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_Rok IV. Nr. 166 (915) Wilno, Niedziela 24 lipca 1927 r. 
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Kto nie zna tej orlej twarzy, 

rozwianych białych włosów, posta- 

ci, odrywającej się jakby od ziemi 

i zmierzającej gdzieś daleko w 
wyższe regjony, gdy mówi, nawo- 
łuje, porywa słuchaczy? Stają mi 
przed oczyma dwie postacie. Jedna 
z okresu zmierzchającej świetności 

Rzeczypospolitej proroczo  przeni- 
kająca jej upadek: Skarga; druga—   

m.
 
=
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] jąca wolną i niezależną przyszłość: 

IT pasmo trudów, cfiar i walk 

z okresu niewoli i walki, wskazu- 

Biskup Bandurski. 

Życie Jego bowiem, stanowiąc 

jest najściślej z odrodzeniem Rze- 

. czypospolitej związane. Nię tej 

Rzeczypospolitej, która z nieba jak- 
by cudem sama przyszła, nieocze- 
kiwanie na jej obywateli 

1 aby mogli zbierač 
spadła, 

nie siejąc, ale 
_ tej wywalczonej w podziemnej pra- 

*cy, w krwawym trudzie żołnier- 
skim. 

Od najmłodszych lat jest X. 
Biskup Bandurski budzicielem du- 
cha polskiego, siewcą zarzewia 
walki W okresie, gdy tradycja pow- 
Stania styczniowego, a obok nich 
wytrwała nieugięta praca nielic2- 

nych z niezapomnianym T. T. je- 
żem (Zygmuntem Miłkowskim) na 
czele są jedyną nieomal dźwignią 
zgnębionego i skutego kajdanami 

ducha narodu, który zda się w 
całości paść miał ofiarą ohydnej 
trójzaborowej ugody, był, młodziut- 
ki podówczas kapłan, niezmordo- 

V wanym wychowawcą młodzieży 

  
AA veikia, 

: Historja odrodzenia Polski tkwi 

| głęboko korzeniami w przeszłości, 
wywodząc się genetycznie z ostat- 

niej z pośród wielkich krwawych 
| burz dziejowych 1863 r. Życie ide- 
, owe około lat osiemdziesiątych jest 
okresem przedwiosennych  przygo- 

 towań do siejby. Nadchodzi ona 

dopiero około 1905 r. gdy po- 

ystają pierwsze placówki walki czyn- 

„nej, zawiązki ruchu wojskowego, 

który w ostatnich kilku latach 
przedwojennych ogarnia Polskę, 
budząc do życia jej skostniałe ko- 

— тбгК!. Przyduszony i utajony w 

      
   

w b. Galicji. Tu wypadło do nie- 
uniknionej walki „Święcić noże”, 

te same, które wspaniałą wizją 
poetycką ukazał nam Wyspiański 
w „Nocy Listopadowej". X. Biskup 

Bandurski przeszedł wszystkie etą- 
py pracy wyzwoleńczej, dochodząc 
wraz z nią do okresu otwartych 

już przygotowań wojennych. Jemu 
to wypadło „święcić noże*, święcić 

bronie, jak krwawe wici, rozaoszone 
wśród ówczesnej młodzieży, 

Mierząc okiem cztery okresy w 

życiu wielkiego budziciela ducha 
narodowego: pracę wychowawczą 
wśród młodzieży, wzywanie do 

walki o prawo do życia, okres 

twardej służby Legjoriowej i wresz-   
cie pracę w niepodległej Polsce, 

en właśnie długi etap pracy w 
szeregach strzeleckich za najpięk- 

iejszy, pełen największych, nie 

dających się powtórzyć zasług, u- 
znać musimy. Jest On wówczas 
zwiastunem Zmartwychwstania w 

szeregach tych, co je wywalczyć 

mieli, potężnym inspiratorem wiary 
w lepszą przyszłość. 

"Ta wiara nie opuszcza Go nigdy 

w żadnym okresie życia, bijąc z 

Jego mów i pism, jako ożywczy 

|strumień, stanowiąc jednocześnie 

| najistotniejszy rys Jego gorącej, bo 

wraz z życiem wartko, jak potok, 

    

   

                  

   

   

  

b. Kongresówce, ześrodkowuje się . 
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° [ biskup Władysław Randurski. 
(W dniu Jego Jubileuszu). 

płynącej pracy. Nie opuszcza Go 

ona w okresie walk legjonowych, 

gdy przy boku Józefa Piłsudskiego 

sposobi wojsko do bitew. 

W czasie wielkiej wojny i po 

niej w okresie, gdy Polska, na 

wszystkich krańcach  podpalona, 

z trudem gasi pożary jest stale w 

najbardziej zagrożonych punktach. 

R. 1920 wskazuje Mu wraz z gen. 

Żeligowskim drogę do Wilna. Od 
tej chwili jest stale wśród nas, 

przewodnik żołnierzy, opiekun tych 

wszystkich, którzy, rzuceni na bruk 

bez pomocy, zakołatali do Niego. 

Z Wilnem zżył się i zrósł. Po- 

chodząc z Ziemi Halickiej, którą 

przeszłość dziejowa bardziej, niż 

jakąkolwiek inną dzielnicę do Zie- 

mi Wileńskiej upodobniła, znalazł 

u nas atmosferę, w której poczuł 

się u siebie. 

W Wilnie. niełatwo zdobywa się 

prawo obywatelstwa,  wielekroć 

trudniej na podstawie osobistej 

pracy, niż w drodze zasiedzenia, 

Ks. Biskup Bandurski dyplom oby- 
watelstwa wileńskiego zdobył po- 

stokroć własną ofiarną pracą. 

Jesteśmy Mu wdzięczni za nią, 

jak przedewszystkiem za to, co w 

imię walki o wolność Rzeczypo- 
spolitej przez długi szereg lat 
czynił. 

Dziś obchodzi 40-letni Jubileusz 
swego kapłaństwa, samotny, odsu- 

nięty od dostojeństw, które nie o- 

zdobą stałyby się Mu, lecz umiło- 

wanym warsztatem pracy. Jesteśmy 
dumni, że dzień ten, przypomina- 

jący długie lata Jego trudów, spę- 
dzi wśród nas właśnie. B. W. 

  

2 Rady Ministrów. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy) 

W nadchodzący poniedziałek 
odbędzie się posiedzenie Rady Mi- 
nistrów, na którem między innemi 
omawiany będzie projekt rozpo- 
rządzenia ministra spraw wewnę- 
trznych 0 stowarzyszeniu Polskie- 
go Czerwonego Krzyża, polegający 
na utworzeniu zamiast towarzyst- 
wa organizacji pod nazwą „Polski 
Czerwony Krzyż”, opartej na u- 
chwałach międzynarodowych. 

Dalej projekt 0 utworzeniu 
państwowego instytutu eksporto- 
wego i O zatwierdzeniu Statutu ln- 
stytutu Cieologicznego zgodnie z 
wnioskiem Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu. Dalej projekt rozporzą- 
dzenia o zapobieganiu chorobom 
zawodowym zgodnię z wnioskiem 
Ministra Pracy i Opieki Społecz 
nej. 

(Rada Ministrów poweżmie rów- 
nież uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy rządowej 5 powiatom wo- 
jewództwa nowogródzkiego, nawie- 
dzonym klęskami elementarnemi. 
Ministerstwo Rolnictwa proponuje 
udzielenie subwencji w wysokości 
600 tys zł., Min. Robót Publ. 1 
mil. zł. i Ministerstwo Oświaty 50 
tys. zł. 

Zarazem Rada Ministrów roz- 
patrzy projekt rozporządzenia o od 
powiedzialności skarbu państwa za 
przesyłki pocztowe i telegraficzne, 
jak również rozmowy telefoniczne 
w obrocie wewnętrznym oraz pro- 
jekt rozporządzenia o przymuso- 
wem wycofaniu ludności z terenów 
zagrożonych. 

Wreszcie porządek dzienny prze- 
widuje nomicję p. Dunin-Borkow- 
skiego na wojewodę lwowskiego, 
inżyniera Juljana Cybulskiego na 
dyrektora departamentu górniczo- 
hutniczego Min. Przem. i Handlu, 
wreszcie prezesa Sądu Okręgowego 
w Warszawie p. Gumińskiego na 
podprokuratora przy Sądzie Naj- 
wyższym. 

  

EŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 
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X. Biskup Władysław Bandurski. 

X. Biskup Władysław Bandurski uro- 
dził się w r. 1865-3m w Sokalu. Gim- 
nazjum i uniwersytet ukończył we Lwo= 
wie, poczem przebył wyższe studja teo- 

logiczne w Uniwersytecie Gregorjańskim 
w Rzymie. 

Święcenia kapłańskie otrzymał dn. 
23 lipca 1887 r. 

Po powrocie z Rzymu do kraju otrzy- 
muje stanowisko wikarjusza kolejno. w 
Kamionce Strumiłowej, Milatynie, Stani- 
sławowie i Lwowie, gdzie wkrótce za- 
słynął, jako porywający kaznodzieja X. 
kardynał Puzyna powołuje Go do Krakowa 
jako swego sckretarza i kanclerza. W 
tym czasie zostaje prałatem i kanonikiem 
Kapituły Krakowskiej. Jego kazania pa- 
trjotyczne gromadzą tłumy i wywierają 
na nie wpływ olbrzymi. Organizacja Mło- 

dzieży Narodowej i wiele towarzystw 

patrjotycznych ulega w tym czasie Jego 
wpływom, które sięgają o Sląsk. 

W r. 1906-ym zostaje biskupem, su- 
fraganem Iwowskim. Jest to okres pier- 
wocin ruchu wojskowego. Obok wizy- 
tacyj często pieszych różnych okolic 
swej djęcezji pracuje usilnie jako wycho- 
wawca i kaznodzieja w organizacjach 

strzeieckich. 

Z chwilą wybuchu wojny, działal- 
ność swą przenosi do Legjonów, gdzie 
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Jego kazania krzepią i sposobią wojsko 
do walki. Niezmordowanie pracuje wśród 
jeńców we wszystkich krajach b. monar- 
chji Austro-węgierskiej. 

Po odzyskaniu niepodległości jest 
znów wśród wojsk—na froncie lwowskim 
przedewszystkiem. W okresie plebiscy- 
towym pracuje na Sląsku Cieszyńskim. 
Wreszcie wraz z gen. Zeligowskim przy» 
bywa do Wilna, jako biskup polowy wojsk 
Litwy Środkowej. Od tej chwili pozo- 
staje w Wilnie, prowadząc dalej swą 
działalność patrjotyczną. 

Oficjalnie odsunięty od wojska, po- 
dobnie jak i od zaszczytów kościelnych 
jest jednak tego wojska duszą. Jego 
działalność społeczna cicha, ale niezmier- 
nie owocna, nie jest dostatecznie znana 
szerszym kołom. Jest ona dalszym cią. 
giem Jego niezmordowanej pracy, której 
znaczenie staraliśmy się w miarę sił 
przedstawić w artykule wstępnym dzi- 
siejszego „Kurjera*. 

Ks. biskup Bandurski wydał szereg 
dzięł a mianowicie: „Praca i cierpienie*, 
„Ducha nie gaście*, „Ciężka służba*, 
„Brońmy opornych*, Królowa Jadwiga”, 
„Stacje męki Pańskiej", „Litanja Narodu 
Polskiego”, Ku wolności*, „Z niewoli do 
ziemi obiecanej", „Z mocy w moc“ i inne. 
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Obywatele! 
Przybywają do nas dalecy goście zza Oceanu, przedsta- 

wiciele Zjednoczonych Towarzystw im. Józefa Piłsudskiego 
w Ameryce. 

Od tygodnia są już w kraju. Nie chcąc pominąć ziemi, 
z której Józef Piłsudski pochodzi, odwiedzą nas krótko w dn. 
25 i 26 lipca r. b. | 

Niechże nikogo nie zbraknie przy ich powitaniu na dwor-- 
cu kolejowym, przy ich rozstaniu z Wilnem. Niechźe społe- 
czeństwo wileńskie gościnnie przyjmie dalekich rodaków, prze- 
lotnych, niestety, gości naszego miasta. 

Wilno, 23 lipca 1927 r. 

Komitet Honorowy: 
Władysław Bandurski biskup, Władysław Raczkiewicz wojewoda, | 

Lucjan Żeligowski gen. broni, Burkardt-Bukacki gen. brygady. 

Komitet Przyjęcia: 
Członkowie: Witold Abramowicz wice-przewodniczący Komitetu, 

Jerzy Aleksandrowicz prot., Stanisław Bagiński, Stefan Brokowski dr., 
Aleksander Chomiński, Ludwik Chomiński pos., Czuma pułk., Witold 
Czyż, Włodzimierz Dąbrowski kpt., Eugenjusz Dobaczewski mjr., Stani- 
sław Dworzak mjr., Stefan Ehrenhreutz prof., Józef Folejewski, Górski 
płk., Piotr Hniedziewicz, Witold Hulewicz, Bronisław Iżycki: Herman, 
Czesław Jankowski, Wacław Jasiński prof., Władysław Kamiński, Kas- 
przycki płk., Stejan Kirtiklis, Marjan Kościałkowski, Kruszewski pułk., 
Bronisław Krzyżanowski sen., Mieczysław Limanowski prof., Józef Ło= 
kucijewski, Stanisław Łopaciński, Tadeusz Łopalewski, Wincenty Łu- 
czyński, Ludwik Maculewicz,: Wiktor Maleszewski dr., Stanisław Matu- 
siak, Jan Mieszkowski, Tadeusz Młodkowski, Stefan Mydlarz, Juljan 
Narkowicz, Zygmunt Nagrodzki, Jan Piłsudski przewodniczący Komitetu, 
Stanisław Pławski pos., W. Pogorzelski, Popowiczowa gen, Bolesław 
Popowicz gen., Stanisław Profic, Przewłocki płk., Mieczysław Raczkie- 
wicz, Aleksander Roźnowski, Michal Rouba, Roman Ruciński, Stanisław 
Sadkowski, Aleksander Safarewicz dr., Ludomir Slendziński prof., Kazi- 
mierz Sławiński prof., Wacław Studnicki, Stefan Swiętorzecki, Włady- 
sław Szamański, Witold Umiastowski dr., Dunin- Wąsowicz kpt, Stani- 
sław Władyczko prof., Bolesław Wścieklica sekretarz Komitetu, Wacław 
Wyszyński. 

Program przyjęcia: 
Poniedziałek 25 lipca b.r. godz. 8 m.12—Powitanie gości na dworcu 

> Godz. 11—12 — Ćwiczenia Związku Strzeleckiego 
w obecności gości. 

Godz. 12—2 — Zwiedzenie miasta. 

Godz. 2 — Obiad. 

Godz. 2—6 — Zwiedzanie miasta. 
* Godz. 9 wiecz. — Bankiet w górnej sali hotelu 

Georges'a. 

Wtorek 26 lipca b.r. Godz. 8.20 rano. — Wyjazd gości do Warszawy. 

Z ZAGRANICY.  koudolencje z powodu: zgoru 
Traktat rozjemczy hiszpańsko- ramońskiego. 

belgijski. 
i 3 WARSZAWA. MADRYT, (Pat). Agen gmachu _ poselstwa (Pat.). Na 

ROCZNICA ARESZTOWANIA 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 

Dnia 26 lipca r. b. mija dziesięć lat, gdy władze okupacyjne nie- 
mieckie a:esztowały w Warszawie Józefa Piłsudskiego i osadziły go w 
więzieniu w Magdeburgu. 

W celu upamiętnienia tego historycznego wydarzenia i martyrolo- 
gii wszystkich żołnierzy Legionów, P.O. W. Korpusów Wschodnich i in- 
nych formacyj, jak i poszczególnych osób więzionych i internowanych 
od wybuchu wojny Światowej aż do zjednoczenia ziem polskich za dą- 
żenie do wywalczenia niepodległości Ojczyzny, utworzył się w Warsza- 
wie pod przewodnictwem gen. Kazimierza Sosnkowskiego komitet orga- 
nizacyjny zjazdu b. więźniów ideowych. Postanowił on opublikować dru- 
kiem dzieje represyj, stosowanych wobec nich przez rządy państw 
wrogich. 

Należy żywić przekonanie, że wszyscy” związani z ideologją Mar- 
szałka Piłsudskiego, a szczególniej ci, którym dane było osobiście przy- 
jąć żywszy udział w tej walce i ściągnąć na siebie represje wrogów, w 
zrozumieniu doniosłości takiego zjazdu i pracy organizacyjnej, poprą 
w całej rozciągłości wysiłki komitetu. 

Ze względów organizacyjnych komitet zwołuje zjazd do Warszawy 
na dzień 18 listopada r. b., o czem nastąpią szczegółowsze powiado- 
mienia w prasie. 

Aresztowanie finlandzkiego attache 
wojskowego w Moskwie. 

BERLIN. 23. VII. (Tel. wł) Prasa donosi, iż na pograniczu Fin- 
landji z Rosją sow., z rozkazu GPU., został aresztowany finlandzki 
attachć wojskowy w Moskwie pułk. Aume. Aresztowany jechał z Mos- 
E so Kesingoiss. W swoim czasie był on: adjutantem prezydenta 

nlandji, 

Masowe aresztowania. 
WIEDEŃ. 23. VII. (Pat). Dotychczas aresztowano tu w związ- 

ku z wypadkami ub. piątku 3.000 osób. Aresztowania trwają nadal. 

cja Fabra podaje: Ambasador hisz- 
pański w Belgji Palabios oraz bel- 
giiski minister spraw zagranicznych 
Vandervelde podpisali w Brukseli 
traktat rozjemczy, odpowiadający 
całkowicie najwyższym ideałom 
prawa międzynarodowego. Traktat 
postanawia, iż w razie niemożno- 
ści osiągnięcia bezpośredniego po- 
rozumienia stron zawierających u- 
kład, spór będzte przedstawiony 
trybunałowi rozjemczemu, którego 
orzeczenia będą obowiązujące dla 
obu stron. m; 

Prasa francuska o zgonie króla 
Ferdynanda. 

PARYŻ, (Pat. Prasa 
składa jednomyślny hołd pamięci 
króla Ferdynanda rumuńskiego, 
przypominając jego pełne godności 
stanowisko podczas wojny, oraz 
rolę, jaką odegrał w realizacji na- 
rodowych aspiracyj Rumunji. 

Dzienniki wspominają przy spo- 
sobności również królową Marję, 
która nie traciła nigdy nadziei i 
dawała zawsze dowody patrjotycz- 
nego zapału i godnej podziwu 

odwagi. y ! 

Gorliwy zwolennik Sowietów. 
W Malme, (Szwecja) jeden z ro- 

botników pragnął nadać swojej 
nowonarodzonej córce imię „So- 
wiet”. 

Ze względu na opozycję pasto- 
ra, prawdopodobnie nie sympaty- 
zującego z komunistami, gorliwy 
zvolennik Sowietów zmuszony zo- 
stał do zaniechania swego pierwot- 
nego zamiaru. 

rumuńskiego 
Wiejska 10 zawieszona została 
flaga rumuńska opuszczona na 
znak żałoby do połowy masztu. 

` 

Liczni przedstawiciele władz pań- 
stwowych, dyplomacji i społeczeń- 
stwa składają podpisy w księdze 
specjalnie na ten cel złożonej w 
poselstwie. 

Dnia 20 lipca szef kancelarji 
cywilnej p. Dzięciołowski udał się 
do poselstwa rumuńskiego i w 
imieniu Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej wyraził charge d' affai- 
res rumuńskiemu p. Grigorka 
współczucie z powodu zgonu J.K. 
M. króla Ferdynanda I. 

P. minister Roman Knoll kie- 
rownik Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych udał się do poselstwa 
rumuńskiego i złożył kondolencje | 
w imieniu rządu Rzeczypospolitej 
na ręce p. Grigorka, charge d* af- 
faires rumuńskiego. 

W imieniu Marszałka Piłsud- 
skiego kondolencje w poselstwie 
rumuńskiem na ręce charge d' af- 
faires p. Grigorka złożył pułk. 
Beck, sref gabinetu wojskowi 

, ministra Spraw Wojskowych. ti 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

polecił reprezentować siebie na 
pogrzebie J. K. M. Ferdynanda i, 
króla Rumunji posłowi 
pozpolte! w Bukareszcie p." 
zembekowi w charakterze amba- 

sadora nadzwyczajnego. Pos. Szem- 
bek, który bawił na urlopie w 
Warszawie udał się w dniu 20 lip- 

'ca wieczorem do Bukaresztu. 

— 

Rzeczy- |
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Z Litwy Kowieńskiej. 
Co uchwalił IV-ty litewsko-łotewski kongres? 

KOWNO. 23.VII. (Tel. wł.). IV-ty 
kongres zbliżenia litewsko-lotew- 
skiego, uchwalił, iż w najbliższym 

czasie powinny być zakończone li- 
tewsko-łotewskie rokowania tyczą- 
ce się zawarcia umowy handlowej, 

co by prawdopodobnie spowodo- 
wało zawarcie unji celnej pomię- 

dzy temi krajami, 
W kwestji komunikacji kongres 

postanowił, by narazie, dopóki nie 
jest możliwe całkowite zniesienie 
pomiędzy Litwą a Łotwą wizi pasz- 
portów zagranicznych, podróżują- 
cym były udzielane wszelkie ułat- 

wienia. 

Internuncjatura Papieska w Kownie. 

KOWNO, 22.VII. (Tel. wł.) „Ry- 
tas” donosi iż. na mocy listu pa- 
pieskiego w Kownie zostanie zało- 
żona Internuncjatura Papieska, któ- 

rej papież udziela wszelkich przy- 

wilejów oraz prerogatyw jak udzie- 

lanie odpustów i indultów. 

Katastrofalna sytuącja kłajpedzkiego przemysłu drzew- 
nego. 

KOWNO, 23.VII (Tel. wł.) Na 
posiedzeniu związku kłajpedzkich 
przemysłowców i eksporterów 

drzewnych przewodniczący zebra- 

nia stwierdził, iż brak surowców 
w dalszym ciągu tan'uje rozwój 

przemysłu drzewnego w kraju. Da- 
ne urzędu w Tylży dla obliczania 
itošci sprowadzanego Niemnem 

Litwini amerykańscy 

KOWNO. 23.VII. (Tel. wl.). Wy- 
cieczka Litwinów amerykańskich ba- 
wiąca obecnie w Kownie, w końcu 
lipca r. b. odwiedzi Wilno, gdzie 

Dlaczego „Lietuva* 

„Lietuwis“, dn. 20 b. m. za- 
mieszcza artykuł, w którym, po: 
twierdzając notatkę, jaka się uka- 
zała w poprzednim numerze tego 
pisma w sprawie zamknięcia urzę- 
dówki „Lietuwy*, omawia potrze- 
bę zamknięcia tego pisma. 

W początkach istnienia państwa 
litewskiego, kiedy życie polityczne 
było mniej skomplikowane i wszy- 
stkie siły narodu litewskiego były 
zwrócone do walki o niepodległość, 
istnienie takiego pisma, wydawa- 
nego na koszt rządu, było, według 
„Lietuwisa“, usprawiedliwione .i 
konieczne. Z chwilą jednak, kiedy 
myśl polityczna rozstrzeliła się w 
całym szeregu partyj, „Lietuwa“ 
stawała się narzędziem tej partji, 
która dochodziła do władzy. Tak 
np. kiedy w Sejmie Ustawodaw- 
czym chrz. demokraci znaleźli się 
w większości, „Lietuwa” wykazy- 
wała swym czytelnikom, iż ludow- 
cy, narodowcy i wszystkie inne 
partje są całkiem bezużyteczne, i 
bezwartościowe. Z biegiem czasu, 
kiedy na czele rządu znaleźli się 
ludowcy, to samo pismo zaczęło 
chwalić ludowców i socjaldemokra- 

drzewa ponownie wykazują zastra- 
szający spadek. W r. 1926 wywie- 
ziono 58.861 festmetrów drzewa, 
podczas gdy w r. 1913 eksport 
drzewa wyraził się liczbą 463.080 
festmetrów. Sytuacja kłajpedzkiego 
przemysłu drzewnego może ulec 

polepszeniu jedynie wtedy, gdy 
Niemen zostanie otwarty. 

przybędą do Wilna. 

złoży wieniec na grobie d-ra I. Ba- 
sanowicza. 

Na czele wycieczki stoi p. Wie- 
suła. 

ma być zamknięta? 

tów, negując istnienia chrz. demo 
kratów i narodowców. W ten spo- 
sób organ wydawany na koszt 
skarbu stał się nie poczynaniem 
kulturalnem i twórczem, lecz na- 
rzędziem demoralizującem spole- 
czefistwo. 

Twierdzenie, iž „Lietuwa“ jest 
jedynem pismem, które opłaca sa- 
mo siebie i nie przynosi deficytu 

jest "w założeniu swem błędne. 
Ogłoszenia urzędowe, które stano- 

wią główną część dochodów „Lie- 

tuwy“ powinnyby były być wlaš- 
ciwie zamieszczane w „Wiriaus. 
Žinios“. Powažną również pozycję 
dochodową stanowi prenumerata 
dziennika, która obowiązuje urzędy 
państwowe. W ten sposób pienią- 

dze państwowe są przekładane z 

jednej kieszeni do drugiej. Zresztą 
nawet przy takich dodatkach „Lie- 

tuwa“ nie opłaca siebie całko- 
wicie. 

W ten sposób jak ze względów 
moralnych tak również ekonomicz- 
nych wydawanie „Lietuwy” na koszt 

rządu jest rzeczą nie dającą si 

usprawiedliwić. 3 

Lasy płoną. 

KOWNO, 22.VII (Tel. wł.) W 
okolicy m. Kozłowa—Ruda wy- 
'buchł pożar lasów, które w tej 

miejscowości _ zajmują znaczną 
przestrzeń. Pożaru dotąd stłumić 
nie zdołano. 

Proklamacje komunistyczne w Poniewieżu. 

KOWNO. 23.VII. (Tel. wł.). W 
rozrzucono w Ponie- 

wieżu proklamacje komunistyczne 
w języku żydowskim. 

Napady na Żydów w Poniewieżu. 

KOWNO. 23.VII. (Tel. wł.). „I- 
dische Stimme” podaje, iż w osta- 
tnich czasach rozpoczęły się w Po- 
niewieżu napady na Żydów. Awan- 
turnicy (chuligani) napastują prze- 

chodniów żydowskich, bijąc ich i 

rozpędzając z ulic. Cała iudność 
żydowska w Poniewieżu jest wielce 
poruszona. 

Aresztowanie fałszerzy pieniędzy. 

KOWNO. 23.VII. (Tel. wł.). W 
związku z ukazaniem się w nie- 
których miejscowościach Litwy fał- 

szywych 1 i 2 litowych monet. Po- 

licja lit. aresztowała 3 osobników. 

W pościgu za Daudetem. 
PARYŻ. 23.VI1. PAT. Korespondent brukselski dziennika Paris- 

Midi donosi, że agenci francuskiej policy be orzaowa przybyli do Na- 
mur, gdzie odkryli schronienie Daudet'a. am Daudet jeszcze przed 
przybyciem agentów zdołał się ukryć, jak przypuszczają, «w miejscowo- 
ści Wenduyne pod Brukselą. 

Upoważnienie urzędu celnego 
Filipów. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Urząd celny Il kl. Filipów, po- 
łożony na obszarze Wileńskiej Dy- 
rekcji Ceł upoważniony został roz- 
porządzeniem ministra skarbu z 
dnia 18-go b. m. do przeprowa- 
dzania śledztwa i rozstrzygania 

" spraw karno-skarbowych. 

   

  

Od Administracji. 
Do numeru dzisiejszego załączamy blankiety wpłaty 

na nasze konto P. K. O. 80.750. Prosimy więc Sza- 
nownych Abonentów o uskutecznienie przedpłaty na 
miesiąc sierpień oraz o uregulowanie zaległości w ter- 

minie najpóźniej do d. 27 lipca, b.r. w przeciwnym bowiem 
wypadku zmuszeni będziemy wstrzymać wysyłkę na- 
szego pisma. Wszelkie reklamacje, jakto: zmiana adre- 
su, ilość nadawanych egzemplarzy i t. p. Admini- 
stracja załatwia do dnia 27 lipca 1927 r. 

łabożeństwo za spokój duszy Ś. p. 
króla Ferdynanda. 

Staraniem tutejszego poselstwa 

rumuńskiego odbędzie się dziś 

w niedzielę 24 bm. w cerkwi pra- 
wosławnej uroczyste nabożeństwo 
żałobne za spokój duszy Ś. p.kró-. 
la Ferdynanda Rumuńskiego. 

W nabożeństwie tem wezmą 
udział przedstawiciele rządu  pol- 

skiego i członkowie korpusu dy- 
plomatycznego, 
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1 PLAM X. ISKIPA. BANDIASKIEGO. 
Gdy w narodzie polskim w cza- 

sie krwawej wichury wojennej, 

wśród jęku ginących i krwi bronią- 

cych, szepcą bolesną skargę matki 

polskie: 
— Gdzie Synowie 

nasi? 
Odpowiadają żołnierze czynem, 

godnym uznania: 
W rzeczach Polski, w rzeczach 

Matki-Ojczyzny, potrzeba żebyśmy 
byli! 

— Trzeba, ażebyśmy tu —- nie 

w domu byli! 

jesteście 

Żołnierze polscy! Bohaterscy 
obrońcy narodowych praw! 

Niech wam otuchą i nadzieją 
będzie to przeświadczenie, iż, kto 
w rzeczach wielkich jest oddany 
na służbę, wykonuje posłannictwa 
znamię, ten Ojczyznę miłuje praw- 
dziwą ofiarą — ten narodu całego 
jest potężną siłą i wieczystą chlubą! 

— „Bo taki płomień idzie z 
serca ludzi 

Gdy ich myśl wielka do czynu 
pobudzi”, jak mówi Krasiński, iż 
rozgrzewają zimnych i budzą obo- 
jętnych! 

Wasz czyn, Źołnierze Polski, 

Wasza służba wielka i czy- 

sta, poświęcona Ojczyźnie, właśnie 

jest takim płomieniem, co obojęt- 

nych rozgrzewa, zimnych rozpala, a 

błędnych kieruje ku rzeczom wiel- 
kim, w których potrzeba nam być, 

abyśmy byli tem, czego wymaga 

dzisiejsza najważniejsza w dziejach 

porozbiorowych doba, abyśmy byli! 

Brak Polaków w tych wielkich 
rzeczach, nieobecność Polaków w 
tych wielkich sprawach, które się 

dziś na polskiej rozgrywają Ziemi, 
może naród cały w nową podać 
niewolę, straszną przygotować za- 
gładę i klęskę! 

Wy tedy — coście pierwsi sta- 
nęli w rzeczach Polski — bądźcie 
nieskalani i nieugięci! 

Gdyby służba dla wolności była 
łatwą, jakżebyśmy wielu liczyli bo- 

haterów! ° 
Od prastarych dziejów począ- 

wszy, od Piasta, przy pasiece w 
cieniu lipy witającego Aniołów, aż 

do tych szeregów obrońców, któ- 
rzy pokonują Moskali na okopach, 

wszędzie widzimy ofiarne trwanie 

w rzeczach wielkich z zapomnie- 

niem o celach drobnych i małych! 
Bądźcież, żołnierze polscy, jak- 

by wniebowzięci, to jest wyżsi po- 

nad wszystko, co własne, samolu- 
- bne wygodne i niskie! 

A trwajcie w ofiarnej służbie 
wolności!.. bo Polska potężną i wiel- 
ką przez serca wiernych swych 
dzieci była — jest i będzie! 

Od Was i przez was niech pój- 

dzie przez Ziemie Polskie tak po- 
tężny Zew, iżby każdy z Polaków 
gotów był zawołać : 

— W rzeczach, dotyczących 
Wolności i niepodległości Polski— 

obrony Jej granic, pomyślnego roz- 
woju i trwałego bytu potrzeba, że- 

bym był! 

„Wiadomości Polskie”, 
zd. 26 grudnia 1916 r. 

— ннн Н zz + 

Prasa sowiecka na marginesie WY” 
wiadu z posłem Patkiem. 
MOSKWA, (Pat). Prasa 

sowiecka podaje streszczenie wy- 
wiadu posła Patka udzielonego 

prasie polskiej. i 

„Prawda* zapytuje, czy pos. 

Patek przywiezie zgodę swego rzą- 
du na żądania sowieckie, czy też 

uchyli się od edpowiedzi na wy- 

raźnie postawione pytania. 
Pos. Pałek podkreślił już nie- 

raz, że jest trzeźwym politykiem i 
zwolennikiem rozwoju Stosunków 
gospodarczych z Rosją  Wbiew 

ustalonym wśród burżuazyjoych dy- 
plomatów i kupców poglądom, że 
monopol handlu zagranicznego sta- 

nowi nieprzezwyciężone trudności 

dla stosunków gospodarczych, pos. 

Patek stwierdził ostatnio, że to nie 

przeszkadza ożywieniu handlu 
polsko: sowieckiego. 

O tym, jak najbardziej słusz- 

nym poglądzie—pisze „Prawda"— 
rząd polski mógł się przekonać już 
temu sześć lat zaraz po traktacie 

ryskim gdyby zaborczy romantyzm 

ji chęć dogodzenia zachodnim pro- 
tektorom nie były silniejsze, ani- 

żeli względy na rozwój przemysłu 
polskiego. Wskazując na to, „Praw- 

4а“ nie chce pomniejszać znacze 
nia czynnika politycznego w mię- 

dzypaństwowych stosunkach  poli- 

tycznych, bo dobra ekonomika wy- 

maga dobrej polityki. 
© słuszności tej formuły Pol- 

ska przekonała się na przykładzie 

Niemiec. Zasada ta obowiązuje 
również wobec Sowietów. Np: nie 
można prowadzić spokojnie roz- 
ległych stosunków gospodarczych 

z państwem niewykazującem chęci 

' 

Przez ducha dla ducha! 
O tem myślał Kornel Ujejski, 

gdy w jednym z swych przepięk- 
nych wierszy wołał: 

— Bodaj to w siole, na wła- 
snym zagonie, 

Ukochać lud nasz chęciami 
młodości, 

Odkrywać perły, skryte w je- 
go łonie, 

Z znoju mu ścierać podep- 
tane skronie. 

A karmić ziarnem Wiary 
i Miłości! 

Do tego wzywał wyższe stany 
narodu nasz Skarga, gdy w kazaniu 
sejmowem z potężnemi do nich 
zwracał się słowy: 

„O! wielmożni panowiel... 
Miejcie wspaniałe i szerokie serca 
na dobro braci Swojej i narodów 

Swoich, nie cieśnijcie ani kurczcie 

miłości w domach swoich i poje- 

dynkowych korzyściach... niech się 

na lud wszystek z was, gór wyso- 

kich, jako rzeka w równe pola ro- 
zlewa”. 

W dzisiejszej zwłaszcza dobie, 

gdy po wiekowym zastoju państwo 

polskie się tworzy, gdy przy budo- 

wie własnego ojczystego gmachu 

stanęli już wielcy narodu, wyż- 

szym i oświeconym zejść trzeba 

hen w głębiny, gdzie drzemią nie- 

wyzyskane dotąd siły, do tych cie- 

mnych i nieoświeconych, dla któ- 

rych słowo „Polska” jeszcze nie- 
uznane i nieukochane, którzy się 

nowej ery jak widma obawiają, 

broniąc się przed nią nałogowem 

lenistwem myśli i ducha, do sta- 

rych w niewoli upadlających wa- 

runków przywykli, do tych zejść, 

dla których istnienie polskiej wła- 

dzy iwłasnego narodowego wojska 
zupełnie obojętne — którym obce 

ojczyste -dzieje, zejść do owych 

maluczkich, czy oni w wiejską o- 

dziani sukmanę, czy w robotniczą 

ubrani bluzę... Zejść do suteryn 
miejskich i chat wiejskich z kolędą 

iście polską i uczyć o Polsce, o 

jej dziejach, o jej posłannictwie, o 

hańbie niewoli, a o chwale wolno- 

ści narodu i przykładami ofiary i 

męstwa rycerzy i bohaterów na- 

szych do nowych ofiar dla Macie- 

rzy — do męstwa pobudzać i za- 

chęcać. 
— Przez ducha polskiego dla 

polskiego ducha! 
A iść się tam musi zgodnie, bo 

maluczcy nieufnie i z pogardą spo- 

glądają na owe zbliżenie warstw, 

gdy widzą, jak się o nich kłócimy 

i wadzimy ze sobą, by ich dla sie- 

bie, dla swoich stronniczych inte- 

resów, a nie dla ogólnej narodowej 
pozyskać sprawy! 

Tu nie wystarczy rozdawanie 

zwykłego chleba, co przed głodem 

na chwilę uratuje, a natomiast za- 

ostrzy apetyt i zawiść obudzi, po- 

mnoży niezadowolonych szeregi, do 

lenistwa nawet upoważni i powięk- 

szy tak już powszechnie u nas roz- 

panoszony wstręt do pracy... Tu 

duch wielki i ofiarny musi budo- 

wać dla bratniego ducha! 
Przez ducha dla ducha! 

„Wiadomości Polskie" - 

z d.25 grudnia 1917 r. 

uwzględn'enia zupełnie sprawiedli- 

wych żądań swego kontrahenta 

lub niezdolnem do zagwarantowa- 

nia bezpieczeństwa jego przedsta- 

wicieli. Naturalnie Sowiety będą 

prowadziły handel z Polską, być 

może nawet zawrą traktat handlo- 

wy, jednakże naprawdę rozległe 
stosunki gospodarcze Oparte na 

wzajemnej dobrej wierze nawiążą 

się dopiero wówczas, gdy sowiec- 

kie koła rządowe i gospodarcze 

posiadać będą przekonanie, że 

rząd polski zapewni osobistościom 

sowieckim, przebywającym w Pol- 

sce, warunki wykluczające powtó- 

rzenie się czerwcowych wypadków. 

Z całej Polski. 
Murzyni chicagoscy w hoł- 
dzie Tadeuszowi Kościuszce. 

KRAKÓW. (Pat). — $- 
nisław Adamkiewicz, radny miasta 

Chicago złożył we środę w sarko- 
fagu Tadeusza Kościuszki w Kate- 

drze Wawelskiej wieniec od przed- 
stawicieli czarnej rasy w Chicago. 
Wieniec ów ufundowany został sta- 
raniem dwóch radnych murzyńskich 
w Chicago. 

Na szarfie widnieje napis: „Od 
przedstawicieli czarnej rasy miasta 

Chicago Stanów Zjedn. Ameryki 

Północnej — naszemu bohaterowi 

Tadeuszowi Kościuszce, założycie- 
lowi demokracji, Lipiec 1927 roku”, 

Zakopane — 
„Warszawianka*. 
Pierwszorzędny pensjonat, położony 
w dużym parku, w pobliżu dworca 
kolejowego, odnowiony, wykwintna 

kuchnia. 4834 

  

  

      

Po wyborach władz miejskich. 
Jaka będzie obsada sekcyj w Magistracie. 

W związku z ukonstytuowa- 
niem się reprezentacyjnych władz 
magistrackich i wyborem nowych 
ławników, staje się aktualną spra- 
wa obsadzenia poszczególnych sek- 
cyj przez nowo-obranych ławni- 
ków. 

Największą trudność będzie 
przedstawia'lo obsadzenie zabagnio- 
nej przez p. Piegutkowskiego sek- 
cji technicznej, którą musi objąć 
fachowiec. Otóż — jak słychać — 
na to stanowisko wysuwany jest 
wice-prezydent m. Wilna p. inż. 
Czyż. Sporną będzie kwestja, któ- 
ry z ławników obejmie sekcję 
zdrowia. Pełne kwalifikacje na 
objęcie tej sekcji ma niewątpliwie 
dotychczasowy naczelny lekarz Ka- 
sy Chorych m. Wilna dr. Male- 
szewski. Jednakże dotychczas kie- 
rował tą sekcją p. ławnik Łoku- 
cijewski, który — jak przypuszczać 
należy — będzie  obstawał przy 
pozostaniu w tej sekcji. Sekcją 
nieruchomości miejskich kierował 
podczas przeszłej kadencji p. ław- 
nik Grzegorz Abramowicz, obec- 
nie obrany znowu ławni- 
kiem. Dla ciągłości w pracy nale 
żałoby go pozostawić na tem sta- 
nowirku. 

Wobec powyższego sekcja fi- 
nansowa , pozostawałaby dla p. 
ławnika Żejmy, który ma za sobą 
długoletnią pracę bankową i mógł- 
by się dobrze wywiązać z ciężkich 
bądź co bądź w tej sekcji obo- 
wiązków. 

Oczywiste dotychczas niema 
nic pewnego. Są to horoskopy, 
które snują obywatele, którym le- 
ży na sercu prowadzenie zdrowej 
racjonalnej gospodarki miejskiej. 
W tym kierunku mogą nastąpić 
duże zmiany poszczególną sekcję 
niekoniecznie musi objąć fachow- 
ców. 

Doświadczenie nas uczy, że na 
naczelnem stanowisku w danym 
dziale pracy nie zawsze jest facho- 
wiec. 

Typowym tego dowodem są 
ministrowie poszczególnych resor- 
tów, którzy w wielkim procencie 
nie są fachowcami, a jednak swój 

"innego gospodarza, 

resort prowadzą bez zarzutu, a | 
nieraz nawet b. dobrze. Jest to 
tylko kwestja odpowiedniego doboru 
fachowych i uczciwych ludzj i u- 
miejętnego nimi kierownictwa, oióż 
zadaniem nowoobranych reprezen- 
tacyjnych władz magistrackich i ła- 
wników będzie właśnie dobranie 
sobie takich fachowych sił pomoc- 
niczych. Największej wagi kwestją 
będzie tu odpowiednie zreorganizo- 
wanie sekcji technicznej, przed któ- 
rą leżą dotycliczas odłogiem ogro- 
mre zadanie. Realizację tych zadań 
będzie się musiał gorliwie zająć 
przyszły jej kierown k. 

Nie mniejsze znaczenie ma 
również oprawa odpowiedniej re- 
organizacji sekcji zdrowia, przy- 
znania magistrackim lekarzom sa- 
nitarnym szerokiej egzekutywy i t d. 
a joż najwięcej uwagi będzie mu- 
siał obecny magistrat poświęcić 
opowie oczyszczenie bagna, jakie 
się zaplemiło w sekcji rzezni i wy- 
ników. Bagno to należy jaknaj- 
prędzej oczyścić. Niemoże być @а- 
lej tolerowana niewyraźna sprawa 
z beczkarnią, oddaną na fatalnych 
warunkach w ręce prywatne; spra 
wa prymitywnych, brudnych гуп- 
ków, nie zaopatrzonych w nowo- 
czesne urządzenia i t. d. 

W końcu z nieruchomości 
miejskich dotychczas fatalnie go- 
spodarowane grunta muszą znaleźć 

któryby ich 
uprawę postawił na odpowiednim 

poziomie. 
Trudno jest jednak wyczerpać 

w małym artykule wszystkie mo- 
żliwości, jakie czckają obecny Ma- - 
gistrat. Do tej więc sprawy nieraz 
jeszcze powrócimy. 

Zdan. 

Zatwierdzenie protokółu. 

Magistrat m. Wilna w dniu 
wczorajszym wysłał do p. wojewo- 
dy celem zatwierdzenia protokół 
z ostatniego organizacyjnego ро- 
siedzenia nowoobranej Rady Miej- 
skiej, gdzie dokonany został wy- 
bór prezydenta miasta i ławni- 
ków. (Ss): 

  

  

  

  

NIEZBĘDNĄ 
JEST 

tabliczka wyborowej 
czekolady VELMA, 
MILKA lub BITTRA 
przy pracy, podczas 
zabawy i na wyciecz- 
kach. Albowiem cze- 
kolada SUCHARD 
jest bardzo pożywną 

„! nawet najmniejsza 
y ilość wzmacnia siły 

i nerwy. 

Skosztuj jeszcze dzisiaj 
tabliczkę czekolady 

SUCHARD i 

  

     

       

      

   
  

  

     

    

     
    

  

   
   

  

   

      

   

Wyjaśnienie w sprawie protensyj 
ks. Karola. 

BUKARESZT, (Pat). W 
odpowiedzi na informacje, jakie 

ukazały się w prasie niemieckiej i 

angielskiej oficjalne koła rumuń- 

skie podają do wiadomości, że 

sprawa ewentualnych  pretensyj 

księcia Karola do tronu rumuń- 

skiego została wyraźnie uregulowa- 

na aktem konstytucyjnym z dnia 

4 stycznia 1926 roku, który był 

ratyfikowany przez wszystkie partje 

polityczne. 

Zmarły król Ferdynand miał 

prawó zezwolić na powrót ks. Ka- 

rola do Rumunji, tymczasem król 

nie przywołał księcia do swego 

łoża. 

Pozatem testament zmarłego 

króla stwierdza jasno, że prawa 

po tronu winny przypaść ks. Mi- 

chałowi, którego już cały parla 
ment uznał jako króla, następcę | 
Ferdynanda na tronie rumuńskim, 
Ks. Karol nie może więc wrócić 
do Rumunii. 

Poseł angielski w Polsce opusze”* 
swe. Stanowisko. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). | 

Informujemy się, iż obecny po 
seł angielski w Warszawie p. 
Miller ma opuścić z końcem b. 
swe stanowisko. Wraz z nim m: 
opuścić Warszawę pierwszy sek 
tarz poselstwa angielskiego p. R 
bert. э 

Jako następców p. Max Miller 
wymienia się p. Fipsa, kierowni 
poselstwa angielskiego м Рагуй 
oraz obecnego posła angielskieg 
w Sofii. 1 
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Wobec zainteresowania 
naszego społeczeństwa, 

PRZEGLĄD LITEWSKL 
Lilewski Związek Szalisów. 

(Lietuviu Šauliu Sąjunga). 
‚ jakie budti kwestja szaulisów wśród podajemy krótki opis powstania, rozwcju, za- dań oraz obecnego stanu Litewskiego Związku Strzelców. Materiałem do niniejszego cpisu posłużyła prasa litewska z dłuższego okresu czasu. 

W okresie formowania się pań- 
siwa litewskiego, ziemia kowień- 
ska była terenem operacyj licznych 
Organizacyį antypaństwowych oraz 
band rabusi, które zak.ócały spo- 
kój jej mieszkańców. W owych 
czasach Litwa nie posiadała jesz- 
cze zorganizowanej siły zbrojnej, 
skutkiem czego nie mogła skutecz- 
nie walczyć z bandami wywrotow- 
ców. Wtedy to wyłoniła się potrze- 
ba utworzenia organizacji, któraby 
stanęła do walki z elementami 
szkodliwemi i broniła granic mło- 
dego państwa od niebezpieczeństw, 
zagrażających mu zewnątrz. 

Takiem zorganizowanem kołem 
stał się „Związek Strzelców", któ- 
rego inicjatorem i twórcą był Wła- 
dysław Putvinskis, obecny prezes 
honorowy Związku. 
— № zaraniu swego istnienia zwią- 
zek nie był tem, czem jest obec- 
nie. Była to poprostu źle zorgani- 
zowana gromada szowinistyczna 
młodzieży litewskiej nie posi:dają- 
ca ani należytego wyszkolenia, ani 
odpowiedniej ilości broni. Człon- 
kowie Związku nie znali żadnego 
rygoru, skutkiem czego dopuszcza- 
li się licznych nadużyć względem 
pozostałej ludności. 

Zamiast walczyć z bandytyz: 
mem niesforne oddziały szaulisów 
grasowały po całym kraju, słejąc 
wśród ludności postrach. W nie- 
których miejscowościach  szaulis 
stał się synonimem rabusia. 

Najdotkliwiej szaulisi dali się 
we znaki Judności polskiej zamiesz- 
kałej na Litwie, skutkiem czego 
wrogo usposobili względem siebie 
wszystkich Polaków. Sian taki 
trwał parę lat. 

Z biegiem czasu wraz z ugrun- 
towaniem się i wzmocnieniem wła- 
dzy litewskiej w kraju zapanowały 
względnie normalne warunki i 
związek szaulisów w poprzedniej 
Swej postaci nie mógł być dłużej 
tolerowanym. 

W celu przykrócenia nadużyć, 
jakich dopuszczali się szaulisi, rząd 
wydał cały szereg przepisów, ogra- 
niczających ich samowolę. 

Od tego czasu szaulisi, ujęci w 
karby rygoru, z rozwydrzonej ban- 
dy przeistoczyli się w zorganizo- 
wany zespół młodzieży litewskiej. 

Obecnie na czele Związku stoi 
naczelny dowódca Miko!as Kalma- 
avicius, który wraz z Centralnym 

'ądem, znajdującym się w Kow- 
stanowi najwyższą władzę 

lisów. 
becny skład Centr. Zarządu 

ązku jest następujący: 
Prezes — Rafał Skipitis. 
Wice-prezes — prof. Ludas Vai- 

lionis. 
Przedstawiciel szaul. kraju kłaj- 

pedzkiego — Jerzy Lebertas, oraz 
inni liczni członkowie. 

Cały Związek został podzielony 
na 20 okręgów (rejonów), których 
siedziby znajdują się we wszystkich 
większych miasteczkach powiato- 
wych. 

W skład każdego okręgu wcho- 
dzi pewna (niestała) ilość pluto- 
nów, których ogółem jest około 
400 tu. 

Prawie każda liczniejsza wioska 
posiada własny pluton. 

Pluton przeciętnie liczy od 60 
do 100 szaulisów. 

Każdy pluton, oprócz nazwy 
pochodzącej od miejscowości, w 
której się znajduje, posiada własny 
numer i należy do jednego z o- 
kręgów. 

Na czełe plutonu stoi dowódca 
plutonu, którym zgodnie z rozpo- 
rządzeniem Centr. Zarz. może być 
wyłącznie wojskowy (oficer). 

Oprócz dowódcy, pluton posia- 
da własny zarząd, składający się 
z prezesa, vice-prezesa, sekretarza, 
skarbnika, oraz prezesów przeróż- 
nych komisyj, jak to: kom. rewi- 
zyjna, oświatowa, Sportowa i inne. 

Okręgi, analogicznie do pluto- 
nów, również posiadają dowódców 

' oraz zarządy. Zarząd okręgu kie- 
__ruje wszystkiemi należącemi doń 

_ plutonami. 
Szaulisi dzielą się na czynnych 

— i wspierających. 
+ Członkowie czynni. podlegają 

wszelkim przepisom i posiadają 
broń; członkowie zaś wspierający 
(iest ich o wiele mniej) są to prze- 
ważnie ludzie starsi, którzy wspie- 
rają związek datkami pieniężnemi. 
Członkowie czynni są używani do 
patrolowania pogranicza, dróg ko- 

  

   

   
    
    

  

   

  

munikacyjnych, 
szpiegowskiej. 
_ Szaulisi, którzy położyli dla 
Związku jakieś znaczniejsze zasługi, 
są dekorowani orderem „Gwiazdy 
szaulisów* (Śauliu ZvaigZde): 

Ordery rozdaje specjalna kapi- 
tuła „Gwiazdy szaulisów*. 

Uzbrojenie jest bardzo różno- 

oraz do służby 

rodne. Jedni posiadają karabiny, 
inni zaś rewolwery i dubeltówki. 
Wiele plutonów posiada lekkie 
oraz ciężkie karabiny maszynowe. 

Cała broń, bez względu na to, 
czy jest. własnością Związku, czy 
też jednostki, jest zmagazynowana 
przy dowództwie plutonu. 

Związek Szaulisów, będąc orga- 
nizacją przysposobienia wojskowe- 
go, zwraca specjalną uwagę na 
wyszkolenie wojskowe swych człon- 
ków. 

Ćwiczenia, jak to musztra oraz 
strzelanie do celu, odbywają się 
przeważnie 2 razy tygodniowo. 

Oprócz plutonów _ pieszych, 
Związek posiada także pewną ilość 
plutonów konnych, które nie ma- 
jąc własnych koni do ćwiczeń uży- 
wają przeważnie koni wojskowych. 

Związek posiada również pluto- 
ny szkolne, składające się wyłącz- 
nie z uczącej się młodzieży. 

Stosowane są w nim przepisy 
tzgodnione z rygorem szkolnym. 

Ostatnio ruch szaulisowski da- 
k się zauważyć również wśród ko- 

iet. 
W wielu miejscowościach Lit- 

wy utworzyły się specjalne pluto- 
ny „Szaulisek“, które posiadają 
własne zarządy. 

Szauliski noszą specjalny strój, 
który jest bardzo zbliżony. do li- 
tewskiego stroju narodowego. 

Działalność szaulisek ogranicza 
się przeważnie do pracy kultural- 
nej oraz propagandy idei szauli- 
sowskiej. 

Szauliski posiadają przedstawi- 
cielkę w Zarządzie Centralnym. 

Ciekawy jest system propagan- 
dy: pewien szaulis w  specjal- 
nie zbudowanym wozie, objeżdża 
całą Litwę, wygłaszając odczyty, 
wyświetlając filmy, rozpowszech- 
niając bibułę szaulisowską, werbując 
nowych członków dla Związku. 
Co się tyczy działalności kultural- 
nej, to wyraża się ona przeważnie 
w organizowaniu odczytów, wie- 
czorków oraz igrzysk. Wiele pluto- 
nów posiada własne trupy drama- 
tyczne, które od czasu do czasu 
wystawiają lżejsze litewskie utwo= 
ry sceniczne, celem budzenia pat- 
rjotyzmu. 

Związek posiada własny organ 
specjalny—,,Trimitas* (Róg). Re- 
daktorem „Trimitasa“ jest obecnie— 
L. Vailionis. 

Dnia 15 go października, roz- 
poczną się w Kownie kursa do* 
wódców plutonów szaulisėw, ma- 
jące na celu dokładne obznajmie- 
nie dowódców plutonów z nauką 
wyszkolenia wojskowego oraz z 
pracą orgarizacyjną. 

Nastroje, panujące wśród szau- 
lisów, są wyraźnie wrogie 
względem Polski. Każdy szaulis 
jest zawziętym szowinistą i zdecy- 
dowanym wrogiem Rzeczypospoli- 
tej. 

: Kwestja wileńska wśród szau- 
lisów budzi żywe zainteresowanie. 

ldea odzyskania Wilna co tego 
stopnia jest tam wpojona że nie- 
które plutony  przewiązały swe 
sztandary żałobnemi wstęgami i 
postanowiły nie zdejmować ich do- 
póki nie odzyszczą Wilna. 

Dzięki poparciu rządu, szaulisi 
w stosunku do 
łej znajdują się na prawach wy- 
łącznych, co stanowi wielką przy- 
nętę dla nowowstępujących. 

W najbliższej przyszłości Zwią- 
zek ma ulec zasadniczej reorgani- 
zacji, której szczegóły zostały o- 
mówione w Kownie dnia 20 maja 
r. b na zjeździe dowódców okrę- 
gów. М. В. 

Dr. D. Olsejl.o 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. — 4500 
Przyjmuje od 9—10 rano, 

w Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. W. P. Z. 

      

Mie dba o swoją ojczyznę ten, kto nie 
jest członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej 

"szošciami narodowemi 

ludności pozosta- 

'Prasa zagraniczna o stosunkach 
polsko-litewskich. 

„Le Matin" z d. 12. VII. za- 
mieszczą korespondencję Koraba 
z Wilna p. t. „Un pays se meurt“. 
Autor pisze, że Litwa prowadzi о- 
becnie politykę kompletnej izolacji, 
zrywając wszelkie stosunki z Niem- cami, Ž. S. R. R. i z Polską. Nie uznaje ona sutorytetu konferencji 
ambasadorów, ani Ligi Narodów. 
Nie szanuie nawet autorytetu pa- 
pieża, gdyż zabroniła swoim miesz- 
kafńicom udziału w koronacji Obra- 
zu Ostrobramskiego w  Wilnie. 
Gdyby Litwa była położona gdzieś 
na krańcach Świata, nikomuby to zapewne nie przeszkadzało. Ze względu jednak na jej położenie 
geograficzne z jednej strony na drodze wiodącej z Niemiec do Ro- 
sji, z drugiej zaś strony na prze- 
strzeni dzielącej Polskę od morza, 
trudno się pogodzić z zamknięciem granic litewskich, co zresztą jest 
ze szkodą samej Litwy. Kraj ten 
z każdym dniem ubożeje, |Iudność 
gromadnie emigruje, Niemen utra- 
cił swoje znaczenie ważnej arterji 
komunikacyjnej dla eksportu drze- 
wa z Polski, port kłajpedzki za- 
miera. Rząd litewski zaczyna już 
zdawać sobie sprawę z tej tragicz- 
nej sytuacji. W tym momencie 
właśnie Polska proponuje Litwie 
skojarzenie się z nią; Marszałek 
Piłsudski gotów jest do zawarcia 
związku z Litwą, a w posagu przy- 
nosi okolice polskie Wilna i bo- 
gactwa wpływające z handlu i tran- 
zytu polskiego. Pomimo korzyst- 
nych widoków Litwa się waha, 
bojąc się utraty swojcj indywidu- 
alności w zetknięciu z Polską. 

Skrupuły Litwy nie są bynaj- 
mniej natury politycznej, lecz są 
one natury moralnej intelektualnej. 

Zadaniem Polski byłoby więc 
przekonanie Litwinów, że niema 
ona bynajmniej zamiaru hamowa- 
nia rozwoju narodu litewskiego. 
W tym celu powinnaby Polska u- 

stanawizć katedry języka i litera- 
tury litewskiej przy swoich uni- 
wersytetach co wpłynęłoby w Spo- 
sób wielce dodatni na urobienie 
opinii litewskiej w kierunku za- 
warcia Ścisłego związku z Polską. 
Unja polsko litewska byłaby wiel- 
kim krokiem naprzód na drcdzę do odbałkanizowania Europy po- 
wojennej, oraz uproszczenia i skon- 
solidowania mapy Europy. Poło- 
żyłoby to również kres intrygom 
awanturników na wschodzie i za- 
chodzie Europy. 

„Germania“ d. 12. VII, м оь- 
szernej korespondencji z Warszawy 
występuje stanowczo przeciwko po- 
głosce, jakoby uroczystości koro- 
nacyjne w Wilnie miały na celu 
udowodnienie Litwinom raz jeszcze 
bez podstawności ich pretensyj co 
do Wilna. Polska nie potrzel uje— 
mówi dziennik — takich manewrów, 
aby uzasadnić swoje stanowisko 
w sprawie wileńskiej. Przez otwar- 
cie granicy dla obywateli litewskich, 
pragnących się udać na koronację, 
okazała Polska wyraźnie, że ze 
swej strony dąży do złagodzenia 
konfliktu z Litwą. 

„Berliner Borsen Ztg.* d. 13 Vil. 
podaje z powołaniem się na dzien- 
niki litewskie wiadomość, że w Wilnie odbyły się tsjne narady, w 
których uczestniczyć mieli Marsza- 
łek Piłsudski, ministrowie Meysz- 
towicz i Niezabytowski oraz podo- 
bno poseł amerykański w Warsza- wie Stetson. Na naradzie tej zapaść miała uchwała, mocą której Wilno 
otrzymać ma prawa kantonu au- 
tonomicznego z samorządem. Pro- 
jekt ten ma być podobno przedło- 
żony w najbliższym czasie Sejmowi. 
(Należy pamiętać, że „Berliner Bor- 
sen Ztg“ jest znana z fabrykacji 
pogłosek, które mogą się odbić na 
stosunkach giełdowych, w których 
pismo to odgrywa dużą rolę. Przyp, 
Red.) 

Jak Ch. D. przeszła do opozycji? 
(Przyczynek do; obecnej sytuacji wewnętrznej na Litwie), 

Ostatnia dyskusja w prasie li- 
tewskiej, która właściwie od kwiet- 
nia, aż do chwili obecnej stale się 
prowadzi, daje moźność zestawie- 
nia okoliczności, w których po- 
wstała opozycja przeciwko  rządo- 
wi Woldemarasa z grup ukininku 
partja, i trzech odłamów  partji 
Chrz. -Demokratycznej (właściwa 
Chrz. - Demokracja,  Ukininku 
Sajunga i Darbo Federacja). 

W rządzie uczestniczyły począt- 
kowo następujące stronnictwa: 
Związek Litwinów - Narodowców 
(tautininka), Partja Rolników Litew- 
skich, Związek Rolników Litewskich 
(ukininku sajunga), chrześcijańscy 
demokraci (Ch.-d.) i Litewska Fede- 
racja Pracy  (Darbo Federacja). 
Ogółem więc rząd koalicyjny skła- 
dał się z przedstawicieli pięciu 
ugrupowań politycznych. 

Pierwsza ustąpiła z rządu była 
partja rolników (dn. 12-go kwiet- 
nia), kiedy to wespół z  laudinin- 
kami, socjal-demokratami. mniej- 

głosowała 
za uwoinieniem dr. Pajauisa i za 
wyrażeniem votum nieufności rzą- 
dowi. 

W rządzie pozostały więc czte- 
ry grupy polityczne: tautininkowie 
oraz t. zw. Blok Chrześcijański, 
Dnia 12-go kwietnia r. b. po roz- 
wiązaniu Sejmu wyłoniła się kwe- 
sija programu prac rządowych na 
dalszy okres bez Sejmu. 

Umówiono się, że wszystkie 
partje popierające rząd przedstawią 
swój program i naradzą się nad 
jego uzgodnieniem. 

Dnia 20-go kwietnia r. b. w 
obecności Prezydenta Republiki i 
premjera odbyła się narada przed- 
stawicieli zblokowanych partyj. Z 
ramienia tautininków wziął udział 
w naradach prezes klubu ich adw. 
Norejko. z ramienia partji kriksz- 
czioniów prezes ich p. Krupavi- 
czus, z ramienia u. s. leader ich 
p. Stulginskis i z ramienia Darbo 
Federacji—prezes dr. Ambrożajtis. 
Rozpatrywano sprawę programu 
najbliższych prac rządu. 

* Adw. Norejko w imieniu partji 
tautininków oŚwiadczył, że partja 
jego zdecydowana jest: a) do roz- 
wiązania Sejmu, który został zwo- 
łany na podstawie obowiązującej 
dotąd konstytucji. Przed zwoła- 
niem Sejmu należy przeprowadzić 
zmiany konstytucji i ordynacji wy- 
borczej; b) zmianę tych należy do- 

końfić drogą referendum. c) nie- 
zbędne jest wprowadzić zmiany w 
gabinecie ministrów, tak, by wszyscy 
jego członkowie byli zwolennikami 

a 

zmian konstytucji i ordynacji wy- 
borczej, d) koniecznem jest upo- 
ważnienie Prezydenta Republiki na 
wydawanie tymczasowych zarzadzeń 
z mocą ustawy, e) należy nie- 
zwłocznie przeprowadzić rugi w 
aparacie administracyjnym  zarów- 
no państwowym, jak samorządo- 
wym, zwracając uwagę nietyle na 
partyjne przekonania urzędników 
ile na osobistą wartość człowieka 
oraz jego produkcyjność. 

imieniu Ukininku Sajun- 
ga p.  Stulginskis oświadczył, 
że w programie jego  partji 
leży: a) normowanie potrzeb kraju 
W granicach istniejącej konstytucji, 
b) niezwłoczne zarządzenie wybo- 
rów do Sejmu i pozostawienie 
stanu wojennego celem zabezpie- 
czenia bezpieczeństwa wewnętrzne 
go, c) stworzenie jednolitego, ener- 
gicznego rządu. 

Dr. Ambrożajtis w imieniu Dar- 
bo Federacji oświadczył m. in., że: 

a) winny być dokonane zasad- 
nicze reformy w ustroju państwa. 
Wszelako D. F., która w swoim 
programie ma wypisane hasła de- 
mokratyczne, nie może prżystać na 
reformy, któreby deptały nakazy 
demokratyzmu, b) obecny gabinet 
ministrów nie odpowiada włożo- 
nym nań niezwykle doniosłym о- 
bowiązkom, to też w rękach gabi- 
netu nie może spoczywać dalszy 
los kraju, c) jednym z najistotniej- 
szych warunków owocnej pracy 
gabinetu jest ścisły związek pomię- 
dzy chrześcijańsko-narodowemi or- 
ganizacjami społecznemi w rządzie 
i w szerokich warstwach społe- 
czeństwa 

W imieniu partji krikszczio- 
niów wreszcie p. M. Krupaviczius 
oświadczył: a) Zwlekanie z wybo- 
rami jest niepożądane i szkodliwe, 
Należy wprowadzić życie na nor- 
malne i prawne tory. Wielkiem 
jest niebezpieczeństwem życie bez 
konstytucji. b) Sytuacja jest cięż. 
ka, potrzebny jest silny, energiczny, 
zdolny rząd, któryby pracował z 
całem zaparciem się dla kraju. 
Rząd obecny należy zreorganizo- 
wać. 

Wreszcie ks. Krupaviczius za- 
pytał przedstawiciela tautininków, 
czy złożone przezeń oświadczenie 
w imieniu tautininków jest osta- 
tecznem, czy też mogą zachodzić 
jakieś w tej sprawie kompromisy. 
Na to przedstawiciel tautininków 
p. Norejko odpowiedział, że co do 
dwóch pierwszych zasadniczych 
punktów, a mianowicie co do nie- 
możności natychmiastowego roz- 

. 

Nr. 

Zycie wewnętrzne Litwy. 
Dokument wolności prasy. | 

„Lietuvos Żinios* dla zaakcentowania niemożności nieskrępowai go pisania o sytuacji na 

wojskowego komendanta 
Do wszystkich 

wiatach. 

Dla uniknięcia 

zetach lub tygodnikach, 
po otrzymaniu pozwolenia 

Litwie od czasu do czasu zamieszcza na mit cu naczelnem zamiast artykułu wstępnego następujące I 
m. Kowna: 

redakcyj gazet i tygodników w m. Kownie i p 

rozporządze 

) już powstałych nieporozumień między redakcji gazet i tygodników, a cenzurą wojenną ustanowiony został obowiązują! regulamin, opierający się na ustawie o obronie państwa $ 9. 38 
$ 1. 

Wszystkie artykuly i wiadomošci, 
muszą podlegać wojennej cenzurze i do 
mogą być wydrukowane i rozpowszechni 

   

   
mające być wydrukowane 

8 2. 3 Artykuły poprawiane, lub dozwolone przez cenzurę, podawać do gazet, lub tygodników 
zupełnie niedrukować; lecz drukow. 
artykułów, lub wybranych z artykuł 

anie tylko nagłówków poprawionyć 
u kilku zdań—jest wzbronione. | 

redakcje moj 
tak, jak je cenzura poprawiła, hi 

    

8 5. 
Poprawiony przez cenzurę artykuł (jeżeli się w ostatecznym razi żeby nie było w nim białych wolnyc 

drukuje) musi być tak ułożony, 
miejsc. 

   

  

$ 4. ® 
Zamiast wykreślonych w 

się umieszczać ogłoszeń redakcji. 

Odpowiedzialni redaktorzy, 

więzienia, 

artykule przez cenzurę wierszy, zabranić 

$ 5. 
niechcący się podporządkować prawidłom, będą kerani grzywną do $ tys. litów, albo około 3 mie 

   
   

  

rd 
(—) Skucas 

Podpulkownik, wojskowy komend n 
m. Kowna. 

30 sierpnia wybory do sejmiku klajpedzkiego, 
Dnia 10 lipca r. b. w „Dzien- 

niku Urzędowym Kłajpedy* ukaza- 
ła się publikacja następująca: „W 
związku z usunięciem przeszkód, 
jakie dotychczas uniemożliwiały 
porozumienie w sprawie wyborów 
do Sejmiku, wyznaczam termin 

„Lietuwa* w Nr. 78 rozpatrując 
możliwość okupacji Litwy przez 
Polskę oświadcza, że akcja zbrojna 
Polski przeciwko Litwie może mieć 
cel trojaki: - 

1) Inkorporacja całej Litwy, 
2) inkorporacja części Litwy i 
3) zmuszenie Litwy do nawią- 

zania specjalnych stosunków z Pol- 
ską: jak unji, federacji, lub konfe- 

ueracji. ч za 

Otóż ten pierwszy cel: inkorpo- 
rację całej Litwy, „Lietuva” uważa 
za niepopularny w Polsce i praw- 
dopodobnie odrzucany przez mia- 
rodajne czynniki. Według „Lietu- 
vy", bowiem, cała Polska widzi, że 
ma w swych granicach dostatecz- 
nie dużo obcych narodów i pań- 
stwowe zasymilowanie ich nie jest 
łatwem. Zwiększać przeto ilość tych 
narodów byłoby poprostu niebez- 
pieczeństwem dla Polski. 

Wątpliwem też według „Lietu- 
vy* byłoby najście zbrojne na Li- 
twę w celu oderwania od niej pew- 
nych części, sam bowiem fakt naj- 
Ścia Polski nawet w najbardziej 
szczęśliwem rozwiązaniu sprawy— 
narobiłby dużo hałasu na całym 
świecie, podniósłby sprawę w Li- 
dze Narodów i wywołałby niebez- 
pieczne komplikacje z sąsiadami; — 
dla paru litewskich powiatów, prze- 
to taki ryzykowny krok nie opła- 
ciłby się. 

Najpomyślniejszem rozwiązaniem 
kwestji litewskiej dla Polski, we- 
dług „Lietuvy* byłoby zmuszenie 
Litwy do zawarcia z Polską unii 
lub federacji. „Lietuwa” dowodzi, 
że taki sposób dałby możliwość 
prędkiego i taniego rozwiązania 
kwestji litewskiej. Zanim by się 
wszczął hałas na ten temat i przed 
podniesieniem sprawy w Lidze Na- 
rodów, udałoby się Polsce zmusić 
Litwę do podpisania unji, lub aktu 
federacji i uspokoić Świat zapew- 
nieniem, że zgoda jest już faktem 
dokonanym. 

„Lietuva” dalej wyraża przeko- 
nanie, że prędzej czy później Pol- 
ska będzie musiała stoczyć wojnę 
z Rosją, która czeka tylko stosow- 
nego momentu, ażeby przyłączyć 
Ukrainę i Białoruś. Najdogodniej- 
szym zaś momentem do wypowie- 
z 2 

pisania wyborów do Sejmu i co 
do referendum narodowego, stano- 
wisko tautininków jest ostateczne 
i kompromisów w danym wypad- 
ku być nie może. Na to p. Kru- 
paviczius oświadczył: wobec tego 
krikszczioniowie będą musieli od- 
wołać swych ludzi z gabinetu mi- 
nistrów i naradzić się nad dal- 
szem stanowiskiem partji. 

Jak wiadomo krikszczioniowie 
i u. s. przeszli do stanowczej opo- 
zycji. 

"znaczęniu 1_v tem; "że 

wyborów zgodnie z Konwencd 
Kłajpedzką na dzień 30 sierpnić r. b.*. Kłajpeda, dn. 16-go lipca Podpisy: Žalkauskas,  gubernato obszaru Kłajpedy, Szwellus — Pre 
zydent Dyrektorjatu. ' 

Wojowniczy głos narodówki litewskiej ! 
dzenia wojny byłoby zajęcie prze 
wojska polskie Litwy. Я 

Та okoliczność _ najbardziej 
wstrzymuje Polaków. Wojna z Li 
twą i Rosją zakończyłaby się pi 
rażką dla Polski. $ 

Jak widzimy z artykułów tyc 
cały sens dyplomacji litewskiej 
lega na przekonywaniu zarów 
Rosji jak Niemiec o wielkiem świ 

w wypadki 
gdyby zaszła potrzeba, Litwa wy 
stąpi przeciw Polsce, a choć st 
mała i słaba, to jednak jej udział] 
przesądzi szalę zwycięstwa. 2 

Litwa rozumuje: „Polską nas; 
nie ruszy, bo nie zechce Wszczy: 
nać sporu nawet przy dogodnej! 
dla siebie konjunkturze, powiedzmy | 
w chwili kiedy Rosja, albo Niemcy | 
nie byłyby w stanie interwenjować, | 
gdyż będzie się obawiała wielkiega 
hałasu, nie zechce się przeciwsta- 
wiać Lidze Narodów, my zas wspól- 
nie z Rosją, czy Niemcar'i na Pol- | 
skę napadniemy i odbierzemy od. 
niej „swoje“ Wilno“. ° 

Pytanie: A co potem? Co po 
wymarzonem rozgromieniu Polski 
będzie z Litwą? — Jakoś szowini+ 
stycznej opinji litewskiej do głowy 
nie przychodzi. Aktywizm litewski 
może się zdobyć tylko na krótką | 
metę, sugestja zaś, że państwo ed 
tewskie jest wielką siłą i ma wiel- 
kie znaczenie, wyczerpuje się w 
perspektywie dalszej. Dyplomacja 
litewska nie zdobyła się jeszcz e 
na plan wyjścia z ciasnego kręgu 
koncepcyj „Sesonstattu*. 4 

    Roforma rolna. 1 
Najświeższy nr. „Lietuwos Ukisa“ 

nr. 5 (57) z lipca podaje dane co“ 
do reformy rolnej. A 

Do dnia 1 stycznia 1927 r. by-. 
było na Litwie 312.866 ha nieroz= 
parcelowanych gruntów; w obszar. 
ten wchodzą również dwory, któr« 3 
zaczęto parcelować w 1926 roku. | 
Nierozparcelowane grunta znajdują 
się w rękach 1.664 właścicieli. Fak- 
tycznie właścicieli jest znacznie - 
więcej, gdyż wielu z pośród nich 
przeprowadziło podział. Przypuś- 
ciwszy, iż właścicieli takich jest 
1800 i do każdego z nich należy | 
po 80 ha, obszar pozostawionych 
norm wyniesie w takim razie około 
144 tys. ha. Pozostaje przeto na 
potrzeby reformy rolnej 168.866 ha, 
z czego również nie ulegnie parce- 
lacji całość, gdyż wielu właścicie- 
lom, posiadającym mniej niż po 
200 ha gruntu, pozwolono sprzeda 
wać ziemię z własnej ręki. „WA 

Obszar dzierżawionej ziemi co* 
rocznie się zmniejsza. Tak np: w | 
1923 r. dzierżawiono 194.019 ha, 4 
zaś w 1926 r. zaledwie 82.091 ha. - 
Oddawano ziemię w dzierżawę głó” 
wnie drobnym  dzierżawcom. 4
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Według danych statystycznych 

iązku Kooperatyw Litewskich, w 

5 roku czynnych było na tere- 

niepodległej Litwy 400 koope- 

yw spożywczych. Liczba człon- 

w wynosiła około 64 tysięcy, 

je z rodzinami zaś około 320 

jęcy. Obrót roczny wynosił nie- 

1 40 miljonów litów. Wszystkie 

operatywy rozporządzały kapita- 

m obrotowym i zapasowym w 
mie około 4 milj. litów. Tak 

jała stosunkowo suma tłumaczy 

e tem, że towary kooperatyw 
ane były przeważnie na kredyt. 

ją z bolączek kooperacji litew- 
jej jest fakt inwestowania blisko 
óltora miljona litów w nierucho- 

ości. Pozatem kooperatywy li- 

wskie porozpożyczały przeszło 
iljon litów gotówką. W związku 

powyższem Odczuwać się daje 

rak kapitałów obrotowych, CO 

gromnie utrudnia normalną dzia- 

joość kooperatyw spożywczych. 

Kooperatywy połączone są Ww 

wa związki: Związek Litewskich 

„ółek Kooperacyjnych, oraz Cen- 

zy liczył w 1926 roku 282 spółki 

| sprzedał w 1925 roku towaru na 

umę 11,304,436 litów; Centrala 

ooperatyw Litewskich natomiast 
yła 76 spółek, zaś obrót jej 

czny wynosił 1,491,125. W 1926 

ku obrót Związku Spółek zma- 
ł do 8,353,000 litów, zaś obrót 
entrali Kooperatyw wzrósł do 
,199,586 litów. 

Zauważyć należy, iż obrót rocz- 
y wszystkich kooperatyw litew- 

skich jest pięciokrotnie mniejszy, 
niżeli odnośnych kooperatyw es- 

W czerwcu b. r. eksport litew- 
ski wynosił 16,2 mil. lit., import 
aš 22,8 mil. lit.; import przewyž- 

ał więc eksport o 6,6 mil. lit. 

W porównaniu z majem b. r. 

sport zmniejszył się o 2,7 mil 

rzedewszystkiem zmniejszył się 

wóz nierogacizny o 1775 sztuk 

inu o 2076 ton. Eksport materja- 
u leśnego zwiększył się mniejwię- 
cej o 300 tys. lit. Import w czerw- 

u b r. jest większy niż w maju 
o 5,2 mil. lit. Zwiększył się wwóz 
nafty (więcej, niż o 3000) i węgla 
około 600 tonn). 
- Za pierwsze półrocze b r. wy- 

wieziono towarów na 129,8 mil. lit., 

ieziono zaś na 120,0 mil. lit. 

yli wywieziono więcej aniżeli 
ieziono 0 9,8 mil. lit. W r. 1926 

Zboże i wytwory zbożowe 
Nasienie . 
Owoce i in. : 
Towary kolonialne 
Tranki 
Szmaty _—: 
Późne tkaniny 
5 i in. 2 
Skóra i kożuchy. 
Wyroby metalowe 
lastrumenty i aparaty. 
АН . сс . 

-Chemikalja i lekarstwa 
Różne towary 3 

z 
Zboże i wytwory zbożowe 

zewo i produkty drzewne 

Papier i tektura ‚ 3 
Skóra i kožuchy« 
Maszyny i aparaty 

   

    

      

tem fi 

usirobraski 
: ódeł Mocy*. 
/. „Źródeł Mocy", czasopisma 
krajowego, ęconego kulturze 
regionalnej ziem b. Wielkiego Księ- 

- “a ukazał się numer 

Pisaliśmy w swoim czasie, kil- 
ka tygodni temu, O pojawieniu się 
pierwszego zeszytu tego wydawnic- 
twa, niezwykłego w dzisiejszych 
warunkach wileńskich. Pisaliśmy 

_ szczegółowo o treści pierwszego 
_ zeszytu, nacechowanego powagą i 
_ świadomością celów. Podnosiliśmy 
| z majwyższem uznaniem odwagę 
wydawców którzy własnemi Środka- 
mi, nie rozporządzając poważnym 
kapitałem, a tylko energją organi" 
zacyjną, zdołali urzeczywistnić tak 
„a zamiar. 

: e iewaliśmy się, że w 
tak krótkim czasie, 4 wwie za- 
ledwie miesiąca, spotka nas nie- 
spodzianka w postaci niemniej 

/ siarannego, a lepiej jeszcze skom- 
ponowanego zeszytu drugiego. Na 

_ jadomości gospodarcze Litwy. 

Iałalność konperatyw  liewskic. 
tońskich, 7-mio krotnie niższy od 

obrotu kooperatyw łotewskich i 

35-krotnie od obrotu kooperatyw 

fińskich. 

W 1926 roku na terenie całej 

Litwy czynnych było 549 spółek 

kredytu spółdzielczego, ® czego 

92 spółki przypadały na żydowskie 

banki ludowe. Bilans tych ostat- 

nich wynosił dnia 1 stycznia 1926 

roku 15,063,664 it. 66 ct.; 302 

spółki kredytu koocperacyjnego ©- 

kreślały swój bilans w dniu 1 paź 

dziernika 1926 roku na SUNIĘ 

13,460,743 lit. 22 ct. 
Ogółem biorąc banki koopera- 

cyjne porozpożyczały do dnia 1-g0 

października 1926 roku blisko 20 

miljonów litów, podczas kiedy w 

okresie przedwojennym banki koo- 

peratywne požyczaly do 30 milj. 

rocznie. Z powyższego wynika, że 

stosunki kredytowe na Litwie nie 

osiągnęły jeszcze normy przedwo- 

jennej, wynoszą zaledwie 66*/0 tej 

ostatniej. 
Ze sprawozdań wygłoszonych 

na IV Zjeździe Związku Koopera- 

tyw Rolniczych, który odbył się 

dnia 28 maja r. b, okazało Się, że 

bilans organizacji tej wyniósł w 

1926 roku przeszło 10 milj. litów. 

Obrót handlowy, nie licząc w tem 

oddziału mleczarskiego, wyniósł 

6,764,000 litów. W 1926 roku Zwią- 

zek Kooperatyw Rolniczych roz- 

począł eksport nasienia koniczyny 

do Rosji. Jednocześnie Związek 

stworzył w Birżach i Janiszkach 

2 punkty przeróbki lnu. Niezależ- 

nie od tego, Związek wydzierża- 

wił na przeciąg 12 lat elewatory 

kowieński i szawelski. 

Handel zagraniczny za czerwiec. 

w pierwszym półroczu wywieziono 

więcej aniżeli wwieziono o 16,2 

mil. lit. 
W r. b. wywieziono więcej ani- 

żeli w r. ub., koni (11.000 sztuk) 

i bydła rogatego (2000 sztuk) war- 
tości 5 mil. lit., mięsa—o 400 tys. 

lit., siemienia Inianego—2,3 mil. lit., 

desek—2,1 mil. lit., mniej zaś ro- 

gacizny—o0 2,6 mil. lit., zboża pra* 

wie 1 mil. lit., drzewa papierowe- 

go—2 mil. lit., fornieru—400 tys. 

lit., celulozy — 700 tys. lit., Inu 

(oprócz pakół i odpadków) — 2,7 

mil. lit., skóry na zelówki—1 mil. 

lit., wwieziono zaś więcej tkackich 

i wełnianych wyrobów prawie o 3 

mil. lit., żelaza—1 mil. lit., nafty— 

700 tys. lit. Wwóz innych towarów 

pozostał naogół bez zmiany. 

Handel litewsko-fiński. 

Handel litewsko-fiński przedstawiał się w 1926 roku jak następuje: 

1. Import fiński z Litwy 

Produkty spożywcze mięsne . 
w milj. mk. f. 

680 
25 

14.200 
1.210 

127 
225 

1.470.658 
17.555 

682 
1.165 
665 

2.000 
420 

1.500 
360 

Ozółem 1.518.472 

2. Eksport fiński do Litwy: 

11172 
1.125 

26.500 
2.000 

58.025 

89 427 

  

Ogółem < 

Z tego wynika, że import litewski do Finlandji góruj i у 
bo 80 Łitwy_0_1-429048 (nt. f. ji góruje nad impor 

Przyśpieszenie druku tego numeru 

wpłynęła niewątpliwie data koro- 
nacji Matki Ostrobramskiej, tej to 
bowiem dacie poświęcono zeszyt 
w całości. jest on nietylko wyra- 

zem religijnej czci dla cudownej 
Madonny, ale i poważnym aktem 
zbiorowej pracy naukowo-literac- 
pęd, znaczenie bynajmniej 

razem m się daty koronacji z oddalanie 

Zeszyt ostrobramski „Źródeł 
Mocy” pozostanie ważnym przy- 

czynkiem do dziejów obrazu i do 
badań nad jego genezą, wciąż jesz- 
cze nie wyjaśnioną w zupełności. 
Tem bardziej, że złożyły się nań 

w większości pióra tych ludzi, któ- 

rzy najczynniejszy udział brali w 

konserwacji i ostatnich badaniach. 
Publikację otwierają pokorne, 

stonowane strofy Tadeusza Łopa- 
lewskiego: „Zawitaj, Głowo, kornie 

schylona... Wiersz ten doczekał 
się niezwykłego losu: za zezwole- 
niem władzy duchownej wydruko- 
wany został na maleńkiej repro- 
dukcji cudownego obrazu, która w 
formie obrazka do książki do na- 

w i LSEN BERT 

SPORT. 
Marsz szlakiem kadrówki. 

6 sierpnia ze startu w Krako- 

wie wyruszą oddziały zawodników 

historycznego już Marszu Szlakiem 

Kadrówki. Przez Michałowice, Mie 

chów, Jędrzejów dążyć będą nie- 

zmordowane szeregi wytrwałych 

piechurów aż do Kielc, tej stize 

leckiej „Mekki”. 

Przed oczyma wszystkich ptze- 

sunie się znów wyobrażenie mo- 

mentu z 6 sierpnia 1914 r. gdy 

na zew Komendanta wyruszyła Z 

Krakowa gromada „szaleńców” 

Pierwszej Kadrowej, idących czy- 

nem oswobodzić Ojczyznę. 

Chcąc by ten moment pozostał 

na zawsze przed Oczyma narodu, 

Związek Strzelecki zaprojektował 

iw 1924 r. wprowadził w życie 

zawody marszowe, odbywające 5:ę 

na Sziaku Pierwszej Kadrowej. 

Od tego czasu upłynęło 3 lata. 

Liczba zawodnikó * wzrasta, rtkru- 

tując się już nietylko z pośród 

strzelców, ale i wojskowych, spor- 

towców, a nawet i kobiet. Najlep- 

szy czas osiągnięty podczas pierw- 

szego marszu jest najgorszym już 

na drugim. Gdy rok 1924 groma- 

dzi na starcie 7 drużyn w sumie 

91 ludzi, to w r. 1925 jest już 14 

drużyn, czyli 182 zawodników, a 

w 1926 r. mamy 923 osób, czyli 

71 drużyn. Wobec poprawiających 

się z każdym rokiem wyników, 

wzrostu poziomu i ilości zawodni- 

ków tegoroczne zawody marszowe 

staną się wielką demonstracją wyć» 

wiczenia żołnierskiego i dlatego 

oczy całego społeczeństwa w dniach 

6 i 7 sierpnia powinny sunąć za 

tymi, którzy dążyć będą * Szlakiem 

Pierwszej Kadrowej. 

3 Międzynarodowe wyścigi ko- 

larskie w Berlinie. 

Do wyścigów kolarskich na 

szosie o mistrzostwo Świata star- 

o w sobotę przed południem na 

(Mirgburgringu 184 kolarzy: ZAWO- 

| dowców i amatorów. Jako pierw- 

/ szy przyszedł Binda (Włochy), 2) 

Girardengo (Włochy), 3) Piemon- 

tezi (Włochy), 4) Belioni (Włochy), 

MS Aertz (Belgia), 6) Wolko (Niem- 
cy), 1) Orrecchia (Włochy), 8) 

Bohl (Szwecja), 9) Brossi (Francja), 

10) Herbert Mebe (Niemcy). 

Wolke, który przyszedł w ogól= 

nej klasyfikacji jako 6 y, był pierw- 

szym jako amator. 

Przed międzynarodowymi zawo- 

dami pływackimi w Warszawie. 

Wczoraj przyjechała do War- 

szawy drużyna „klubu L. S. сВ 

B.-z..Berna, składająca się z 11 о- 

sób. Oprócz zawodników, przyje- 

chał również słynny pływak Belec, 

który uzyskuje fenomenalne czasy w 

pływaniu nawznak. Między inny- 

mi czasy osiągnięte przez Beleca 

wyglądają jak następuje: 100 mtr. 

T min. 18 sek, 200 mtr. — 2 m. 

56 sek. podczas gdy rekordy pol- 

skie wynoszą odpowiednio na tych 

dystansach: 1 min. 32,6 sek. oraz 

3 min. i 29,1 sek. 

Przyjechała również drużyna 

klubowa A. P. K. z Pragi Czeskiej, 

składająca się z 1! osób, Na dwor 

cu przyjeżdżających gości powitali 

wiceprezes Polskiego Związku Pły- 

wackiego p. Majcher i przewodai- 

czący komisji sportowej Z. P. 

p. Tadeusz Semadeni. 

Dowiadujemy się, že dzisiaj ra- 

no przyjeżdża tu pociągiem wie: 

deńskim drużyna pływaków klubu 

М. А. С. z Budapesztu. Również 

dzisiaj przybędzie do Warszawy Pp. 

Henzlowa z l. S. C. B. B, która 

jest bezkonkurencyjna w pływaniu 

na krótki dystans. Czasy osiągane 

normalnie przez p. Henzlową na 

50 m. wahają się około 41,5 sek. 

podczas gdy rekord polski na tym 

       

bożeństwa szeroko rozeszła się w 

dniach uroczystości. 

Mieczysław Limanowski z o- 

gniem i żarliwością pisze o „Źród- 
le Mocy — Ostrej Bramie*, bio- 

rąc motto z Słowackiego: „Ty 

jesteś taka na obrazach Śliczna”. 

Następnie Czesław Jankowski sub- 
telnie i poetycznie snuje myśli na 
temat „Spojrzenia Najświętszej 
Panny Ostrobramskiej”. Szczególnie 
ciekawe są w tym artykule spo- 

strzeżenia porównawcze w związ- 

ku z Madonną Sykstyńską Ra- 

faela, — Oraz odparcie manjackich 
pretensyj nacjonalistów litewskich, 

którzy oburzają się na nazywanie 

Ostrobramskiej „Królową Korony 

Polskiej". P. Jankowski pisze naj- 

słuszniej: „O ludzie! Nie my Po- 

lacy „nadaliśmy* Matce Chrystusa 

Pana, Pani Świata, tytuł polskiej 
królowej, lecz myśmy sami oddali 
siebie pod jej rządy. Kto wam, 

kochani a sierdzici bracia, broni 

uczynić to samo?... Ofiarujcie Matce 
Boskiej Ostrobramskiej tytuł Wiel 

kiej Księżnej Litewskiej”. 
W dalszym ciągu zeszytu znaj 

dujemy obszerny artykuł Piotra 

dystansie wynosi 46,4 sek. W 

związku z tym przyjazdem czeskiej 

zawodniczki P. Z. P. zwróciło się 

telegraficznie do p. Schreiberówny 

(Jutrzenka—Kraków) z prośbą © 

natychnriastowy przyjazd na zawody 

* wyjazd harcerzy jachtem do 
Kopenhagi. 

W niedzielę dnia 24 b. m. wy- 

jeżdża z Szeląga pod Poznaniem 

własnym jachtem żaglowym repre 

zentzcja Polski, składająca się Z 

harcerzy na drugi międzynarodowy 

zlot i zawody skautów morskich 

w Kopenhadze. Ekspedycja wyjeż- 

dża pod kierownictwe” p. Hormela 

Pred międzynarodową Olimp: 
jaą w ПНЕ 

Amsterdam! — Dla większości 

społeczeństwa Amsterdam to tylko 

stolica Holandji, lecz dla pewnej 

grupy ludności, dla świata sporto- 

wego, słowo to stało się synoni- 

mem olbrzymiej manifestacji mię- 

dzynarodowej, która się ma od- 

być w roku przyszłym w tym mieś: 

cie. 
Tutaj w imponującym  stadjo- 

nie rozegrają się lgrzyska IX ej 

Olimpiady, tutaj do walki o pierw= 

szeństwo na polu tężyzny  fizycz- 

nej stanie przeszło sześćdziesiąt 

narodów obu półkul Świata; stąd 

tysiące depesz rozniosą sławę 

zwycięskich barw narodowych. 

Przygotowania do tego wystą- 

pienia—jednego Z najliczniejszych 

i najefektowniejszych--na szerokiem 

forum międzynarodowem—idą w 

przyśpieszonem tempie we wszyst- 

kich państwach. Pracują narodowe 

Komitety Olimpijskie; Związki spor- 

towe starają się już teraz wyelimi- 

nować przyszłych członków grupy 

reprezentacyjnej, a w kilku pań- 

stwach przystąpiono już do wstęp- 

nego przygotowania zawodników. 

Polska pod tym względem nie po- 

zostaje w tyle. Komitet Olimpijski 

działa intensywnie i planowo; re- 

prezent:nci jego byli już na miej- 

scu i w Amsterdamie i w St. Moritz 

(gdzie odbędą się olimpijskie za- 

wody w sportach zimowych) i w 

staraniach o kwatery i zapewnie- 

nie polskiej ekspedycji niezbędnych 

"wygód ubiegli prawie wszystkie in; 

ne kraje. Od połowy lipca ćwiczy: 

już w Poznaniu pod okiem de- 

świadczonych instruktorów grupa 

boksersk?, zaś trzydziestu lekko- 

atletów w początkach sierpnia przej” 

dzie przedwstępny trening w obozie 

ćwiczebnym. 
To już nie 1924 rok, gdzie Vili 

Olimpiada zastała nas nieprzygo- 

towanych, improwizujących w ostat- 

niej chwili, niezorjentowanych, co 

robić, jak robić i kogo posłać do 

Paryża. W ciągu tych trzech lat 

znikło także niezrozumienie spra- 

wy olimpijskiej ze strony rządu i 

włedz komunalnych. Pozostało jed- 

nak jedno: indeterentyzm  spole- 

czeństwa. | to jest właśnie dziwne 

i niesrozumiałe. Wszak ruch spor- 
towy powstał włeśnie w łonie tych 

samych mas ludności, jako samo- 

rzutna akcja przedewszystkiem mło- 

dzieży. Emanując i zyskując sobie 

coraz szersze warstwy starszych — 
liczy on już dzisiaj bez przesady 

sstki tysięcy zwolenników, ;a zwy- 

cięstwa sportowców polskich za- 

granicą znalazły w wielu wypad- 

kach oddźwięk dosłownie w całym 

narodzie. 
A jednak w obliczu Olimpjady 

pozostajemy głusi i niemi, „To 
sprawa sportowców i rządu*—mó- 

wimy—„od nich jedynie zależy po- 

wodzenie polskiego wystąpienia w 

Amsterdamie*, Lecz tak nie jest— 

przynajmniej w części. Współdzia- 

łanie w przygotowaniach olimpij- 

Sledziewskiego, z fachowego, hi- 

storyczno-artystycznego punktu wi- 

dzenia rozpatrujący sprawę kon- 

serwacji obrazu, wyniki zabiegów 
konserwatora Rutkowskiego, opis 
obrazu—i połączone z tem bardzo 

ciekawe dociekania. Metodą porów- 

nawczą bada autor strój, styl, 
szkołę, czas i ikonografję, posłu- 

gując się licznemi przykładami 
synchronistycznemi. Omawia po- 
tem srebrną szatę Madonny i „cu- 
downość obrazu". Tę rozprawę 
doskonale uzupełnia wyczerpujący 

referat konserwatora Jerzego Re- 

mera o samym przebiegu konser- 
wacji i bezpośrednio wyciągnię- 

tych z niej wnioskach naukowych. 
* P. Ludwik Abramowicz, jak 
wiadomo, zasłużony badacz prze” 
szłości wileńskiej, w rzeczowej 
pracy zestawia bibljografję relikwji 
p. t. „Ostra Brama w literaturze”. 
Jest to jeden z najbardziej intere- 
sujących przyczynków w. całym 
zeszycie. Temat ten, proszący: się 
o wyczerpującą monografję, został 
tu przez autora przedstawiony w 
s-osób gruntowny, a zarazem wiel- 

ce plastyczny. Rzewny i pełen u- 

skich ze sterami sportowemi, to 

sprawa społeczna; to zdanie egza- 

minu z należytego zrozumienia 

przez społeczeństwo znaczenia kul- 

tury fizycznej; to zamanifestowanie 

przed światem, że sport polski nie 

jest drobnym i oderwanym  frag- 

mencikiem naszego życia, lecz jest 

najbardziej wysuniętą placówką o- 

gólnego dążenia do odrodzenia fi- 

zycznego. Zawodnicy olimpijscy — 

trzeba wreszcie to zrozumieć — 

to nie konie wyścigowe, którym 

przy ich występach na torach za- 

granicznych wszystko jedno, czy 

go kto rozumie i kto go popiera. 

Polska ekspedycja olimpijska 

powinna się w Amsterdamie czuć 

reprezentacją nietylko sportu, lecz 

całego narodu polskiego, zespolo- 

nego i silnego w dążeniu tężyzny 

fizycznej i moralnej. к 

Zawodnik nasr, stattujący w 

St. Moritz, czy w Amsterdamie mu- 

si wiedzieć, że za nim trzydziesto- 

miljonowe państwo, że reprezentu- 

je on całą Polskę, a nie grupę jei 

ludności. : 

Wzmsgająca się akcja przygo 

towań przedolimpijskich wskaże, 

czy dotychczasowy indeferentyzm 

społeczeństwa zniknie wreszcie, czy 

pozostanie. Widać to będzie z 

przebiegu zbiórki na fundusz o- 

limpijski, z popytu na żeton, zna 

czek olimpijski, z frekwencji na 

propagandowych pokazach i zawo- 

dach. 
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Jeśli pozostanie, jeśli znów jak 

w Paryżu—zawodnicy polscy czuć 

się będą osamotnieni w swej wal- 

ce o honor barw narodowych — 

niemożliwem będzie mówić o u- 

dziale Polski w IX Olimpjadzie; 

wezmą w niej udział tylko polscy 

sportowcy. 

RUCH STRZELECKI. 

Celem uczczenia 40 -to lecia dzia 

łalności kapłańskiej J. E. B'sku- 

pad-ra Władysława Bandurskiego 

Związek Strzelecki Obwodu m. 

Wilna urządza, da. 24 lipca 1927 r. 

(w niedziele), o godz. 6-ej popo- 

łudniu, odczyt w Świetlicy Strze- 

leckiej przy ul. Dominikańskiej 13. 

Wstęp bezpłatny dla strzelców, ich 

rodzin oruz wprowadzonych gości. 

Przygotowania do marszu ka- 

‚ drówki. 

Wobec zbliżającej się rocznicy 

zbrojnego wystąpienia I Kompanii 

Kadrowej i dorocznego marszu Szla- 

kiem Kadrówki. Wileńszczyzna nie 

pozostaje bynajmniej w tyle. 

dniu dzisiejszym Komenda Okręgu 

Zw. Strzeleckiego organizuje elimi- 

nacyjne zawody marszowe na szla- 

ku Wilno — Niemenczyn — Wilno 

(44 klm.), chcąc wybrać najlepszych 

i najwytrzymalszych piechurów ce- 

lem godnej reprezentacji Ziemi Wi- 

leńskiej na historycznym szlaku. 

Dla zachęcenia zawodników, 

Wojewódzki Kom. P. W. i W. F. 

ofiarował artystyczne żetony dla 

pierwszych trzynastu piechurów, 

wyruszających z przed d. pałacu 

Tyszkiewicza u zbiegu ul. Zygmun- 

towskiej i Arsenalskiej o godz. 7 

rano. Tamże mieścić się będzie me- 

ta, na którą przybycie zwycięzców 

jest spodziewane około godz. 13-е!. 

Dotychczas zgtoszono ОКоЮ 50-ciu 

strzelców, pragnących dostąpić za- 

szczytu reprezentowania swego O- 

kręgu wobec całej Polski. z 

— 

Walki zapaśnicze W cyrku. 
15-ty dzień turnieju rozpoczął 

się walką Czarnej Maski, który już 
w Gmin. przez podwójne „tour de 

bras” rzucił Bawarczyka Michelso- 

na na łopatki. 
Następne spotkanie rozstrzyga- 

jące Rosjanina Orłowa z Witmaye- 

rem wywołało wśród publiczności 

podzielone zdanie co do jej koń- 

czucia wiersz Wandy Niedziałkow- 

skiej Dobaczewskiej kończy główną 

treść zeszytu. Następuje dział kro- 

nik z „Notatkami* na czele. Te 

rubryki są w „Zródłach Mocy" 
prowadzone ze szczególną staran- 

nością i tu należy szukać nie naj- 

mniejszej wartości wydawnictwa. 

Tadeusz Szeligowski rozpatruje 

Litanje Ostrobramskie Stanisława 

Moniuszki, opisując ich powstanie 

i podkreślając wartość muzyczną. 

Walerjan Charkiewicz podaje no- 

tatkę O testamencie Siemaszki, łą- 
czącą Się z artykułem tegoż auto- 

ra w poprzednim numerze CZaSO- 

pisma. Włądysław Zahorski, nestor 

badaczy przeszłości Wilna, zapoz- 

naje nas z niezmiernie ciekawemi 

źródłami do legendy 0 trzech mę- 

czennikach wileńskich, umęczonych 
przez pogańskich Litwinów. Ryszard 

Mienicki opowiada o zamachu na 

obraz Matki Boskiej, Stefan Rygiel 

o darze Słowackiego dla Bibljoteki 

wileńskiej. 
Bogata i cenna rubryka „Z ży- 

cia ziem naszych” zawiera przy- 

czynki następujących piór: S. Rygla, 

St. Matusiaka, H. Schrammówny, T. 
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Życie białoruskie 
— Białoruskie kursa: Zarząd 

Główny Towarzystwa Szkoły Bia- 

łoruskiej otrzymał od Kuratorjum 

Szkolnego Okręgu Wileńskiego ze- 

zwolenie na urządzenie przy gim- 

nazjum białoruskiem w Radoszko- 

wiczach, poczynając od dnia 1 

sierpnia r. b., miesięcznych kur- 

sów dla nauczycieli gimnazjów 

białoruskich w Polsce celem uzy- 

skania kwalifikacyj nauczycielskich, 

przewiśzianych $ 1 Rozporządze- 

nia Min. Osw. Publ. z dn. 21 

czerwca 1923 ioku. Na wykłady 

lekcyj na kursach zaproszeni są 

niektórzy profesorowie z Uniwer- 

sytetu Wil.ńskiego oraz z Warsza- 

wy. Wymagany przepisami dele- 

gat przewodniczący na egzaminsch, 

będzie mianowany przez Kurator- 

jum. 

      

   

    

NOWOŚĆ! 
TADEUSZ ŁOPALEWSKI 

Podwójny Cień 
powieść. 

Nakład F. Hoesicka w Warszawie. 

Cena zł. 4.50. 

Do nabycia w każdej księgarni! 
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Rozmaitošci. 

Ile wartajest zawiedzion2 milošė? 

Miss Graham, daktylograika i steno- 

typistka, otrzymała przed sądem londyń- 

skim całkowite zadośćuczynienie. Miss 

Graham wniosła przed Sąd królewski 

powództwo przeciw Jackowi Mackensie, 

który w przeciągu 7 lat uważał się za 

narzeczonego miss Graham, zwodził ją 

obietnicami cżenku... aż wreszcie pojął 

za żonę inną. 
Rząd przyznał porzuconej... 1200 fun- 

tów ang. tytułem odszkodowania. Ba, 

przyznał o 100 funtów więcej, aniżeli opie 
wało powództwo. 

Miss Graham straciła siedem najlep- 

szych lat swego życia, od 23 do 3V-tej 

wiosny!-—mówił obrońca. 
Prócz tych łat „najlepszych*, miss 

wydała dużo pieniędzy, gdyż jeżdziła aż 

na wyspy Mal.jskie do swego narzeczo- 

nego, gdzie „niewierny* służył w jakiejś 

firmie handlowej. Przyszły małżonek po- 

lecił też pannie Graham przywieźć ze 

sobą ubrania stosowne w tropikalnym 

klimacie, gdzie miał odbyć się ślub. Na- 

rzeczona sprawiła sobie 14 sukien 12 par 

obuwia, kapelusze i t. d. Wyliczając wy- 

datki „narzeczeńskie" panny Graham, 

adwokat nie zapomniał wspomnieć O 

kosztach korespondencji w przeciągu ty- 

lu lat. Okazało się, iż panna Graham 

wysłała 4000 listów do swego przyszłe* 

go męża. |. - ' 

A teraz jeszcze jedna pozycja w wy: 

datkach, „czas zużyty na miłość”. 

— Jak ocenia pani utraconą miłość?— 
zapytuje sędzia, 

„, — Niestety, ta strata nie da się oce- 
nić—odpowiada miss. 

Sędzia wobec melancholijnej odpo- 

wiedzi dodał 100 funtów w ponad żąda- 
ną sumę. Jak mało jest warta miłość... 

p Z 

cowego wyniku. W 27 min., gdy 

walka miała szczególnie zacięty 
charakter, Orłowowi udało się po 

szeregu brutalnych uderzeń, mają- 

cych na celu zmylenie czujności 
przeciwnika, schwycić go w o 

ny podwójny nelson. Po 2 mi 

zdawało się, że Witmayer wy: 

czony skapituluje, gdy nagle 

był się on na brawurowy wysił: 

przez „bras-roules” rzucił Orłow 

na łopatki, jednak uprzednio ude- 

rzony przez Rosjanina silnie o zie- 

mię, nie zdołał go przytrzymać i 

zaraz potem, Witmayer trzykrotnie 

uderzył ręką o ziemię, wobec cze- 

go arbiter odgwizdał kapitulację. 
Na widowni powstała wrzawa. Tru- 

dno było zorjentować się, kto zwy- 
ciężył. Sędziowie, trzymając się 

ściśle regulaminu, przyznali zwy- 

cięstwo Orłowowi, gdyż Witmayer 

trzykrotnem uderzeniem dłonią, dał 

znak poddania się. 
Dziś, w niedzielę, sensacją jest 

coętesyajnoa spotkanie Orłowa 

ze Sztekkerem, Pedersen—Plikutis, 

Maska—Aksionow. 

NN 
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Łopalewskiego, W. Charkiewicza* 

Zeszytu dopełnia obszerna kronika” 

która w beznaganny sposób reje- 

struje wszystkie wydarzenia kuliu- 

ralne w Wilnie w okresie sprawo- 

zdawczym. Dodano do zeszytu licz 

ne, dobrze odbite reprodukcje, ob” 

razujące poszczególne fazy konser- 

wacji, oraz pamiątki z obrazem 

związane. 

Dziełem prof. Stanisława Ma- 
tusiaka jest piecza nad całością 

graficzną, winieta wewnętrzna, 0“ 

raz okładka, doskonale wyrysowa- 

na i zharmonizowana z treścią wy” 

dawnictwa, złotem odbita na Sza- 

firowym kartonie. 
Zeszyt drugi, zawierający 106 

stron i 9 tablic, umacnia wrażenia, 

odniesione po zapoznaniu się z 

pierwszym: zyskaliśmy w Wilnie 

czasopismo, nietylko dla wilnian 

wielce pożyteczne, lecz chlubnie 

reprezentujące nasze wysiłki w ob- 

liczu ogólnej polskiej kultury. 

Szczęść Boże na dalszą droge! 
w. 

— 
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Łodzią do Narocza. 

  

Na Naroczance. 

  

Wieści i obrazki z kraju 
GŁĘBOKIE. 

Z życia osadników wojskowych. 

Wielka myśl osadnictwa woj- 

skowego, na obszarach b. słabo i 

rzadko zaludnionych o niskiej kul- 

turze nietylko rolnej, wydaje już 

dzisiaj swoje owoce. 

Plon pracy ideowo-osadniczej 

zwa o wiele większy, gdyby 5a- 

a idea została w pełni przepro- 

wadzona, i gdyby nie to, że myśl 

narodową zgubiono przed majem 

na bezdrożach i manowcach, wed- 

le słów Wyśpiańskiego: „Miałeś 
chamie złoty róg, miałeś chamie 

czapkę z piór+—a z czego pozo- 
stał tylko sznur wisielczych—samo- 

bójczych partyj. Od tego czasu (od 
maja) praca braci osadniczej na- 
brała tempa, świecącna horyzoncie 

rubieży naszych jasnem Światłem, 

jak kaganiec oświaty. 

Zamieniwszy szablę, która wy- 
tyczała granice państwa, na lemiesz, 
który ma dać Rzeczypospolitej sil- 
ne podstawy gcspodarcze, praca 

osadników potoczyła się w kilku 

kierunkach jasno zarysowanych. 

Najważniejszą troską było za- 

gospodarowanie się, obsianie, po- 

budowanie, kupno inwentarza. W 

walce o chleb codzienny, o dach 

nad głową, wyszli osadnicy zwy- 

cięsko. „My nie z soli ani roli, 
ale z tego co nas : boli urośliśmy 
na działkach”! Podniesienie kultu- 
ry uprawy roli wedle wzorów za- 

chodniej Polski jest lekcją poglą- 
dową dla ludności. Warto dziś roz- 

, mawiać z ludem i słyszeć jak do- 
datnio wyraża się i jak wysoko 

ceni osadników. *) 

Praca kulturalno oświatowa (mi- 

mo pewnych trudności ze strony 

władz administracyjnych) przedsta- 

wia pole bardzo rozległe i obejmu- 

je odczyty, obchody, urządzanie 

czytelń i t. d. Organizacja mło- 

dzieży wiejskiej zakłada coraz to 

nowe koła i powołuje de życia 

mniej czynne, znajdując gorące 

"poparcie u pp. Aleksandrowiczo- 

wej Heleny, J strzebskiej Zofii, 

Borkowskiego Zyg., Jastrzębskiego 

Okt. i w. i. х 

(Pamiętny j niezatarty w swej 

wspaniałości był obchód ku: czci 

* Marszałka Piłsudskiego, urządzony 

staraniem kompletów gimn. dyr. 

Szukiewicza i Pow. Związku Osad- 

ników — połączony z obchodem i 

Akademją. Na program złożyły 
się: Występy artystów „Reduty” i 

przemówienie p. Jastrzębskiego). 

Na polu pracy gospodarczo” 

społecznej wysiłki są najintensyw- 

niejsze. Kasami Stefczyka zajmuje 

się jako instruktor ceniony p. Z. 

Borkowski, Kółka Rolnicze, zorga- 

nizowane na zasadach demokra- 

tycznych, są jedyną tego rodzaju 
instytucją w powiecie. Kasy spół- 

dzielcze (szczególnie w Dziśnie pod 

prez. Zielińskiego) i niemal 

wszystkie placówki tego pokroju 

są zakładane, prowadzone i kiero- 

wane przez osadników. 

Brak wiary w przyszłość i ży- 

wotność idei państwowo twórczej 

polskiej, brak wiary w wyższość 

kultury polskiej u władz admini- 
stracyjnych miejscowych, dziwnie 

odbija się na stosunku do osad- 

ników, którzy Są antytezą myśle- 

nia pierwszych. W zasadzie dobre 

pożycie z ludnością, często władze 

*) Działka np. w łąkach p. Dudy: 
twórcy i założyciela Zw. Osadników, 
człowieka czynu, emocji i uczucia, dalej 

działka p. Stopy w Rzawce — mogą U- 
chodzić za wzorowe gospodarstwa na* 
wet w Poznańskiem. Na innych działkach, 
wyrób win owocowych jest wysoko 
rozwinięty, (o czem można się osobiście 
przekonać). 

uniemożliwiają. Od udziału w ży- 

ciu samorządowem odsuwa się o- 

sadnika w ten sposób że nie za- 

wiadamia się go np. o powołan'u 

na przewodniczącego zebrania gmin 

nego, wydziela się dalej w nieko- 

rzystny sposób dla osadników Ob- 

wody, bal nawet gminy czy wsie 

oddalone o 14 km. od powiatowe- 

go miasta Głępokiego przydziela 

się do innego powiatu oddalonego 

o setkę kilometrów, jedynie w tym 

celu, czy się pozbyć żywiołu u- 

świadomiorego, jakim jest porucz- 

nik wojsk polskich. Od urny wy- 

borczej usuwa się dalej żywioł u- 

świadomiony jakim jest nauczy- 

cielstwo. Dzieje się to w ten spo- 

sób, że p. Helwigowa kier. rejonu 

w dniu wyborów urządza zebranie 

w mieście powiatowem. Ze wzglę- 

du na odległość gmin i wsi od 

miasta, o powrocie na czas, celem 

oddania głosów niema mowy. 

Bolączką wielką, gdy chodzi o ko- 

munikację — jest brak kolei ao 

Dzisny. W sprawie tej kilka krot-- 

nie delegacje osadni+ów  przedsta- 

wiały swe uzasadnione rzeczowo. 

memorjały w Min. Komunikacji. 

Powiat dziśnieński jest powia- 

tem czysto rolniczym. Celem pod- 

niesienia dobrobytu rolnika a tem 

samem celem podniesienia siły na- 

bywczej wsi trzeba wykonać nara- 

zie trzy zadania: podniesć stan 

dróg i wybudować kolej, zmienić 

w sposób racjonalny spieniężanie 

produktów i trzecie przeprowa- 

dzić komasację Jest to słowo, któ- 

re musi ciałem się stać. Najważ- 

niejszem zadaniem, punktem wyjś- 

cia jest komasacja. Gdy porówna- 

my inne powiaty, to powiat dziś- 

nieński i tut. komisarz ziemski 

Grześkowiak osiągnął rekord. W 

r. 1926 przeprowadzono koma- 

sację w 37 wsiach, obejmując ob- 

szar 10.000 ha Do lipca 1927 
przeprowadzono komasację w 50 
wsiach, obejmując obszar 12,700 

ha. To jest ogrom pracy jednego 

człowieka, nawet bez pomocnika 

kancelaryjnego, który do pomocy 

biurowej jest koniecznym. 

W życiu politycznem osadnicy 

biorą słabszy udział. Stojąc na 

stanowisku państwowem polskiem, 

pracują wyłącznie dla dobra Ojczyz- 

ny Matki, za którą krew przelewali. 

Czynny udział natomiast widzimy 

w życiu gospodarczem-samorządo- 

wem. W czasie wyborów pp. Bor- 

kowski i Jastrzębski wydali odezwe 

uświadamiającą. która spełniła swe 

zadanie. Ludność chętnie wybiera 

osadników na wójtów, radnych, 

sołtysów i t. d. Są to owoce po” 

siewu tej wielkiej myśli politycz 

nej przewodniej w dziejach Polski 

historycznej i Polski dzisiejszej, 

dzięki której a nie mieczem doko- 

naliśmy połączenia Litwy z Polską. 

Czynny udział na polu pracy 

społecznej i gospodarczej bierze 

przy boku osadnika, żona tegoż. 

Ma ona niewzruszoną wiarę w 

zwycięstwo idei. Znana działaczka 

społeczna p. Jastrzębska z zapa: 

łem mówi: „Wszystko Z ducha i 

dla ducha* dzieje się — „aż się 

naród przerodzi w gromade anio- 

łów". m kski. 

NOWA WILEJKA. 

Pierwsze posiedzenie Rady 

Miejskiej w Nowej Wilejce. 

Po zatwierdzeniu wyników wy- 

borów nowej Rady Miejskiej w 

Nowej W lejce w dniu 26 lipca b. 

r. odbędzie się pierwsze jej posie- 

dzenie, na którem zostaną obrani: 

burmistrz, jego zastępca i dwóch 

ławników. 

sa i i i i ii 

Wstepujcie do Związku Strzeleckiego! 

bodzią do jeziora Narocz. 
Sport wioślarski możemy po- 

dzielić na trzy kategorje. Pierwsza 

to czysto sportowa mająca na celu 
przygotowanie zawodników do za- 

wodów. Druga turystyczno-krajo- 
znawcza, dzięki której poznajemy 

rzeki, jeziora, brzegi i najbliższe 

okolice terenów wodnych. Trzecia 

to wvcieczkowo-towarzyska. Ta o- 

statnia grupuje w sobie ludzi, dla 

których wioślarka jest. tylko przy- 

jemnością. 
Każdy klub wioślarski stara się 

odbyć jaknajwięcej wycieczek tury- 

stycznych i możliwie w strony 

najmniej znane, by tym sposobem 

torować drogę przyszłym pokole- 

niom wioślarskim a przez do- 

kładne opisy i sporządzanie map i 

wykresów głębokości i prądów rzek 

przyczynić się przy ewentualnym 

uruchomieniu i przygotowywaniu 

dróg wodnych w przyszłości. 

Wileńskie kluby których tere- 

nem jest tylko |Wilja, przejechały ją 

od granicy bolszewickiej do litewskiej 

Marzenia wioślarzy turystów, ażeby 

Wilją a później Niemnem dopły- 

nąć do Bałtyku długo jeszcze po- 

czekają na realizację. Z dopływów 
Wilji tylko na Żejmianie powiewa- 
ły bandery wioślarskie. 

Nowością zatem i pierwszą w 

dziejach wioślarstwa wileńskiego 

est wycieczka W. K. S. „Pogoń* 

do jezior: Świra, Narocza, Miadzio- 
ła, Batoryna, którą odbyła załoga 

„Odry*, dwójki spacerowej na czte- 

ry krótkie. 
Wycieczka wyruszyła # Wilna 

dn. 19 czerwca b. r. w czesie, gdy 

stan wody był wyższy niż normal- 

nie, co w dużym stopniu ułatwiało 

posuwanie się, szczególnie w dro- 

dze powrotnej przez Naroczankę 
łączącą Narocz z Wilją. 

Przy dzisiejszym stanie wody 
przejazd łodzią tak przez Straczan- 

kę jaki Naroczankę jest niemoż- 
liwy i naraził by łódź na 

rozbicie. Dlatego wycieczki do Na- 

rocza odbywać się mogą tylko 
wczesną wiosną lub późna jesie- 
nią. Jedynie w tym roku wysoki 

poziom wody utrzymał się aż do 

pierwszych dni lipca, dzięki czemu 

wycieczka się udała. 
Przed wyruszeniem na wyciecz- 

kę długo zastanawiano się nad wy- 

borem łodzi z bardzo coprawda 

skromnego taboru klubu. Wybór 

padł na „Odrę*, która pomimo, 

iż jest własnego wyrobu, sosnowa, 

zbudowana nie według przepisów, 

lecz na podstawie doświadczenia, 

odbyła już w poprzednich sezo- 

nach kilkadziesiąt dalszych ponad 

sto kilometrowych wycieczek i tak 

jak z ostatniej wyszła z nich cało 

bez uszkodzeń. 
Załogę stanowili: pp. Plebań- 

czyk, Żagiell i Dańko, trzech mło- 
dych lecz doświadczonych wioš- 

larzy. 
By zupelgie uniezaležnič, się od 

wybierania miejsc postoju, zaopa- 

trywania w prowiant i żyć tylko 

na łonie przyrody, zabrano z sobą 

płótno namiotowe, naczynia do 

gotowania, prowiant, flower dla 

obrony, który jak później się ©- 

kazało był nieocenionym i aparat 

fotograficzny. 
Po wyruszeniu o godz. 6-ej Z 

z Wilna już o 18:ej dobiliśmy do 

Nieme czyna i dwa klm. za Nie- 

menczynem  rozłożyliśmy namioł 

na nocleg. 
Śpiekota była tak silna, że wo- 

da w łodzi z którą wyjechaliśmy z 

Wilna zupełnie wyparowała, jak 

również zupełnie wysechł smar na 

wiosłach. 
Raniutko wyruszyliśmy przy 

dość silnym wietrze, który wyko- 

rzystaliśmy stawiając żagiel z SZy- 

tych na prędce prześcieradeł, lecz 

niestety po 5 klm. wiatr ucichł i 

trzeba było znów zamienić się w 

„galernika".. Od Santoki począwszy 

prąd na Wilji jest tak słaby, że 

jechaliśmy z szybkością do 15 klm. 

na godzinę i już na nocleg zatrzy- 

maliśmy się w Belingródku 80 klm. 

od Wilna. 
"w pamiętny dzień 21 dyżurny 

wstał o godz. 2-ej, by zarzucić 

sznur. na ryby. Lecz jakież było 

Łodzią do Narocza. 

  

Na falach jeziora. 

jego przerażenie, gdy przy kosz 
ku, w którym był ser na przynętę 

dla ryb, zobaczył świnie 
chrupające resztki sera. Tak się 
skończyły marzenia o nadzwyczaj” 
nych połowach szczupaków, okoni 
na jeziorach, które miały być 
podstawą naszego zaprowiantowa- 
nia. Na resztki złapał się duży ©- 
koń spożyty na śniadanie. 

Przy  pochmurnem niebie i 
sprzyjającym wietrze dopłynęliśmy 
do Bystrzycy, a d.22 do Michaliszek 
płynąc prawie cały czas pod żag” 
lami,w niektórych zaś miejscach przy 
pomocy wioseł, gdyż Wilja na tej 
przestrzeni pomimo słabego prądu, 
ma bardzo dużo zakrętów utrud- 

niających szybkie posuwanie się. 
Począwszy od Niemenczyna, brzegi 
Wilji są tak cudne i tak urozma- 

icone, że nie sposób zobrazować 
te wrażenia w jakimkolwiek OPi- 
sie. Trzeba to ujrzeć na własne 0” 
czy. | jeśli ktoś szuka zacisznego 
i zdrowego zakątka niech jedzie 
nad Wilję w okolice Niemenczyna, 
a znajdzie tam wszystko. 

Wieczorem niebo pokryło Się 
ołowianemi chmurami. W powie- 
trzu czuć było burzę. Postanowi- 
liśmy na nocleg ulokować Się 
gdzieś w domu mieszkalnym i w 
tym celu zastukaliśmy do ks. PrO- 
boszcza w Michaliszkach. Ks. pro- 

bąszcz sport wioślarski nazwał 
„obrazą boską" i oświadczył, że ta” 
kich zbereźników żaden katolicki 
dom przyjąć nie powinien. 

Na takie dictum wyruszyliśmy 
dalej przepływając 2 klm. za Micha- 

liszkami z Wilji na Streczę i za- 
nocowaliśmy na brzegu bagaistym 
i niedogodnym. Deszcz lał jak z 
cebra; o gotowaniu mowy być nie 
mogło. Pozostał chleb i woda. 

Na drugi dzień rano rozpoczę” 
ła się nie jazda, ale przeciąganie 
łodzi na sznurze z powodu płyt- 
kości rzeki i kamienistego dna. 

Była to strasznie uciążliwa praca, 

która trwała cały dzień z małemi 

y-przerwami. Dlatego też posun ęliśmy 
się zaledwie 20 klm. Po drodze 
wstąpiliśmy do folwarku Olchów- 
ka, gdzie oglądaliśmy pasiekę w 
pniach, ale prowadzoną systemem 
rabunkowym, poprostu skandalicz- 
nym. 

W dalszej, niezbyt dogodnej po- 

dróży, po pełnej kamieni i zakrę- 
tów o malowniczych brzegach 
Streczance dopłynęliśmy do młyna 
w Ustynowie, gdzie łódź trzeba 
było przenosić. Wreszcie dostaliśmy 
się na jezioro Świr tworzące jakby 
olbrzymią szeroką rzekę, falującą 
za najmniejszym powiewem wiatru. 

Pod rozpiętemi żaglami prze- 
byliśmy jezioro do „wielkiego - prze- 
kopu* łączącego Świr z Naro- 
czem. 

T. zw. „Wielki - przekop* za- 
rośnięty trzciną, zamulony, zupeł- 
nie nie nadaje się do żeglugi. W 
górnym swym biegu u wylotu na 
Narocz przechodzi maleńką kamie- 
nistą rzeczkę. Tuż u samego 
wjazdu na Narocz natrafilišmy na 
przeszkodę w postaci zastaw młyń- 

skich, przez które trzeba było łódź 
przenosić, a następnie przewieźć 
dwa kilometry furmanką do Na- 
rocza. 

Na jeziorze Narocz przez trzy 

dni używaliśmy polując z floweru 

na szczupaki i kaczki. Prócz tego 

kol.  Dańko zaopatrywał na- 

szą prowianturę w ryby, które ła- 

pał rękami z pod kamieni, a jako, 
że jest dobrym nurkiem, połów 

był dość obfity i w zupełności nam 
wystarczał, W drugim dniu zdarzył 
się wypadek, który mógł się bar: 
dzo tragicznie skończyć. 

Podczas powrotu ze spaceru po 
jeziorze, gdy zaczynało się już 
dobrze ściemniać, skierowaliśmy 
się ku obozowisku. W tem zerwa- 
ła się tak straszna wichura, że 
musieliśmy zdjąć żagiel by nie zna- 
leżć się wodzie. 

Wzburzone fale zaczęły zale- 

wać łódź, jeden z nas stale wyle-   

Chluba Związku Strzeleckiego ob. Żardzin z Mołodeczna wysunął się na czoło - 

zawodników biorących udział w zawodach lekkoatietycznych _w. Strze leckie- 

go w dniu 3-go maja. 

Kraj, gdzie niema 
nych 

Poco się dawniej jeździło do 

Italji? Wyprawa taka bywała on- 

giś równoznaczną z chęcią skąpa- 

nia się w słońcu włoskiem i mo- 

rzu włoskiem, zapoznania się z 

bezcennemi tworami sztuki rasy 

italskiej, z nieśmiertelnemi szcząt- 

kami budownictwa i rzeźby, a po 

odkopaniu Pompei także malarstwa 

rzymskiego, z potężnym rozkwitem 

sztuki Odrodzenia w wieku XV 
i XVI. 

I dziś ten przeważnie wzgląd 

kieruje setki tysięcy ludzi rok roz- 

nie na południe, poza Alpy, prze- 

ważnie, ale nie wyłącznie! Od 5 

lat rządzą tam przecież „czarne 

koszule”, rządzi Mussolini, uważa- 

ny za jakiegoś drugiego Cezara, 
Napoleona czy Cromwella. 

Cudzoziemiec przekracza też 

granicę italską z uczuciem  jakie- 

goś pełnego oczekiwań niesamo* 

witego dreszczyku. Oczekuje ze 

zrozumiałem zainteresowaniem 

pierwszego zetknięcia się z faszy- 

stami. Doznaje zawodu. Są to mło- 

dzi, przystojni przeważnie ludzie 

niczem właściwie nie wyróżniający 

się od funkcjonarjuszy na innych 

granicach celnych. 
Ale jednak... Dawniej nie u- 

Szedłeś w Wenecji ani pół kroku, 

by cię nie zaczepił lazorone, by 

cię z poza wszystkich węgłów u 

wejścia do każdej gondoli, do każdej 

ristorante, do każdego muzeum — 

nie podsuwano brudnych łap i 

łapiąt, by cię nie oglądano, a nie- 

raz poprostu nie — teroryzowano... 

Dziś żebraka trzebaby poprostu 

szukać z latarnią i w Wenecji i w 
Florencji i w Rzymie. 

Sprawił to nowy regime i do- 

Laura la Plante. 
Laura la Plante, to-jedna z naj- 

młodszych, a jednak na;glošniej- 
szych przedstawicielek amerykań- 
skiego firmamentu gwiazd filmo- 
wych. Do niedawna jeszcze nie do* 
ceniano jej prawdziwej wartości, 
powierzając jej role w filmach sen- 
sacyjnych. Pierwszym, kto się po- 
znał na fascynującej urodzie i sub- 
telnej grze tej młodziutkiej artyst- 
ki, był Reginald Denny, powierza- 
jąc jej rolę tytułową w „Jedynacz- 
ce Króla Motorów”. Potem już 

wał wodę, a drugi wiosłował, lecz 
na skutek ciemności jechaliśmy 
tam, gdzie fale niosły. Zdawało 
się, źe lada moment pochłonie nas 
jezioro z naszą łupinką. Nareszcie 
po dwóch godzinach wytężonej aż 
do utraty sił pracy, fale wyrzuciły 
nas na brzeg, gdzie pozostaliśmy 
do rana. Rankiem odnaleźliśmy o- 
bozowisko z którego pozostała tylko 
ruina, wszystkie rzeczy zamoknię- 
te i porozrzucane przez fale, które 
sięgały w tem miejscu do 20 
metrów w głąb brzegu. 

Około godziny 4-ej po poł. 
ujrzeliśmy ze zdziwieniem na ho-- 
ryzoncie jeziora żagiel. Czemprę- 
dzej skierowaliśmy „Odrę* w tam- 
tą stronę i spotkaliśmy się z ża- 
glówką stanowiącą własność miej- 
scowego urzędnika poczty, który 
ją własnoręcznie sporządził. Wzdłuż 
jeziora tak z jednej jak i z drugiej 
strony sterczą widome ślady woj- 
ny Światowej, druty kolczaste, 
resztki murów folwarków, ma- 
jątków i t. p. 

Wąziutkim przesmykiem dosta- 
liśmy się na bagniste jezioro Bato- 
ryno, obfitujące w olbrzymie ilości 
kaczek. Z braku ładunków do flo- 
wera zapasy nasze poczęły topnieć, 
trzeba się było uciec do zbierania 
grzybów ite nam służyły jako po- 
żywienie. 

3 lipca wyruszyliśmy z biegiem 
Naroczanki, wpadającej do Wilji. 
Górny jej bieg jest wąski i kręty; 

densatje nepoliyczn 
żebraków i brud- 
ulic. 
konał niemal że cudu! Jak? Ro- | 

zumie się, że i — policyjnie, przez 

bezwzględne tępienie, ale zarazem — 

gospodarczo przez dostarczenie 

pracy i — zachęcenie do pracy — 

tych mętów, nadewszystko jednak, | 

co podkreślić należy najsilniej — | 
przez oddziaływanie moralne. Wło- | 
si są ludźmi zapalnymi i łatwo 

reagują na hasła. KP 

To samo odnosi się do pijań- | 
stwa. Zobaczyć we Włoszech czło-- 
wieka zataczającego się jest rzeczą 
tak samo trudną, jak wyciągające- 
go rękę po jałmużnę. Nie znaczy 
to, by we Florencji. czy Rzymie 

żyli sami abstynenci i zakonnicy! 

Przeciwnie! Życie płynie tam we- 
sołol Aż do godz. 12 w nocy krą- 
żą ulicami, siedzą po winiarniach, 

których pełno na każdym kroku, 

starzy i młodzi, młode i stare, lu- 

dzie rozbawieni, popijający nawet — 

chianti, ale nie upijający się niem | 

do nieprzytomności. RUA 

Do przeszłości też należy osła- 

wiony brud po ulicach, w hotelach | 
itp. W Wenecji jest czysto niby w. 
pudełku złotnika, to samo w 
Florencji, to samo w Rzymie. 

Czy ludność zadowolona jest z 
rządów faszystowskich? Trudno 
mówić o tem, bo prawdę mówiąc, | 
nikt na ten temat z cudzoziemca- \ 
mi szczerze nie mowi. Czuč WSZ6- | 
dzie ciężar drożyzny, ale naogół 
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ludzie przygnębienia nie okazują i 
krążą, niby pszczoły w ulu, te 
pszczoły, które wytłoczono sym- | 

bolicznie na monecie zdawkowej. | 
i igo Ludzie pracują ochoczo 

jakoś nietylko przepisowych 
godzin dziennie, ale ile kto chce 

    
  

B 
s 

zaopiekował się nią wybitny režy- | 
ser amerykański, Rosjanin Dymitr | 
Buchowiecki, angażując ją do swe- 
go superfilmu „Białe Noce". Z tym 2 
filmem sława Laury la Plante do- | 

Szła do szczytu, a dziś jest ona 

ulubienicą, wszystkich kinomanów. 
Najnowszy jej film pod wysoce | 

pikantnym tytułem „Skompromito- | 

wana Mężatka* w najbliższym cza= 

    

  

   

sk 

sie zobaczymy na jednym z na- © 
szych ekranów.    

      

   

  

zarośnięty trzciną Nad nami krą- 
żyło dużo jastrzębi, polujących na. 

kaczki i bekasy, których i tu nie - 

brak. W środkowym biegu, rzeka | 
jest uregulowana, brzegi porośnięte 
łozą. Przy ujściu do Wilji kreta O 
wysokich, porośniętych lasami brze- | 

gach tworzy prześliczne widoki. 
Kilka maleńkich wodospadów prze- | 
skoczyliśmy szczęśliwie. Wreszcie | 
wypłynęliśmy na Wilję i 6 lipca © 

"ggg 10 rano stanęliśmy w Wil 
nie. X 

Ogółem zrobiliśmy 664 kilome! 
wodnych w przeciągu 17 dni. Wra- | 
żenia z wycieczki pozostaną na ca- 
łe życie, choćby dlatego, že wsku- 
tek wilgoci i noclegów nad brzė- 
gami pozostały nam ślady w po- © 
staci bolesnych pryszczów. Tym, 
którzy wybierają się na wyciec 
wodą w okolice bagniste, radz 
brać środki zapobiegawcze i noc! 
gi wybierać zdala od brzegów. 

KRYNICA | 
pensjonat „A [ НМААТ 

ы Ё 

poleca pokoje z "wykwintnym 
komfortem urządzone, na i| 

ciepła. woda w pokojac 
Cery umiarkowane. uł 
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czwicze, Klynie i Plikowicze; Mo- 
relasy obwodem szkolnym Morelasy, 
Kołowsucie, Nowosiady, Papowce i 
Piaseczno, Krupinki pow. brasław- 

ы skiego z obwodem szkolnym Kru- 
pinki i Jelenikowo Czelesze pow. 
dziśnieńskiego z obwodem szkol- 

nym Górki, Ugły Goreckie, Gleje, 
Kaczanówka Lazowiki, Dworzyce, 
Szczelkuny i Szabany, oraz Chroly 

wej, Kasach Chorych i Komisjach 
Dyscyplinarny. h. 

Po przemówieniu p. Stążow- 
skiego omawiano sprawę wyboru 
delegatów na walny zjazd Z.Z.K. 
w Warszawie. W rezultacie wybra- 
no p. Z. Kurana, Zapolskiego i 

jednogłośnie przez zebranych. S-ki. 
— Posiedzenie Zarządu Związ- 

ku Zawodowego Pracowników 

Z KOLEI. 
— Reorganizacja Dyrekcji Ko- 

lejowej w Wilnie. Na podstawie 
rozporządzenia Ministerstwa Ko- 
munikacji ma się odbyć reorga- 
nizacja w Wileńskiej Dyrekcji Ko- 

powodu rzekomego przeciążenia 
pracownikami wspomnianych wy- 
działów. 

    

— Wycieczka Weteranów Wiel- 
kiej Wojny w Wilnie. W dniu 30 
b. m. przybywa z Ameryki do Wil- 
na w liczbie 250 osób wycieczka 
Weteranów Wielkiej Wojny, którzy 
w latach 1914 — 1919 walczyli po 

tycznych w carskich kazamatach. 
Zarząd Stowarzyszenia b. Więźniów 
Politycznych wydeł przed kilkoma 

dr. Wacław .Wakar z dz'ału „Rolnictwo*. 
Komunikat meteorologiczny. 

15.05. Odczyt p. t. „O uprawie chmielu 
w Polsce” wygł. prof Staniszkis z dzia- 
łu „Rolnictwo“, 

15.30. Transmisja koncertu z Doliny 
Szwajcarskiej. Koncert popularny or- 
ganizowany rrzez A. Sielskiego wespół 
z Wydziałem Oświaty i Kultury Magi- 

17.35. Koncert popołudniowy. Muzyka 
taneczna. Wykonawcy: Orkiestra P. R. 
oraz p. L. Dworakowski (skrzypce). 

godnie więzienia i 
zł. 45 gr, 

Etlę Prużaa—na 1 miesiąc wię- 
zienia i zapłacenie 469 zł. 93 gr.; 

Piotra Kozakiewicza i Kazimie- 
rę Zajkowską—na 2 tygodnie aresz- 
tu i zwrot zł. 3 gr. 47. 4897 

zapłacenie 92 

  

Bułeja. Po wyborach delegatów : i licji Ino ė niepo- 7 nym Czelesze I, Czelesze II, Bon- lejowej, a i 1 stronie koalicji o wolno č niepo stratu m. st. Warszawy i P. R. Wyko- 
: ; ; rzeczytano zebranym opracowane  lejowej, a jak twierdzą, polegająca i itei i ielski „ dary, en, Pieindkeiadačė?, od Bie Zarząd Okis na tranzlokowaniu pracowników  dległość granic Rzeczypospolitej. nawcy Orkiestra pożar A SRA 

ze as > ода, —& Wilnie na walny zjazd Związku Z Wydziałów Drogowego, Zasobów RO” sowa (akomp.). Utwory: Griega i Czaj- p t : i ||| I ių 
Dalśslońok ie: apo wódki zekól. Zawodowego Kolejarzy (Z.Z.K.) w Mechanicznego i Elektrotechnicz- + a ašis IygotoWanie 0 aiQÓW 
zišnieūsklego z o ‹ ZKO Warszawie, które zostały przyjęte nego do Wydziału Eksploatacji z — ©О los b. więźniów poli- i maas iosenki od- Wschodnich, 

W ostatnich tygodniach zawią- 
zał się we Lwowie pod egidą Pre- pow. dziśnieńskiego z obwodem Kolej ю 2 Naiwieceį dotknieci tranzlokacj ур ` ; i 18.55. Rozmaitości. ; ; 

olejowych. W dniu 23 lipca o ajwięcej dotknięci tranzlokacją dniami odezwę, odwcłującą się do , ; i „ zydjum Izby Handlowej i Prze- 

Roam Sk z : | Seo godz. 19-tej w lokalu własnym zostali pracownicy Wydziału Zaso- ofiarności publicznej w czasie urzą- m oe a mysłowej Komitet Obywatelski dla 
razie, Г У, JabroWa,  brzy ul. Kijowskiej 19 odbędzie się bów. z którego ogółem podlega dzania przezeń na terenie Rzplitej w języku francuskim wygł. p. dr. Jan popierania Targów Wschodnich, 

Prudek i Laiwis. 
— Zmiana stopni organiża- 

cyjnych szkół powszechnych w 
pow. dziśnieńskim. Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
zmieniło stopnie organizacyjne 
szkół powszechnych w powiecie 
dziśnieńskim: w Hołubiczach gm. 
pliskiej z 1 klasowej na 2 klasową, 

posiedzenie Zarządu Związku Za- 
wodowego Pracowników Kolejo- 
wych z porządkiem dziennym: 1) 
sprawa sztandaru, 2) sprawy orga- 
nizacyjne, 3) wolne wnioski. 

— Posiedzenie Zarządu Związ- 
ku Zawodowego Dozorców Do- 
mowych i Służby Domowej R.P. 
oddz. w Wilnie. W dniu 21 lipca 

przeniesieniu 105prazowników wtem 
13 żonatych obarczonych rodzina- 
mi i 32 osoby samotne między 
któremi jest 10 kobiet, w Wydzia- 
le Drogowym 36 osób, Mechanicz 
nym 23 osoby, Elektrotechnicznym 
16, ogółem dotychczas ze wszyst- 
kich wydziałów ma być przenie- 
sionych 180 osób. 

różnych imprez dochodowych. 
Między innemi w najbliższych 

dniach będą na mieście sprzeda- 
wane torebki z niespodziankami, 
ż których co 5-ta wygrywa, zawie- 
rając imienny bon. Są do wygra- 
nia: maszyny do szycia, rowery, 
gramofonv, wyroby ze złota, sre- 
bra, zegarki, kosmetyki, delikatesy, 

Grzymała Grabowiecki. 
19.35. Odczyt p. t. „W Palmirze i wD1- 
maszku* wygł. prof. Włodzimierz An- 
toniewicz z działu „Podróże i przy- 
gody”. 

20.30. Koncert wieczorny. Wykonawcy: 
Orkiestra P. R. pod dyr. L. Dwora- 
kowskiego, Marja Balcerkiewiczówna 
(deklamacja), homan Micewski (fort.), 
Mieczysław Śalecki (śpiew), prof. Lu- 
dwik Urstein (akomp.). Utwory: Shu- 

który rozpoczął już pracę w sze- 
regu sekcyj. Zawiązany Komitet 
postawił sobie za zadanie zacieś- 
nienie współpracy między Targami 
Wschodniemi a jaknajszerszemi sfe- 
rami gospodarczemi, tudzież oży- 
wienie zainteresowania dla tej in- 
stytucjj wśród kół przemysłowych 
i handlowych. Z uwagi na obecną 

w lzabelinie gm. pużeckiej z 1 kla- е 1ега dzeni : i berta, Rachmaninowa Griega, Nos- i i 
г i +. r. b. o godz. 18 odbyło się posie- Jak twier zą rozporządzenie p cukier, platery, materjały i t. d. M ATEZA, sytuację gospodarczą i chwilowy 
sowej na 2 klasową, w Świadowie onie Zarządu Związku Dozorców prezesa Dyrekcji Kolejowej Sta Otóż imprezy te zasługują Na zyQo. Pieatwa o a O i In ujemny bilans handlowy, Komitet 
gm. prozorockiej z 2 klasowej na 

Domowych i Służby Domowej R. szewskiego głosi, iż w pierwszym pełne poparcie społeczeństwa. Ko- 22.00. Komunikat lotniczo-meteorologicz= Obywatelski dokłada wszelkich sta- 

6 r RUR ER EMS KT 

: W posiedzeniu Komisji Rozjem- je tylko 40 zł. zaś te pozostałe o- Dyrygent: Mikołaj Salnicki. nia w Kasie Chorych niepodlega- 
K R N I k A czej wezmą udział inspektor pracy  Siemdziesiąt złotych napewnoby PIERZE OBO CAL: De- jących ubezpieczeniu, jak nastę- 

©. Wrześniowski Paweł jako przewod: pokryły koszta opłacenia pracow- у » puje: 

niczący Oraz przedstawiciele Kla- ników i przetworu budulca, i na- R a dj o Josela Budgera — na 1 miesiąc 

s Dziś: Bł. Kuneg. P. Po zdaniu sprawozdań przez Sowego Związku Zawodowego Do- pewno Wydział Zasobów nie byłby > więzienia; | | 
Niedziela] Jutro: Jakuba Ap. poszczególnych członków Zarządu Zorców Domowych i Służby Do- przeciążony pracownikami, gdyby NIEDZIELA 24 lipca. Wierę Najdzionową — na 2 ty-. | 

24 Wschód słońca-—g. 3 m. 44 Koła, zabrał głos prezes Zarządu mowej, Chrześcijańskiego Zw. Doz. uruchomiono ARE tartaki Warszawa 10 kw. 1111 m. godnie więzienia; : > z | 
lipca z "19 m.42 Okręgowego Z.Z.K. w Wilnie p. Domowych, Związku Właścicieli należące do tegoż W-łu Zasobów, 2 Michała Matusewicza i Marję 

aa Fr. Stążowski, który w swem prze- Nieruchomości,  Zw.  Wiašcicieli zaś Dyrekcja Kolejowa zamiast 10.15. Transmisja nabożeństwa z katedry  Błażewicz—po 2 tygodnie więzie- 
SPRAWY SZKOLNE. mówieniu obszernie poruszał spra- Drobnych Nieruchomości i Żydow- przepłacać za materjał drzewny, ra Seat dia Komunikat lotniczo. Ti4 ! zapłacenie 279 zł. 5 gr. 
L "sa " wę zatargu między Związkiem Za- Skiego Zw. Włościcieli Nierucho potrzebny do inwestycyj kolejo- "meteorologiczny. Nadprogram. Komu. $'ZYWDY; | 

—łZmiany w sieci szkolnej. wodowym Kolejarzy a p. ministrem mości. wych mogłaby przyjść z pomocą nikaty P. A. T. Juljana Bulko — na 2 tygodnie „4“ 
ar L ng Ali Komunikacji, następnie mówca po- Komisja jest powołana w celu temu szalejącemu bezrobociu da- ONE A id warzyw" wygł. więzienia i zapłacenie 412 zł. 3 4 

A 0 = rej = ja al ® ruszał kwestję opracowanych po- zlikwidowania zatargów między lac pracę ludziom plus tych stu Mo) Odczyt p. t. Sto są spółki ma.  STOSZY; ° 
punkty ków na ró DI prawek przez Zarząd Główny do właścicielami nieruchomości, a do- Osiemdziesięciu  przetranzlokowa- / szynowe i jak je organizować" wygł. Michała Szulmana i Merę Ka- 

kieno a kt e projektów ustaw przedłożonych zorcami domowymi powstałym na nych. S-ki. „Sta“ RR sis 2 pak śe. i za- : г i s0- & 2 3 ; i „35. Odcz „t. „Najważniejsze wia- ceni у : 5 
wego z obwodem szkolnym Iwon- PTZEZ rząd o pragmatyce służbo- tle niewypłacanych pensyj. (S-ki). WYCIECZKI. domości £ akasaga "olnióze” wygł. P „jose GRE — na 2 ty- 

b 

  
3 klasową, w Morozanach gm. 7 i d i i ° Bot Е icz е | 

e > P. oddz. w Wilnie z porządkiem rzędzie będą tranzlokowani sa- muż bowiem nie drogim jest los _ ny. Sygnał czasu, komunikaty policji. rań, aby tegoroczne Targi Wschod- dokszyckiej z 1 klasowej na 2 kla- A 1 4 5 i i у k k ! z ю ) воша{'Ы‹'аНсу 3т.Ьегт]апошісКіеі dziennym: 1) sprawy organizacyj- sietas th IE Panny! tych, którzy A o lepsze ju- „ Nidprogram, komunikaty B.A. T. nie były „ poświęcone szczególnie | 
1 klasowej na 2 klasową i "© 2) sprawa wysłania delegata wy zas rugiej tro szli w tajgi Sybiru, do kaza- stacji „Rydz”. propagandzie krajowego wytwór- 

z idą żonaci którzy mają zastąpić mat carskich, tracąc tam zdrowie, stwa. W tym celu Komitet stara 'w Nieściełowszczyźnie gm. tumi- 
- łowickiej z 1 klasowej na 2 klasową 

ŻE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Walne zgromadzenie człon- 
ków Związku Zaw. Kolejarzy 

Zawodowego Pracowników Kole: 
jowych (Z.Z.K.) w lokalu własnym 
przy ul. Kijowskiej 19 z porząd- 
kiem dziennym: 1) sprawozdanie 
z wyborów do Rady Miejskiej, 
2 rozpatrzenie rządowych ustaw 

| o pragmatyce służbowej, Kasie 
Chorych i Komisji Dyscyplinarnej, 

| 3) zaznajomienie zebranych z opra- 
" cowanymi poprawkami do projek- 
ktow tych ustaw, 4) wybory dele- 
gatów na walny zjazd ZZ.K. w 

" Warszawie, 5) przedłożenie do ak- 
_ «eptacji zebranych wniosków na 

na ogólno-krajowy zjazd dozorców 
domowych w Warszawie, 3) spra- 
wy kasowe związku. 

W sprawach organizacyjnych 
zabierał głos sekretarz związku o- 
mawiając kwestję Komisyj Rozjem- 
czych do spraw dozorców domo- 

spodarki kasowej odłożono na 
następne posiedzenie z powodu 
choroby skarbnika. S-ki. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Posiedzenie Komisji Roz- 

jemczej do spraw dozorców do- 
mowych m. Wilna. Na zasadzie 
Ustawy poz. 53 20 zostaje zwoła- 
na Komisja Rozjemcza do spraw 
dozorców m. Wilna na godz. 9 
rano w dniu 29 lipca r. b. w lo- 
kalu Inspektoratu Pracy 63 Obwo- 
du przy ul. Ostrobramskiej 19. 

starych pracowników W łu Eksplo- 
atacyjnego nieobarczonych rodziną 
ci zaś będą rozesłani na linie t. j. 
stacje bliższe lub dalsze od Wilna 
j. np. Baranowicze, Mułodeczno, 
Turmonty, Wołkowysk i inne. 

działów a szczególnie W-ła Zaso- 
bów: Wileńska Dyrekcja Kolejowa 
posiada w swym obrębie trzy tar- 
taki w jaknajlepszym Stanie a mia 
nowicie w Białymstoku o trzech 
gatrach i w Brześciu o czterech 
gatrach, które nie wiem z jakich 
przyczyn p. prezes Staszewski ka- 
zał pozamykać. 

Czy nie lepiej byłoby, aby tych 
stu osiemdziesięciu pracowników 
użyć do uruchomienia tych tarta- 
ków  tembardziej, że się płaci 
po 120 zł. za jeden metr sześcien- 
ny desek, a kiedy budulec kosztu- 

hart i eneregję i w końcu stali się 
inwalidami, niezdolnymi do pracy— 
bez środków do życia?! 

Komu więc* nie jest obcą dola 
naszych bohaterów, którzy swego 
czasu rzucili wszystko, w służbie 

Teatr I muzyka. 
— Teatr Polski (sała „Lutnia'*). 

Dziś i jutro (dwa ostatnie razy) francu- 
ska „Szkoła kokot*. 

;  Wtorkowa premiera. We wtorek 
wchodzi na rupertuar Teatru niezmier- 
nie wesoła i dowcipna farsa „Panna 
Flute“. 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne 
(ogród po-Bernardyński). 

Dziś 24 lipca b. m. o godz. 8 wiecz. 
po cenach zwykłych, wielki koncert Wi- 
leńskiej Orkiestry Symfonicznej z udzia- 
łem solisty prof. Aleksandra Kontoro- 
wicza (skrzypce), 

a wileńskim bruku. 
— Podrzutek. W bramie domu nr. 9, 

przy ul. Szpitalnej przez Szapiro zamie- 
szkałą tamże został znaleziony podrzu- 
tek płci żeńskiej w wieku około 7 dni, 
którego umieszczono w przytułku Dzie- 

ska 4, skradł 400 zł. gotówką, oraz 
książkę hotelową Grzelewski Kazimierz, 
hotelowy, zam. Jakóba Jasińskiego 7. 

— Hirszowi Wawierowi zam. Bosacz- 
kowa 7, z rozpoczętej budowy domu 
przy ul. Wróblej róg Smoleńskiej, nie- 
znani sprawcy systematycznie kradną 
cegłę. Straty poszkodowany ocenia na 
1200 zł. 

4. V., 30. V. i 8. VI. b. r. Sąd 
Pokoju skazał szereg osób za nie- 
prawne zgłoszenie do -ubezpiecze- 

się, aby z jednej strony * Targi 
Wschodnie zostały jak najliczniej 
obesłane przez krajowe zakłady 
przemysłowe, a z drugiej, by na 
czas Targów zachęcić do przyjaz- 
du do Lwowa jak najszersze koła 

Koła Wilno. W dniu 20 lipca r.b. wych, następnie omawiano sprawę A teraz  cośniecoś należy dla Ojczyzny — niech czynem po-  któres М kup eckie. Neležy przypuszczač, že 
o godz. 19 odbyło się walne zgro- wysłania delegata na ogólno kra- Wspomnieć o tem przeciążeniu prze ich zamierzenia imprezowe, AD Kradzieże. Bolesławowi Rekścio- te usiłowania Komitetu zgodne 
madzenie członków Koła Związku jowy zjazd dozorców. Sprawę go- Pracownikami wspomnianych wy- kupując torebki z niespodziankami. wi zam. hotel „Szlachecki* Ostrobram- zresztą z wytycznemi naszej poli- 

tyki handlowej znajdą odpowiednie 
echo w szerokich kołach przemy- 
słowych i handlowych. 

Zgłoszenia wystawców na Tar- 
gi Wschodnie, które odbędą się w 
czasie od 4 do 15 września b. r., 
przyjmuje Zarząd Targów Wschod- 
nich, Lwów, ul. Jagiellońska 1. 

25—50 dziesięcin 
mająteczek w rejonie LANDWA- 

ROWA sprzedamy zaraz. 
Dom H./K. „ZACHĘTA“, Gdaf- 
ska 6, I piętro, tel. 9 05. 4856 

  

      

| walny zjazd Z.Z.K. 

ма | lotami | 
A. Kukujewa-Gawendo 
rzyjmuje: 10—2 i 4—6. 
l. Ad. Mickiewicza 24—9, 

W. Z. P. 16. 4840 | 

Ładowanie i reperacja —_- 

akumulatorów 
do radjo i samochodów. 

      

  Į 
Do sprzedania 

DOM 
murowany w St. Świę- 
cianach. Wiad. w biurze 
ogłoszeń S. Jutana, Nie- 
miecka 4. 4870 0 
ETAPAI 

LECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
KA t Wilno, ul. Wileńska 28. ” 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2Y/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 
kobiece 11 — 1; oczu 11 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Roentgena i elektro-leczniczy ży. dekryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 4498 

Parter od 80 gr. Balkon 50 gr. 

2 pokoje z kuchnią 
i wygodami 

(elektryczność, wogociąg) dogodne dla 
panów letników Blizko centrum mia- 
sta przy przystanku autobusowym 
Do wynajęcia zaraz lub od 1-go VIII 
b.m. Wiadomość w Administracji „Kur- 

  
Gabinet 

- Kiao- Teatr 

  

DZIŚ! Wielki program!   
  

  

  

jera Wileńskiego" tel 99. 4803-1| Wilno, Trocka 4, „Radjo” 
SSE 99 | 1) Sztuk s sig + Kino romans w 9 akt. W ruli gł. ‚ „„Radjo“. 

„Helios“ | >= Kobieta z miljonami. "okay; Mie Rusi i ch 
Wileńska 38. 2) PODRÓŻ DO RAJU — wspaniała komedja. Ostatni seans o godzinie 10.30 4876 Rasowe kury i kaczki Lokata kapitałów 

|   

'oraz kurczęta i kaczatka, 
częśc. imortow. i nagr. złot. med. są do sprzedania 
z powodu braku miejsca. |nform. codziennie 6—11 
i 4—>, Wilno, ul. Smoleńska 3, m 1 (obok słupów 
W. Pobulanka). 4867.0 

na oprocentowanie, 
udzielanie pożyczek. 
Dom H./K. „ZACHĘ- 
TA%, Gdańska 6, I pię- | 
tro, tel. 9-05. 4878-0 | 

  

PRZETARG. Plaga letnia!! i 
| Muchy. kak komary, meszki... Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dy- 
|we dnie i w nocy nie dają niko- rekcj: Robćt i ubiicznych) ogłasza pisemny prze- 

: mu spokoju ani snu. t.rg na budowę 5 орбг betonowych, 2 przyczół- 

| | Nie reklama, lecz faktem jest ków i 3 lilarów dla mostu drogowego na rz. Wilji 

že oryginalny szek japoński pod Niemenczynem pow. wileńsko-trockiego. Po- 

х JE OOP trzebny do budowy cement, oraz kamień na tłu- 

Midi pzczelny 
płynny, tegoroczny, czy- 
sty, świeży, lipcowy, po- . 
chodzący z pasiek podol- 
skich w blaszankach brut- 
to 3 kg. zł. 10.80, 5 kg. 
zł. 14.00, 10 kg. zł. 26.00, 

  

  

  

Perlmuttera  Ultramaryna          

|„KATÓL” w przec agu 20 MINUT л i d edsiębio a jest bezwzględnie naj- 
|oytępia wszystkie owady w miesz- PSB koniak a Ai lepszą i najwydatniej- | 3 ż AL. „MOR Zad Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 1927 r. pocztową wysyła za za- szą farbą do bielizny, 

Ba Wszyscy: Gozóśtińi (O о godz. l0-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót Pu- |iczką |. WINOKUR, Tar- wapna „i celów ma- 
2 pora i p Lil blicznych w Wilnie przy ul. Magdaleny 2, pok. 87. nopol, Tarnowskiego 14у, p arskich. 

|ZATRUTE o: ay Bo S Gas | i Pisemne oferty winne być złożone w tymże dniu (Małopolska). 4888 : пасхопа па - 
|Z wady są "Pipe ., | do godz. 9-ej i pół w kancelarji Oddziału Drogo- = a Ból głowy i wyczerpanie stawach w Brukseli i 
ч we dla ptactwa domowego. 47-47 ч ® kwi tem e * Medjolanie / złotymi 
|.KATOL* ki. h A. * | wego (pokój 86) łącznie z pokwitowaniem Kasy 4009 i Sp. £ 6. 0. | 

| „KA żądać T Wajdy 4875 7 В * « Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe w wy- oraz zaburzenia żołądkowe, dolegliwości medalami. 
Tadka kak si 3 sokosci 50/0 zaoterowanej sumy. oferty składać w biurze | wątroby, nerek, kamienie żółciowe, reu- DRUKARNIA , „PAX“ Ązgdxie do nabycia. [| 
  W ofercie winien być podany minimalny ter- ogłoszeń S. Jutana, Nie- | matyzm, artretyzm. cierpienia hemoroi- 

min, w którym firma podejmuje się wykonać obję- 
tą niniejszym przetargiem robotę. UI. Św. IGNACEGO 5. WILNO.   miecka 4, dla W. L. 4898 | dalne są spowodowane złą przemianą 

е 4503 

Br. Aleksander Libo 

  

  

            
    

  

al Projekt opór, ślepy kosztorys, oraz obowiązu- “ materji i zanieczyszczeniem krwi w or- Telefon Nr 8—93 
° jące warunki techniczne są do. przejrzenia aaa l. l. „WRZ ganiźmie ludzkim. Wykonuje wszelkie roboty drukarskie Z | 

"ZNIWIARKI @ 23 та more аао 35 z o0ovią: „ul. Wileńska 10 lioła z gór Harow d-ra Laugra | | i introligatorskie szybko I dokładnie. | „3-1 мао Р 
- zującemi przepisami. o, pddawaniu tik tanio sprzedaje | sprzyjają dobrej przemianie materji, po- CO; Šou анна ПА 

i i Z OPOWIE ojo r. perfumerję i kosmetykę | budzają trawienie, oczyszczają krew, a UNK oryginalne szwedzkie Robót Publicznych z dnia 13.VII. 1926 r. L. III— zagranicznych i krajo- 3 'В 6. US2C28JĄ , IĄŽKI I 00000000 
: M « 396/26, postanowieniem których firma, stająca do pa aj ! ЖЁО przedewszystkiem  uzdrawiają žolądek i TABELĘ, BILBZY 3 TY ; 

SR rom = о Reise Aaa ! || с НО КАЛНА Ин | '› Ogtoszedia | ; 2 : nerek, Oraz u strukcje. 
” * Urząd Wojewódzki zastrzegą sobie prawo wy- | Sprzedania li ł i Ha d ) L WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. do @ 

:е„п 'kutem kołem biegowem i śli saika Ua przed dior dw, Wosjęd ie plac pod dudowę domu e ОТОТОТОТС : stalowem kutem kołem biegowem i śli- nansowyc lolności przedsiębiorców, względnie { i та FOTOTOTOTOF { * оо ostoi pig, || neo da en a ПНО оаа ВнВа | аиаа again ylas iki ЭООО ©О 99009 ring Vileiskinys 
a wojewodę Wielka 44—21. 4891 s ° * ° * й. 

, POLECA dyrektor inż. (—) Siła-Nowicki. —  ————- | dów, następstwem których jest reuma- przyjmaje cj 

| Zygmunt Nagrodzki Į «221 — Biuro Elektr I Ratio | "Šiek 1 air m | | emi L Ii. na najbardziej * 
Se wit: Zawalna 11-a | i Lioła 1 gór Harcu d-ra Laugra czas kąpieli pė : orka OD i od b | 
RE da : "‚ЪЁ_ЁРЁЁАЁ_ ..""…“ е о techniczne D. Wajmana, usuwają i zapobiegają tworzeniu się ka- | Zwjerzynieckiej do mostu Zwierzynieckiego ogodnyc | 
Nr TT giellońska 8, tel, 968, sz2y, maiwięksty w Wi. Wilno, Trócka Ii, tal. 1. er dt w a oraz łagodzą cierpienia | zegarek czarny Nr. 5050065, marki „Geor- warunkach | 

' Przyjmuje 9.6. 4805 | !ęfszczyźnie. właśc. B-ci+ Najtańsze żródło zakupu » a P es Fawres Jacot“. U jmi | - Żądajcie kat». ESEE Olkieciecy, Wilno, ulic melerjałów elekotech- | Cena '/» pudełka zł. 1.50, pódwójne | Śdajazcę o Šakiai ao wynagrodze. „ADMINISTRACJA | 
Oprócz powyższych 70/02 na dptyt-Rabl" Bar pine ia ių nicznych || radjowy<h, pudełko zł. 2.50 niem do Red. „Kurjera Wileńskiego", а- „Karjera Wileństiege | 

maszyny żniwne Deerin., * Г Мас ‹ 17 Та założ. w 1840 r. rów. Wydaie okulary po Z pz. Sprzedaż w S i składach | giellońska 3, dla A. W. 4864 _ Jagiellońska 3. | 
PL о u Dominikańska 17 rereptach Kas* ©" orvch my o przekonanie ap ecznyc * 4138) й 

b-1236 1365-b się. 4498 EEE КОСО 
"Was Tew. Wyd „Pogeń*. Druk. „Pax“, ul. Św. Ign>cego 5 *e>k'or w/s, A, Faranowski, | 

   


