kpt. Orlińskim, któ- 
ry przedstawił pokrótce przebieg 
lotu do Tokjo i z powrotem. 

Po długich staraniach i przygo” 
towaniach, po pokonaniu wielu 
trudności, zwłaszcza w otrzymaniu 
wizy sowieckiej—mówi kpt. Orliń- 
ski—d. 26 b. m., o g. 7-ej wieczo- 
rem zdecydowałem się lecieć dnia 
następnego zrana. Niemal nikt o 
tem nie wiedział. Odprowadziło 
mnie zaledwie kilku najbliższych 
przyjaciół. Było też obecnych dwuch 
przedstawicieli poselstwa japońskie- 

"go, którzy odnosili się do mojej 
imprezy z niedowierzaniem. Jeden 
z nich oświadczył wyraźnie, że 

| przez Koreę mogę przelecieć, ale 
' «do przelotu przez Japonję czas jest 

bardzo nie odpowiedni. 
Nie zniechęcony tem wystarto- 

wałem w Warszawie o godz. 4.25 
rano, kierując się na Moskwę (1150 
kilom.). Przestrzeń tę przebyłem 
w 5 godz. 40 min. Był to czas re- 
kordowy, który pobił ostatnio lot* 
nik sowiecki Gromow, przelatując 
ę przestrzeń w 5 godzin 20 min. 

Moskwa. 
Po dwugodzinnym odpoczynku 

i przyjęciu w kasynie na lotnisku 
wyruszyłem do Kazania. Na krėt- 
ko zaś przed odlotem Kubiak za- 
uważył szczelinę w šmigle, które 
pękło w drodze, bądź jeszcze przed 
wyruszeniem w Warszawie. 

Mimo to ruszyłem i doleciałem 
z tem śmigłem do Tokjo. 

Pogoda z Warszawy do Mos- 
kwy była dobra, jedynie między 
Baranowiczami a Mińskiem mgła 

; gprzeszkadzała. 
1 W odległości 400 klm. od Ka- 

  

  
zania zaczął padać silny deszcz. 

|   

Celem konterencji jest zobrazo- | 

miejscowego rolnictwa. Z tego 
względu mają być pożyteczne przy- 
kłady z życia organizacyjnego rol- 
nictwa na Pomorzu. W kwestji or- 
ganizacji rolnictwa występują nastę- 
pujące zagadnienia 1) ustalenie 
podstaw organizacyjnych struktury 
wewnętrznej, 2) kwestja celowości 
współistnienia Izb i Tow. Rol-ch, 
3) określenie zadań działalności 
zawodowej, 4) ocena ważności apa- 
ratu pracy, 5) stwierdzenie konie- 
czności jednolitego frontu rolni- 
czego i sposób osiągnięcia tego 
celu. 

Podstawową komórką organi- 
zacyjną winny być kółka rolnicze, 
grupujące w sobie równoprawnych 
członków. Zachowanie zaś osobne- 
go przywileju dla pewnej kategorji 
członków, którzyby mogli należeć 
do Tow-w Powiatowych lub wyż- 
Szych na prawach równorzędnych 
z kółkami Rolniczemi, nie da się 
uzasadnić dla szeregu względów 
oraz pogodzić z demokratycznym 
duchem czasu. 

Do organizacji rolniczych nale- 
żą zadania zawodowe, oświatowe 
oraz kulturalno-techniczne. Część z 
tych zadań winna być przekazana 
instytucji samorządu rolniczego w 
postaci Izby, część zaś dobrowol- 
nej organizacji zawodowej "Tow-wu 
Rolniczemu. Powinno się należycie 
rozgraniczyć funkcje między temi 
organizacjami. Do kompetencji Izb 
należy zaliczyć szkolnictwo zawo- 
dowe, doświadczalnictw, - statystykę 
do kompetencji Towarzystw—pracę 
zawodową, oświatę pozaszkolną i 
inn. W kwestji aparatu pracy wa- 
żnem jest rozgraniczenie czynnika 
zaufania od czynnika pracy. W 
końcu*p. T. Zan wypowiedział się 
za koniecznością niezwłocznego ze- 
spolenia się organizacyjnego rol- 
nictwa, gdyż rolnictwo musi posia- 
dać ogólną i jednolitą reprezen- 
tację swoich interesów. 

P. K. Esden-Tempski wygłosił 
referat o lzbie Rolniczej i jej u- 
stosunkowaniu się do innych or- 
ganizacji Pomorza. Referent zazna- 
jomił ze struktury organów Izby 
Rolniczej, oraz sposobami ich two- 
rzenia. Przechodząc do kwestji sto- 
sunku między Izbą Rolniczą a To- 
warzystwem Rolniczym p. Esden- 
Tempski zaznaczył, iż obie te or- 
ganizacje winny istnieć,. gdyż takie 
rozwiązanie dało na Pomorzu sa- 
mo życie. Nigdy bowiem Izba Rol- 
nicza, wybierana na kilka lat, nie 
potrafi zastąpić żywej działalności 
Towarzystw . Rolniczych, bez nich 
sama Ona może ulec rutynie biu- 
rokratycznej. 

P. Jan Donimirski ujął zaga- 
dnienie w swem referacie „Pomor 
skie T-wo Rolnicze i jego ustosun- 
kowanie się do innych organizacji 
Pomorza" w sposób historyczny, 

Lecieliśmy nad terenem lesistym, 
w bardzo ciężkich _ warunkach. 
Przed samym Kazaniem nie można 
było lecieć brzegiem Wołgi, lecz 
korytem rzeki. Wichura strasznie 
rzucała aparatem. Noc zapadła, 
trzeba było decydować się na lą- 
dowanie. Napewno rozbiłbym apa- 
rat, bo grunt po deszczu 1ozmiękł, 
ale na szczęście rozpalono ogniska 
sygnałowe. Okazało się, że krąży- 
łem w odległości 4-ch kilometrów 
od lotniska. 

Kazań. 
W Kazaniu sier. Kubiak wziął 

się do naprawy aparatu, a ja ru- 
szyłem na telegraf. Wogóle tak się 
umówiliśmy, że po przybyciu na 
etap — ja nadaję depeszę o przy- 
byciu i—do hotelu na wypoczynek 
a Kubiak—do roboty. 

Wyruszyliśmy o wschodzie słoń- 
ca przy niepomyślnym wschodnim 
wietrze. Po godzinie lotu weszliśmy 
w migłę t. zw. nazieniną. O opusz- 
czeniu się niżej nie mogło być 
mowy, więc wznieśliśmy się ponad 
mgłę, lecąc na ślepo przeszło 2 go- 
dziny. Gdyby motor się zatrzymał, 
nie wiedziałbym, gdzie lądować i 
napewno byłoby po wszystkiem. O 
sto kilometrów jednak od Uralu 
spostrzegłem otwór w  zasłonie 
mglistej. ( Ujrzałem kawałek ziemi, 
znalazłem rzekę, opuściłem się więc 
pod mgłę na wysokość 1000 met- 
rów. Z drogi zboczyłem znacznie. 

Po_ wyrównaniu ruszamy na 
Ural. Deszcz, wichura. Za Ekate- 
rynburgiem pogoda się poprawiła. 

Omsk. 

Przybyliśmy do Omska po 9 g. 
20 m. Tu czekało nas kilku dzien- 
nikarzy z aparatami fotograficzny- 
mi. Jakiś człowiek zwrócił się do 
mnie — mówi kpt. Orliński, — 0- 
świadczając, że jest Polakiem. Po- 
chodzi ze Lwowa. Dostał się pod- 
czas wojny do niewoli. Posiada 
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rozpoczynając od podania wiado- 
mości z r. 1850, daty powstania 
pierwszego polskiego T-wa Rolni- 
czego. W dalszym ciągu p. referent 
zobrazował przebieg rozwoju orga- 
nizacji Tow-w Rolniczych, pod- 
kreślając przytem w ich działalno- 
ści czynniki: pracy obywatelskiej, 
oświatowej i myśli narodowej. Od 
czasu odzyskania niezależności pań- 
stwowej powstała potrzeba uświa- 
domić znaczenia interesów rolni- 
ctwa dla państwa. Dzisiejsze Tow- 
wo Rolnicze na Pomorzu odpo- 
wiada istniejącemu  ustrojowi rol- 
niczemu. Celem jego jest podnie- 
sienie wszystkich gałęzi gospodar- 
czych rolnictwa Oraz oświata w 
zakresie jaknajszerszym, lecz z wy- 
łączeniem spraw politycznych. O- 
becnie Tow-wo Rolnicze łączy 283 
Kółek Rolniczych. 

O godz. 2 i pół posiedzenie 
przerwano aż do godz. 5-ej wiecz. 

Po przerwie został wygłoszony 
przez p. W. Hulewicza referat p. t. 
„Pomorski Związek Rewizyjny To- 
warzystw Współdzielczych i jego 
ustosunkowanie się do innych or- 
ganizacji Pomorza*. Obok T-wa 
Rolniczego i Izby Rolniczej po- 
trzebna jest jeszcze trzecia organi- 
zacja rolnicza, któraby ujęła dzie- 
dzinę ekonomiczną życia rolniczego, 
jak handel, wytwórczość i eksport 
rolniczy. Jedną z przyczyn dzisiej- 
szego kryzysu gospodarczego jest 
brak należytej organizacji w tej 
dziedzinie. W dalszym ciągu p. re- 
ferent stawia pytanie — jaką formę 
prawną należy obrać dla tej orga- 
nizacji? Formą tą musi być współ- 
działalność, Współdziałalność jest 
nowoczesną formą organizacji pra- 
cy gospodarczej najszerszych kół 
producentów. Na Pomorzu urze- 
czywistnia się ona w Związku Re- 
wizyjnym Towarzystw Współdziel- 
czych. Na zakończenie p. referent 
wzywa Ziemie Wschodnie do stwo- 
rzenia organizacji analogicznych do 
Pomorskich. 

Po zebraniu odbyła się dyskusja. 
g. 

KRONIKA KRAJOWA. 
Transport węgla polskiego 

do Rosji. 
W dniu 26 bm. przez stacje 

kolejowe  Olechnowicze—Radosz- 
kowicze przewieziono do Rosji so- 
wieckiej 80 wagonów węgla pol- 
skiego, zaś w dniu 27 bm. 9% 
wagonów. (ks) 

Memoriał p. wojewody wi- 
leńskiego w sprawie nie- 

urodzaju. 
Wojewoda Wileński p. Wła- 

dysław Raczkiewicz wystosował do 
p. Ministra Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych  memorjał w sprawie 
nieurodzaju na Wileńszczyźnie i 
konieczności w związku z tem 
przyjścia z pomocą rządową lud- 
ności, wskazując w memorjale spo- 
soby i charakter tej pomocy. 
Stwierdzono że w 39 gminach 
Województwa zbiór ozimin nie 
przekracza 30 proc. urodzaju nor- 
malnego, w 27 gminach nie prze-      

   
  

jakiś warsztat rzemieślniczy. Po 
polsku zapomniał niemal mówić. 

Dalsze etapy. 
Na drugi dzień rano ruszyliśmy 

do Krasnojarska. 
Przestrzeń 1300 klm. przeby- 

lišmy w 7 godzin. Pogoda dopisy- 
wała, 

Z Krasnojarska ruszyliśmy do 
Czyty. Przestrzeń 1600 klm. prze- 
byliśmy w 9 g. 30 m. Cały czas 
lecieliśmy nad tajgą, nad lasami, 
więc znów w wypadku uszkodze- 
nia motoru o ratunku nie było 
mowy. Gdybyśmy nawet ocaleli, to 
nie sposób byłoby wydobyć się z 
tajgi. 

W Czycie trzeba było uzyskać 
wizę chińską. Początkowo robiono 
nam trudności, ale niebawem, na 
skutek interwencji naszego posel- 
stwa, nadeszła depesza od Tun-Su- 
Sina i wizę wydano. Nawet dygni- 
tarz chiński zaprosił nas na her- 
batę. 

Z Czyty do Charbina leciałem 
z tem uczuciem, co z Warszawy 
do Moskwy. Wiedziałem, że Spot- 
kam tam rodaków. 

Charbin. 
Przestrzeń 1200 klm. przebyliś- 

my w g. 7 m. 15. Oczekiwało na 
nas przeszło 400 osób, przeważnie 
Polacy. Entuzjazm nie do opisania. 
„Panie płakały. Samolot zarzucono 
kwiatami. Zatrzymałem się u kon- 
sula polskiego. Wieczorem odbyła 
się herbata z udziałem kilkuset 
rodaków. Przeszło 3 godziny mu- 
siałem mówić o Polsce. Zasypy- 
wano mnie wprost pytaniami: A 
jak tam w kraju? Czy Polska mo- 
cna? A jaką ma armię? itd. Po- 
znałem tam pewnego pana, który 
wraz z prof. Ossendowskim odbył 
podróż przez Tybet. 

Ostatnie etapy. 
Na drugi dzień rano ruszyłem 

do Hejdżjo (Mandżurja) odległego 
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kracza 50 proc, Ww pozostalych 
waha się od 50 do 70 proc. Nie- 
dobór wynosi więc około 51 proc. 
zbiorów normalnych. Pomoc pań- 
stwowa jest tembardziej konieczna, 
że ludność pozbawiona jest moż- 
ności ubocznego zarobkowania i 
wychodźtwa, które w czasach 
przedwojennych znacznie łagodziło 
skutki nieurodzaju. Pomoc ta win- 
na nastąpić przez 1) uruchomienie 
robót publicznych na szerszą ska- 
lę, 2) asygnowanie kredytu kon- 
sumcyjnego, 3) umożliwienie Ban- 
kowi Rolnemu sfinansowania za- 
kupu żyta, które będzie niezbędne 
dla wyżywienia ludności, oraz 4) 
przez udzielenie kredytu siewnego 
na wiosnę 1927 r. 
feDJednocześnie z tym memorja- 
łem pan Wojewoda wystąpił do 
pana ministra Robót Publicznych z 
planem uruchomienia robót publicz- 
nych, a mianowicie: robót drogo- 
wych, budowlanych i meljoracyj- 
nych. Roboty tego rodzaju które 
zatrudnią większą ilość robotników 
niewykwalifikowanych, będą się od- 
bywały w różnych punktach w 
pobliżu najwięcej poszkodowanych 
gmin w północnej części Woje- 
wództwa, ponadto nie będą wyma- 
gały dużej ilości materjałów tak, 
że odnośny kredyt zużytkowany 
będzie głównie na opłacenie robo- 
cizny. Wreszcie, roboty te będą 
miały wybitne znaczenie gospo- 
darcze. (z) 

Ceny w Wilnie 
z dnia 28 września 1926 roku. 

  

  
   

W hurcie. 

Ziemiopłody: 
Żyto za 100 klgr. 33—34 
Owies 30—34 
Jęczmień browarowy 32—34 

о, na kaszę 30—34 
Mąka pszenna am. 1 kg: 1— 
Len 16 klg. słoma lniana 2.25 
Len oczyszczony 15—20 

Oleje: 

Iniany za 1 kg. 2.70 
Pokost „ 2.85 
Makuchy lniane 0.42 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. 
„a P za 1 kg. 1.05 

„ żytnia 50 proc. | 50—55 
„ гахома 33—35 

Mięso : 
wołowe za 1 kg. 1.50—1.80 
cielęcina 1.30—1.40 
baranina > 1.00—1.10 
wieprzowina 1.80—2.00 

Tłuszcze: 
słonina kraj. 1 gat. 3.50—4.00 
smalec wieprzowy 4.50—4.80 

Nabiał: 

masło niesolone 5.00—5.50 
solone 4.00—5.00 

śmietana 1.30—2.20 
twaróg 60— 80 
Jaja za 10 sztuk 1.80—2.00 

Owoce: 

jabłka za 1 kg. 0.30—0.60 
gruszki 0.30—0.60 
śliwki 0.80—1.20 

Skóry: 
miejsc. wyrob. (podesz- 

wa) zal kg. | 8—9 zł. 
chrom za stopę 1.60—2.00 
gemza , 2.00—2.22 

o 900 klm. Zbliżając się do lotni- 
ska zauważyłem dwa namioty, a 
na nich flagi o barwach polskich i 
japońskich. Oczekiwały nas tam 
tłumy publiczności i wojsko. Kiedy 
wylądowaliśmy, podszedł do nas 
prezydent miasta i generalicja. Od- 
był się bankiet. Tam otrzymałem 
pierwsze prezenty — 2 srebrne kie- 
liszki z napisem „od miasta Hej- 
dżjo". Kiedy przyszedłem do hote- 
lu, zjawił się natychmiast inż. — 
meteorolog ze stacji miejskiej wrę- 
czając dane meteorologiczne z ca- 
łego tygodnia. Zapowiedział on na 
dzień następny tajfun, zalecając, 
tym  przeczekał aż przejdzie. Wo- 
góle dane meteorologiczne mają 
bam bardzo wielkie znaczenie. 

Zwiedziłem osobliwości miasta. 
Po trzech dniach ruszyłem do 

Tokjo (przestrzeń 1600 klm.) prze- 
byłem w 9.g. 10 min. Pogoda by- 
ła dobra. Nad morzem lecieliśmy 
na wysokości 1800 — 1900 m. w 
ciągu w 1 godz. 20 m. (220 klm.). 
Nad Fudžijamą przelecielišmy na 
wysokości 4500 metr. Widzieliśmy 
krater, kręte dróżki, prowadzące 
na świętą górę. Kiedy opuściliśmy 
się nad ziemię — słońce paliło nie 
do wytrzymania. 
e Przed Tokjo zaczęły się opary. 
Na kilometr przed sobą nic nie wi- 
działem, a tu trzeba szukać lotni- 
ska, bo mapę miałem niedokład- 
ną (1:1,000.000 w podziałce). La- 
tałem więc w kółko, aż zobaczyłem 
jakiś plac okrągły i wylądowałem. 
Było to lotnisko nie tokijskie Tu- 
kurozawa, odległe odeń o 10 kim. 
Zasiągnąwszy języka—ruszyłem do 
Tokio. 

Tokio. 

Na lotnisku spotkali nas: char- 
ge d'affere płk. Jędrzejewicz, urzę- 
dnicy poselstwa polskiego, przed- 
stawiciele nielicznej kolonji polskiej 
i tysiące japończyków, w tem kilka 
tysięcy dziatwy szkolnej z chorą- 
giewkami. 

° © © ” 

Niepokojace wieści. 
W jednem z pism wileńskich 

ukazała się sensacyjna wiadomość 
o zniesieniu przez Min. Oświaty 
wydziału teologicznego, dwuch wyż- 
szych kursów Studjum Rolniczego, 
oraz katedr Architektury. Przytem 
winę tych decyzyj przypisywano 
obecnemu ministrowi p. Sujkow- 
skiemu. 

Wiadomość ta nie odpowiada 
prawdzie. Od dłuższego już czasu 
toczą się narady pomiędzy mini- 
sterjum a senatem uniwersyteckim 
w sprawie skasowania niektórych 
katedr względnie nawet wydziałów. 
Żadna decyzja w sprawach tych nie 
zapadła jednak dotąd, nie jest ona 
przynajmniej znana władzom Uni- 
wersytetu. 

Co do wydziału teologicznego, 
to przyszłość jego jest podobno 
zapewniona. 

Najważniejsza ze wszystkich tych 
kwestji spfawa studjum rolniczego 
przedstawia się w ten sposób, że 
projektowane jest zawieszenie wy- 
kładów na dwuch wyższych kur- 
sach (nie zaś ich zamknięcie). To 
samo dotyczy architektury. Powta- 
rzamy, że projekt nie jest nowy i 
że decyzja w tej sprawie jeszcze 
nie zapadła. 

W kwestjach tych niejednokrot- 
nie zabierzemy jeszcze głos. W 
każdym razie nie chcemy wierzyć, 
aby rząd dzisiejszy, który wykazał 
więcej zrozumienia dla naszych 
spraw Od wszystkich swych po- 
przedników, przyłożył rękę do ni- 
szczenia placówek tak pożytecznych, 
jak zwłaszcza studjum rolnicze. 
Projekty te ciągną się długą nicią 
od czasów pamiętnej gospodarki p. 
Stanisława Grabskiego, który na- 
uce polskiej przyniósł, jako mini- 
ster, ogromne szkody. Nić tę czas 
już przeciąć nareszcie. 
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Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
28-1X r. b. 

I. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 8,97 8,99 8,95 

II. Dewizy 
Londyn 43,77 43,88 43,66 

Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż — = — 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,35 174,79 173,91 
Rzym 34,70 34,78 34,62 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,60 
Bank Polski 87,25—86,00 
Związek spółek zarobk. — 
Lilpop В 0,96—0,92 
Modrzejów 4,06— 3,90—3,95 
Ostrowiec 1,40—7,00—7,10 
Rudzki 1,35—1,30 
Starachowice 2,23—2,15 
Borkowski 1,45 
Jabłkowscy — 
Cegielski 17,50—17,00—17,50 
Zyrardów 13,75—13,40 

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. Wielka 21. 

    

    

Do opisania przyjęcia brak mi 
słów. To było coś, co się nie da 
odmalować słowami. Poprostu „taj- 
fun" entuzjazmu. Kwiaty, bankiety, 
audjencje. Sążniste artykuły w pra- 
sie, tysiączne zdjęcia, prezenty. 

Tukurozawie np. otrzyma- 
liśmy prześliczne lalki i po sztuce 
jedwabiu (specjalność tej miejsco- 
wości). 

Z lotniska do Tokjo jechaliśmy 
godzinę samochodem. Jechać trze- 
ba ostrożnie, bo droga wąska, po 
obu stronach -domki, pełno dzieci, 
przechodniów. Towarzyszył mi gen. 
Sztabu gen., znany w Warszawie— 
Jamawaki. Zajął się mną, jak oj- 
ciec. Uprzejmość jego i troskli- 
wość była wprost nadzwyczajna. 
Wieczorem, po przybyciu, przema- 
wiałem do narodu japońskiego 
przez radjo.(po polsku a tłómacz 
tłómaczył). W _ przemówieniu tem 
zaznaczyłem, że drogowskazem 
służył mi Święty wulkan — sym- 
bol wielkości i siły narodu japoń- 
skiego. Za przemówienie to otrzy- 
małem srebny puhar z odpowied- 
nim napisem. 

W hotelu „Imperial“, 
umieszczono olbrzymie 
napisem polskim: „Niech żyją dwaj 
awiatorzy polscy”, Napis zdobiły 
sztandary polskie i japońskie. 

w. halu, 
płótno z 

Powrót. 

Po sześciu dniach ruszyłem w 
drogę powrotną. Po jedenastu go- 
dzinach lotu (500 klm.), z powodu 
burzy musiałem zawrócić do Osa- 
ka. Przez 3 godziny usiłowałem 
przelecieć morze. 

Następnego dnia, 13 b. m. do- 
leciałem do Hejko (o 100 kim. od 
Hejdżio) po przebyciu w powie- 
trzu 9 godz. 50 m., w tem 4 go- 
dziny lotu nad morzem. 

Na drugi dzień ruszyliśmy do 
Czyty, ale nie dolecieliśmy i lądo- 
waliśmy na st. Mandżurja, bo olej 
przeciekał. Kupiliśmy benzyny i o0- 

Z sądów. 
Dla braku dowodów winy— 

uniewinniony. 

Między Józefem Licukiewiczem 
a Michałem Licukiewiczem miesz- 
kańcam wsi Leśniki, gminy rudo- 
mińskiej od kilkunastu lat toczyły 
się namiętne na tle spraw mają- 
tkowych spory. W końcu doszło 
do tego, że obustronny ich stosu- 
nek był w wielkim stopniu nacecho- 
wany nienawiścią. 

I raz gdy Michał Licukiewicz 
wracał późną nocą do domu nagle 
usłyszał huk 3-ch wystrzałów re- 
wolwerowych Jedna z kul przestrze- 
liła mu na wylot ramię. Dochodze- 
nie policyjne doprowadziło do 
aresztowania Józefa Licukiewicza 
posądzonego o chęć zabójstwa ku- 
zyna. 

Wczoraj w sądzie Okręgowym 
w Wilnie rozegrał się epilog tej 
sprawy. Sąd nie znajdując dowodów, 
iż strzelającym był właśnie Jozef 
Licukiewicz po krótkiem przemó- 
wieniu stron uniewinił go. (Zdan) 

  

Rozmaitości. 
Uniwersalny Charlie Chaplin. 
Znany agielski dyrygent, Henry Wood, 

podczas tegorocznego tournee 
swojego po Ameryce urządził szereg 
koncertów w Hollywood, miał możność 
bliższego zetknięcia się przed kilkoma 
tygodniami z Charlie Chaplinem. Dzieląc 
się wrażeniem jakie sprawił na nim ge- 
njalny artysta filmowy, z przedstawicie- - 
lami prasy angielskiej, nazywa on Chap- 
lina „jednym z najbardziej czarujących, 
najkulturalniejszych i „najbardziej udu- 
chowionych ludzi, jakich zdarzyło mu 
się spotkać kiedykolwiek". 

„ „Widział go kilkakrotnie w jego „stu- 
djo" pądczas kierowania zdjęciami i ргб- 
bami do nowego filmu i nie ma słów dla 
niesłychanej drobiazgowej jego staranno - 
ści i dbałości o najmniejszy szczegół o- 
brazu. Z przejęciem opowiada 0 wy- 
tężonej pracy artysty, o nieszczędzeniu 
przez niego żadnego trudu, byleby osią- 
gnąć zamierzony efekt, o bajecznej cier- 
pliwości, okazywanej przez niego zarów- no w stosunku do aktorów filmowych, 
jak i do personelu technicznego, dzięki | czemu jest powszechnie uwielbiany. 

Chaplin — powiada Wood — jest 
duszą wszystkiego w „studio*; nic się 
bez niego nie obywa; wszędzie go pełno; 
najdrobniejsze uchybienie nie ujdzie je- 
go oka; na wszystkiem się zna, wszyst- 
kiemu zaradzi, każdy błąd wykryje i po- 
prawi — i to zarówno dotyczący strony 
artystycznej jak i technicznej — słowem 
jest niezmordowany. A kiedy w rozmo- wie z Chaplinem przeszedł Wood na te- mat muzyki, nowego znowu doznał zdu- mienia wobec ujawnionego przez artystę niezwykłego znawstwa i w tej dziedzinie, 
wyrobionego subtelnie jego smaku i po- | głębionej znajomości kiasycznej literatu- ry muzycznej. Chaplin, jak się okazuje, 
gra na skrzypcach nie po amatorsku, lecz prawdziwie po wirtuozowsku, tak, 
że przyobiecać musiał Woodowi, iż na jednym z koncertów odegra z nim wspól- nie sonatę Beethovena. 

- Nietylko wszakże muzyka, lecz inne działy sztuki nie są mu obce. Zna się zwłaszcza dobrze na malarstwie i rzeźbie, które pilnie studjuje teoretycznie, żądny * wszelkich „W tym kierunku wskazówek i informacji nietylko dlatego, że mogą mu się one przydać do jego filmów, ale że interesuje go rzecz sama przez się. 

liwy i po naprawieniu rurki odle- cieliśmy do Czyty. O stanie pogo- 
dy Świadczy fakt, że na przelot 280 klm. zużyliśmy g. 19 m. 30. Pod Byrką spotkała nas przygoda, o której już prasa donosiła. 

„ Byłem zdecydowany jechać ko- leją. Sądziłem, że z aparatu nic nie zostało, ale przybyła pomoc tech niczna z Czyty i mechanik rosyj- ski oświadczył, że lecieć można. Obejrzałem maszynę, obciąłem po- łamane skrzydła i — w drogę. Za- proponowałem  Kubiakowi, żeby jechał drezyną, — odmówił. Los 
sprzyjał i dotarliśmy do Czyty na 
swoim ptaku. 

Z. wdzięcznością wspomnieć 
muszę o burjatkach, które przy- 
bywszy konno z odległych o 100 kim. osad, zeszywały mi pokrywę 
skrzydeł. 

W Czycie postanowiłem lecieć dalej, mimo to, że motor, z powo- 
du wyciekania oleju, źle działał, a p śmigle ukazała się druga szcze- ina. 

Bajkał przelecieliśmy na w: 50- 
košci 100 m. Do Irkucka dei 
ciągle wiatr przedni i chmury nisko. 

Do Krasnojarska — pogoda zła 
(900 klm.—w ciągu 5 i pół godz.) 

Do Omska lecielišmy 9 g. 20 
m. (1300 klm). 

Do Kazania 8 £. 30 m. (1600 
kp. 

o Moskwy—4 g. (700 klm.) i 
i do Warszawy — 6 Z / 

W drodze powrotnej najpiękniej- 
szem, najmilszem miastem była Ne — zakończył kpt. Orliń- ski. @ 

„Kpt. Orliński zamierza lecieć do 
Lidy, do Swego pułku, na tej sa- 
mej maszynie i w tym stanie, w ja- kim przybyła z Tokio. 

—— 

”
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SPORT. 
Kurs samochodowy. 

Wczoraj w gimnazjum im. Jo- 
achima Lelewela odbyło się otwar- 

cie kursu szoferskiego przy Związ- 
ku Oficerów Rezerwy. Okolicznoś- 
ciowe przemówienie wygłosił pre- 
zes Okręgowego Zarządu Związku 
Oficerów Rezerwy mec. Bobiński, 
witając w imieniu Związku zebra- 
nych w ilości 36 osób słuchaczów 
i składając im na ręce najstarszego 
z uczestników kursu, p. pułk. Czu- 
my, dowódcy 19 dyw. piechoty, 
życzenia owocnej pracy. 

Po przemówieniu mec. Bobiń- 

skiegn inauguracyjny wykład wy- 

głosił naczelnik kursu, p. por. rez. 

Ciągliński, poświęcając go historji 

automobilizmu. Ciekawa treść i 

zajmująca forma wykładu wzbudzi- 

ła w słuchaczach widoczne zainte- 
resowanie. 

Dowiadujemy się, że kierownic- 

two kursu przyjmuje jeszcze zapisy 

do dnia 30 b. m. włącznie w lo- 

kalu Zw. Of. Rez. (Mickiewicza 13 

wejście od ulicy Wileńskiej) w go- 
dzinach od 16—19. 

Przypominamy, że na kurs za- 

pisywać się mogą nie tylko człon- 

kowie Związków Oficerów Rezerwy, 

Podoficerów Rezerwy i Inwalidów, 

lecz i osoby prywatne i wojskowi 

zawodowi. 
Ё WB 

Kierownictwo kursu ustanowiło 

dwa miejsca bezpłatne dla uczest- 

ników kursu z tem, że obsadzenia 

ich dokona nasza Redakcja. W 

sprawie tej należy zgłaszać się do 

Administracji naszego pisma od g. 

12 do 2-ej po poł. Spodziewamy 

się, że ten czyn społeczny znajdzie 

oddźwięk w szerokich kołach b. 

wojskowych, z których wielu nie 

jest w stanie opłacić czesnego w 

wysokości 50 złotych, co w po- 

równaniu do korzyści stanowi Su- 
mę b. nieznaczną. 

Inicjatywie Zarządu należy się 
szczery poklask. 

Regaty międzynarodowe w 
Bydgoszczy. 

Na Kongresie Międzynarodowej 
Federacji Wioślarskiej F. I. S. A., 

odbytym w Lucernie dnia 3 b. m. 

długość toru w Bydgoszczy, gdzie 

odbywają się regete o Mistrzostwo 
Polski została zakwestjonowana, 
gdyż tor ten ma 1800 zamiast 2000 
metrów. 

Komitet Wykonawczy Polskiego 
Związku Towarzystw Wioślarskich, 
wychodząc z założenia, że Wioślar- 
stwo Polskie powinno zmierzyć 
swe siły w Polsce z osadami cu- 
dzoziemskiemi, postanowił na po- 

siedzeniu w dniu 22 b. m. zorga- 

nizować w sierpniu 1927 r. Wielkie 
Regaty Międzynarodowe. 

Do Regat stają wybitni wiośla- 

rze cudzoziemcy, jak również zo- 

staną zaproszeni _ przedstawiciele 
Międzynarodowej Federacji  Wio- 
šlarskiej. - 

Znając spręžystą organizację re- 

gat o Mistrzostwo Polski, možemy 
byč pewni, že organizowanie regat 
międzynarodowych przyczyni się w 
znacznym stopniu do dalszego roz- 
woju wioślarstwa polskiego i bę- 
dzie znakomitym Środkiem propa- 
gandowym Polski zagranicą 

    

Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22.      

  

jak: słuchawki, kondensatory, 
membrany głośnikowe, 

Sp. z ogr. odp. 

IGDWGHWGONGPYNGHOLGOWGHNGEZOGEWGOWGOWGTZE 

baterii i t. 4. Do nabycia tylko w pierwszorzędnych miej- 
scowych radjoskładnicach. W razie nieotrzymania dostarcza 

za zaliczką pocztową wprost z Warszawy. 

„ REPREZENTACJA NA POLSKĘ: 
LJEDNOCZONE TOWARZYSTWO KANDLOWE 

Warszawa, Zielna 46. 
Nowe katalogi i cenniki franko. 

KRONIKA. 
  

| Dzis: Michała Archanioła. 

  

Si 
29 Jutro: Heronima W. D. 

września | Wschód słońca-—g. 5 m. 17 
| Zachód | g. 5 m. 02 

  

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski (sala Lutnia). 

Dziś lekka „komedja Verneuilla „Azais“. 
Głośna ta i niezmiernie wesoła komedija, 
grana obecnie z nadzwyczajnem powo- 
dzeniem w kilku stolicach europejskich, 
otrzymała w teatrze naszym piękną 
oprawę sceniczną, oraz właściwą obsądę 
ról, spodziewać więc się należy, że i u 
nas będzie widowiskiem atrakcyjnem. 

W poniedziałek nadchodzący, wobec 
wielkiego powodzenia, wznowiojią zosta- 
nie komedja S$. Kiedrzyńskiego „Wino, ko- 
bieta i dancing“. 

-— „Grube ryby“ dla młodzie- 
ży. Na niedzielną popołudniówkę teatr 
nasz przygotowuje „Grube ryby *— 
Bałuckiego. 

„OSOBISTE. 
— Prof. St. Władyczko po 

dłuższej nieobecności wrócił do 
Wilna i wznowił wszystkie swe 
zwykłe zajęcia. 

URZĘDOWA 

— Ścisła współpraca władz 
administracyjnych i wojskowych. 
Wojewoda Wileński p. Raczkie- 
wicz z okazji zakończenia poboru 
rocznika 1905 przesłał do odnoś- 
nych władz wojskowych pismo treś- 
ci następującej: 

„W związku z zakończeniem 
poboru rocznika 1905, który na 
podległym mi terenie dał znacznie 
lepsze wyniki w roku bieżącym w 
porównaniu z latami ubieglymi, 
czują się w obowiązku podkreślić 
ścisłą współpracę w przeprowadze- 
niu tego poboru, tak ze strony PP. 
Komendantów PKU. (Mołodeczno, 
Wilno i Swięciany), jak również i 
przedstawicieli władz wojskowych, 
wchodzących w skład komisji po- 
borów (członków, oraz lekarzy). 

PP. Komendanci PKU.i przedsta- 
wiciele władzy wojskowej w wspom- 
nianych komisjach, wykazując zro- 
zumienie ciężkich warunków w ja- 
kich w roku bieżącym władze 
administracyjne I instancji zmuszo- 
ne były przeprowadzić pobór, oka- 
zali pomoc, czem w dużym stop- 
niu przyczynili się do pomyślnego 
zakończenie poboru*. (x) 

— Konferencja w sprawie 
ochrony granic. W dniu 28 b. m. 
w urzędzie wojewódzkim odbyła 
się pod przewodnictwem p. Wo- 
jewody konferencja w sprawie о- 
chrony granic  litewsko-polskiej 
i bolszewicko-polskiej. W  konfe- 
rencji tej wzieli udział: dowódca 
3-ciej Brygady KOP. pułk. Skoro- 
bohaty Jakubowski i dowódca 6-ej 
Brygady K. O. P. pułk. Pasławski 
oraz starostowie powiatów Wileń- 
sko-trockiego, Wilejskiego i Bra- 
sławskiego. Konferencja ta pozo- 
staje w związku z rozwiniętym nie- 
pomiernie przemytnictwem na gra- 
nicy. 

Na konferencji omówiono sze- 
reg kwestyj, dotyczących wzajem- 
nych stosunków pomiędzy  straża- 
mi pogranicznymi, a zmierzających 
ku podniesieniu sprawności funk- 
cjonowania organów państwowych 
przy pełnieniu straży na granicy. 

Ponadto władze wojskowe i ad- 
ministracyjne mają opracować od- 

Drugi i ostatni 

ai ( 

Oryginalny sprzęt radjotechniczny 

mu S ABA 
transformatory, 

oporniki żarzenia, skrzynki | 
głośniki, 

arcytilm z cyklu „Nibelungi“. 
obrazu z cyklu „Nibelungi* wpleciono epizody z pierwszego obrazu. Kto nie widział pierwszego obrazu będzie 
więc mógł łatwo zorjentować się w rozwoju wydarzeń obrazu drugiego, stanowiącego zresztą oddzielną całość. 

Imię i nazwisko: . 

miejscowość: 

rębne płany ochrony granic, które 
po uzgodnieniu mają w najbliższej 

przyszłości wejść w życie. 

MIEJSKA, 

— Zrzeczenie się mandatu. 
W dniu wczorajszym dr. Ludwik 

Łukowski, wystosował do Magistra- 
tu Wileńskiego list w którym za- 
znacza, iż poczynając od dnia 1 

października r. b. zrzeka się man- 

datu radnego m. Wilna. Zrzeczenie 
to nastąpiło wskutek mianowania 
dr. Ludwika Łukowskiego na sta- 
nowisko naczelnego lekarza szpita- 
la miejskiega dla dzieci. (ks). 

— Jak Wilno obchodzić bę- 
dzie 6-tą rocznicę swych wy- 
zwoleń? W dniu 9 października 
1926 r. przypada 6-ta rocznica o- 
statecznego wyzwolenia Wilna przez 

wojska gen. Żeligowskiego. Dla 

uczczenia tego historycznego dnia 
odbędzie się w Bazylice uroczysta 
Msza i parada wojskowa na placu 
Katedralnym. 

W uroczystościach poza wła- 
dzami cywilnemi i społeczeństwem 
wezmą udział wszystkie oddziały 
wojskowe (wraz z orkiestrami), 
stacjonujące 'w Wilnie. Dowodzić 
nimi będzie, zasłużony d-ca 1 Dy- 
wizji Legionów płk. Bolesław Po- 
powicz. 

Po nabożeństwie odbędzie się 
defilada wojskowa w następującym 
porządku: 1 pp. leg., 5 pp. leg., 
6 pp. leg. 3 p. sap., 1 pap leg., 
3 pac, 3 dak i 23 p. uł. 

W wilję rocznicy, odbędzie się 
na ulicach miasta capstrzyk orkiestr 
wojskowych, tudzież .we wszystkich 
oddziałach wojskowych zarządzone 
są pogadanki i odczyty okoliczno- 
ściowe dla żołnierzy. (x) 

WOJSKOWA 
— Z pobytu gen. Charpy w 

Wilnie. W dniu 28 b. m. pocią- 
giem pośpiesznym przybył z War- 
szawy do Wilna szef wojskowej 
misji francuskiej generał Charpy, 
którego na dworcu powitał D-ca 
Obszaru Warownego Wilno gen. 
Pożerski. Gen. Charpy złożył wi- 
zytę p. Wojewodzie i Inspektorowi 
Armji Nr. 1, oraz zwiedził kilka 
oddziałów wojskowych. © 

— Przerwanie urlopu. Pułko- 
wnik Ordyłowski naczelny lekarz 
garnizonu i komendant szpitala 
przerwał urlop zdrowotny, wróciw- 
szy do swych obowiązków. (x) 

— Otwarcie restauracji ofic. 
kasyna garnizonowego. W ś0bo- 
tę o godz. 20-tej po gruntownem 
odremontowaniu zostanie otwarta 
na sezon zimowy restauracja ofic. 
kasyna garnizonowego. W restaura- 
cji podczas obiadu i wieczorem 
przygrywać będzie orkiestra smycz- 
kowa. W niedzielę i święta debiu- 
tować będą orkiestry wojskowe. (x) 

„NADESŁANE, 
Ku uczczeniu dnia lmienin pana 

Wacława Medyńskiego, Naczelnika Urzę- 
du Celnego w Wilnie, współpracownicy 
Urzędu składają w Redakcji Kurjera Wi- 
leńskiego 55 zł., słownie pięćdziesiąt 
pięć zł, do dyspozycji Sióstr Salezianek 
(ul. W. Stefańska Nr. 37), na zakup po- 
dręczników szkolnych dła dzieci zakła- 
dowych, 

drugiego i 

Zamówienie. 
Niniejszem zamawiam wychodzący w 

Wilnie codziennie 

„Kurjer Wileński" 

na miesiąc październik za 4 zł. 

„Kurjer Wileński odbierać będę przez 
pocztę, proszę dostarczyć pod poniższym 
adresem: 

Uwaga! W akcje tego 
ostatniego 

Z KOLEI. 
— Echa afery szpiegowskiej 

w Wil. Dyrekcji Kolejowej. W 
związku z wykrytą niedawno aferą 
szpiegowską w wydziale mobiliza- 
cyjnym Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej przybyła z Warszawy do Wil- 
na specjalna komisja w celu zbada- 
nia całokształtu afery. 

W skład komisji wchodzi przed- 
stawiciel ministerjium kolei, oraz 
ministerjium spraw wojskowych, 
które reprezentuje pułkownik szta- 
bu generalnego Kijewski. 

W wyniku dotychczasowej pra- 
cy komisji, która specjalnie bada 
system urzędowania wydziału mo- 
bilizacyjnego Oraz sprawy perso- 
nalne, kierownictwo tego niezmier- 
nie ważnego wydziału powierzone 
zostało p. Drozdowskiemu, dotych- 
czasowemu kierownikowi oddziału 
ruchu osobowego. 

Dotychczasowy kierownik skom- 
promitowanego przez Syczewskie- 
go wydziału mobilizacyjnego pan 
Stokowski został oddany przez 
Prezesa Dyrekcji do dyspozycji Mi- 
nistra Koleji. (z) 

— Reorganizacja i redukcja. 
W związku z reorganizacją Mini- 
sterjum kolei, od poniedziałku od- 
bywa się w Warszawie konferen- 
cja w sprawach personanych. 

Z ramienia wileńskej Dyrekcji 
w konferencji tej bierze udział na- 
czelnik Wydziału osobowego p. inż, 
Cywiński. Jak się dowiadujemy; 
w związku z tem w Wileńskiej Dy- 
rekcji Kolejowej ma być zwolnio- 
nych 17 wyższych urzędników. 
Charakterystycznem jest, iż na li- 
stę urzędników, którzy mają być 
zwolnieni trafili podobno sami sta- 
rzy pracownicy. (z). 

— Nafta, która pachnie afe- 
rą. W dniu 12 b. m. „na Wileń- 
ską stację towarową przybyła cy- 
sterna z naftą, która została wy- 
słana' przez niejakiego Prittera do 
jednego z banków wileńskich. 

Cysterna ta; stała przez kilka- 
naście dni na dworcu, gdyż nikt 
się nie zgłaszał, aby opłacić na- 
leżności przewozowe. Wreszcie w 
dniu 24 b. m. należność przewo- 
zowa została przez jednego z kup- 
ców wileńskich uiszczona. Zdawa- 
łoby się, że wszystko w porządku. 
A jednak dopuszczono się tutaj 
wielkiej niedokładności, która po- 
siada pewne cechy sprytnie obmyś- 
lanej afery. 

Jak się bowiem dowiadujemy 
nafta z cysterny została wywiezio- 
na już w dniu 21 b. m., to znaczy 
3 dni przed opłaceniem należności 
przewozowej. A przepisy kolejowe 
pod groźbą kary więzienia zabra- 
niają kategorycznie wydawanie to- 
waru przed opłaceniem należności 
przewozowej. W sprawę tę ma być 
wmieszany jeden z magazynierów. 
Co na to p. prezes Staszewski? 

— Katastrofa. Onegdaj na od- 
cinku kolejowym pod Stolpcami 
pociąg żwirowy najechał na pociąg 
towarowy, wskutek czego roztrza- 
skane zostały doszczętu 2 wagony 
i poważnie uszkodzony parowóz. 

Winę tej katastrofy ponosi ma- 
szynista, który nieopatrznie pro- 
wadząc pociąg nie zatrzymał go 
w porę. W sprawie tej specjalna 
komisja prowadzi dochodzenie. O- 
fiar w ludziach nie było (2). 

   

ZE _ZWIĄZ. 1 STOWARZ. 

— Zarząd Centralnego Związ- 
ku Kresowego Byłych Wojsko- 
wych w Wilnie, lokuje się obec- 
nie w domu nr. 16, m. 14 przy 
ul. Popławskiej. 

Godziny urzędowania od godz. 
17-ej do 20-ej. 

— Związek właścicieli drob- 
nych nieruchomości m. Wilna i 
okolic niejednokrotnie zwracał się 
do Magistratu z prośbą o dopro- 
wadzenie do należytego porządku 
ulic: Kurlandzkiej, Tunelowej i za- 
ułka Kowieńskiego, które są po- 
rozmywane do tego stopnia, że 
nietylko przejechać lecz i przejść 
nimi jest niemożliwe, zwłaszcza 
jesienią. Przed kilku dniami przy 
zaułku  Kowieńskim zapalił się 
skład p. Daszkiewicza, dokąd w ża- 
den sposób nie mogła dojechać 
przybyła tam straż ogniowa, a 
mieszkańcy tego zaułku uniknęli 
nieszczęścia jedynie zawdzięczając 
własnej energji, gdyż sami tłumili 
pożar. 

Obecnie Związek na skutek za- 
żaleń właścicieli domów z tych u- 
lic, zwrócił się do p. Komisarza 
Rządu m. Wilna z prośbą o wy- 
znaczenie odpowiedniej komisji dla 
zbadania stanu tych ulic i zaułka, 
a także o wydanie odnośnego za- 
rządzenia w Sprawie doprowadze- 
nia takowych do należytego po- 
rządku. ° 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Echa zjazdu wyznaniowych 
gmin żydowskich. Onegdaj zakoń- 
czyły się obrady zjazdu przedstawi- 
cieli wyznaniowych gmin żydow- 
skich. Zjazd wybrał specjalną ko- 
misję złożoną z 5 osób, która wy- 
jedzie do Warszawy by złożyć na 
ręce p. premjera Bartla uchwały 
zjazdu, zawierające dezyderaty spo- 
łeczeństwa żydowskiego odnośnie 
do wyznaniowych gmin żydowskich 
na Ziemiach Wschodnich. 

Niezależnie od tego do Mini- 
sterjum W. R. i O. P. został wy- 
słany telegram w którym prezedjum 
zjazdu dziękuje p. Ministrowi za 
wysłanie na zjazd delegata rządo- 
wego i prosi o wyznaczenie termi- 
nu kiedy wspomniana wyżej dele- 
gacja może być przyjęta przez p. 
premjera. (x) 

Z POGRANICZA, 
— Przemycanie wódki do Rosji. 

W ostatnich czasach na pograni- 
czu sowieckim wzmogło się prze- 
mytnictwo. Jednym z najwięcej 
popłatnych dla przemytników ar- 
tykułów—okazała się polska „mo- 
nopolówka". Przemycaniem jej rzecz 
oczywista najwięcej trudnią się wieś- 
niacy zamieszkali na pograniczu. 
Ponieważ przemycanie wódki,coraz 

szersze zataczać poczęło kręgi KOP. 
zdwoił swe posterunki. 

  

„WILENSKA POMOC SZKOLI” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. 

dowód osobisty wydany 
przez Litwę Srodkową 
na imię Katarzyny Ro- 
dziewicz unieważnia się. 

ś.f p. 

Józef Jachimowicz 
członek Związku Pracowników Miejskich, Szef Kancelarji 
Magistratu m. Wilna zmarł w dniu 27-go września 1926 roku 

: w wieku lat 65. w 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Jagiellońska 10) oraz pogrzeb na 

cmentarzu Rossa odbędzie się w dniu 29 września o g. 4-€j popoł. 

Na te smutne obrzędy zaprasza Kolegów 

Zarząd Związku Pracowników Miejskich. 

  

    

  

   
   

     

  

W rezultacie w dniu 26 b. m. 
zatrzymano ogółem na granicy 9 
wieśniaków, gdy już, już w po- 
rządliwie wyciągnięte ręce strażni- 
ków sowieckich, mieli _ oddać 
większą ilość „zakazanego* trunku. 

W dniu 27 bm. w takichż oko- 
licznościach zatrzymany został w 
rejonie wsi Przedniki pastuch wio- 
skowy. 

„Biedaczysko* obrót wódką do- 
prowadził „według sił i zasobów 
swoich" do 18 butelek. (ks) 

— Krwawa bójka w Oranach. 
Przed kilku dniami o godz. 14-ej 
odbyło się w Oranach zebranie 
Szaulisów, po zebraniu odbyła się 
zabawa, na której wynikła między 
szaulisami a „cywilami* bójka, w 
trakcie której obydwie strony uży- 
ły broni palnej.  „Zwyciężyli* о- 
czywišcie szaulisi, raniąc 12 chło- 
pów. Kres bójce położyła policja, 
która aresztowała około 50 osób. 
  

Ofiary 
Zamiast wieńca na trumnę Ś. p. Ка* 

zimierza Zawiszy na oświatę młodzieży 
BR z Litwy złożył — Władysław 

ielhorski złotych 20. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Do mieszkania Władysława [Ko- 
złowskiego w Hrybiszkach Nr. 2 wtar- 
gnęło w dniu 27 bm. paru .złoczyńców, 
których łupem według meldunku poszko- 
dowanego padło 800 zł, 22 dolary 
i browning. 

— W klatce schodowej domu Nr. 7 
przy ul. Tyzenhauzowskiej znaleziono 
6-cio miesięczne niemowlę płci męskiej, 
którem zaopiekował się zakład Dzieciąt- 
ka Jezus. 

‚ — Wywiadowcy Ekspozytury Śled- 
czej na m. Wilno wytropili, poszukiwa- 
nego za kradzież Władysława Wierni- 
Airt zam. przy ul. Szkaplernej 

r. 63. 

Wśród pism 
„Rok Czynu Młodzieży Polskiego 

Crerwonego Krzyża”. Rocznik w este- 
tycznem wydaniu, o formacje albumo- 
wym z licznemi ilustracjami, zawierają- 
cy artykuły o zadaniach Kół Młodzieży 
Polskiego Czerwonego Krzyża przedsta« 
wiający działalność tych Kół w Warsza- 
wie, stanowiący cenny przyczynek do 
całokształtu obrazu organizacji młodzie- 
ży w Polsce. 

    

    

Wstępujcie do L. O. P. P. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8. 

  

Kobieta-Iekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skėrne. 
Przyjm. 12—5* Ul. Mickiewicza 24, m, 4, 

Telefon Nr. 277. 
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: pecjalny sklep naczyń Hrawiec męski P. Zi- 
Zgubiony ę kuchennych „Alumi- l siać as 7 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 

  

  

  

  

  

W SBE 
WYDAWNICJE S$ 

Sp. Z 0. 0. 

    

Telefon Nr 8—93 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

IĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY 

CENY NISKIE.   
DRUKARNIA „PAX 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

świąt. Mickiewicza 7 m. 4. 

Nowootworzony 
„Bar Wschodni" 

(były „Tunel”), ul. Mic- 
kiewicza 22. Śniadania, 

obiady i kolacje. 
Dła amatorów: szeszłyki, 
czebureki, solanka it. p. 
Muzyka, gabinety, śpiew. 
Ceny dostępne. Kuchnia 
Fa kierunkiem wykwali- 
ikowanego prezesa kuch- 
mistrzów. 1589 

  

ZE mydła i świec 
Sz. Fejgelson, skład 

fabryczny — Oszmiański 
zauł. 2. b-1320     

2 

Telef. 258-68. Ą ulica nr.: Xi 
1608-1 ACEI 

Dr. med. 

Tadensz Wąsowski Kwit pocztowy. 
choroby uszu, gardła i 
nosa. Od 4 do 5 prócz zł. - З    

tytułem przedpłaty codziennego 

„Kuriera Wiłeńskiego* 

za miesiąc październik odebrałem, co ni- 
niejszem potwierdzam. 

podpis urzędnika 

Uwaga. Wyciąć, wypełnić i oddać w urzędzie 
pocztowym. 

POLECA: Szkło i zrób ak, apteczną. Szkło 
perfumeryjne. Wagi osobowe, apteczne i ana- 

lityczne. 1573-17 
Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie.       

„ Przyjechała słynna 1490 

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 naschody. 
  

   

Go robi prawdziwy przyjaciel 
naszego pisma ? 

— Opłaca regularnie prenumeratę. 

— Ogłasza się tylko u nas. 

— Jeżeli mieszka na prowineji—pisuje 
korespondencje. 

— Jeżeli w Wilnie — odwiedza re- 
dakcję, gdy chce, abyśmy poru- 
szyli w piśmie zajmujący go 
temat. | 

— Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- 
jalnie ostrzega. 

— Gdy ma ciekawą i ważną infor- 
mację, telefonuje pod numer 99, 

— Zjednywa czytelników. 
— Nie pominie milczeniem tego na-     
  

IF arnia Ch. Straża, 
awalna 40. Sprzedaż 

i kupno podręczników 
szkolnych we wszystk. ję- 
zykach oraz materjaty 
piśmienne. Ceny KA 

ża zębów sztucz- 
nych na złocie i kau- 

czuku. L. Minkier, Wileń- 
5Ка 21. Medal duży srebr- 

ny. a-1616 

Onty M. SNARSKI, Wil- 
| no, ul, Niemiecka 

Nr. 22. Egzyst. od r. 1900. 
$ Duży wybór rozmaitych 

optycznych i elektryczn. 
materjałów. a-1617 

Skład naczyń, fajansu, 
szkła i 

lamp, M. Zalcberg, Ba- 
zyljańska 6. a-1225 

raz fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cur; wypeł. pierwszorzęd- 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 

odiryzow. 1 zł. oraz 
salon. męski. Obsługują 
pierwszorzędni R 

1 

кдпіагпі: i mleczarnia 
Jagiellońska 2-a. Śnia- 

dania, obiady i kolacje. 
Obiad—zł. 1,10 i różne 
świeże przekaski i napoje. 

a-1395 

  

domowego po niskich ce- 
nach. a-1386 

Je Wielka Nr. 5, 
wejście z podwórza. 

Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań z 
chlebem 1 zł. 10 gr. Mie- 
sięcznym ustępstwa. 

1 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka2.  1484-a 

D.H. BRACIA CHOLEM 
założ. w r. 1846, Kwia- 
owa 5. Tel. 3-53. i*919. 
elazo, blachy, belki, ar= 

tykuły techniczne, budo- 
wlane, cement, Papa AE 

  

adłodajnia M. Rudz, 
Zawalna 28—30. Śnia- 

obiady, kolacje, 
przekąski. Ceny dostęp- 
dania, 

ne.  Abonament—znacz- 
ny rabat. 1469-a 

i „SIGA- 
Refir leczniczy "uiny 
Trocka 10. a-1112 

B. Swirski, 
Legarmigtrz Uniwecz - 
tecka Je 1. a-1113 

  

Popierajcie Ligę Zeglugi 

Morskiej i Rzecznej! 

dy.__ 

„Optyl-Rubia“ sze ema 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

Po: specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 

  

ь na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

bryka mydła „Hygje- 
FE na“, 2-ga Szklanna 16, 
poleca mydła różn. gat. 
najlepszego kwalitetu. 

a-1268 

00000060 ОТОТОТОТОТОГО 

Ogłoszenia 

Sir Witte 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagiellońska 3. 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi | 

Morskiej i Rzecznej | 
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