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Program i poszczególne posu- 
śięcia polityczne łotewskiego mi- 

| mistra spraw zagranicznych nie- 
‚ jednokrotnie były już przedmiotem 
Krytycznych ocen polskiej opinii 

/ politycznej, program ten bowiem— 

jak świadczy o tem szereg faktów 

zbyt dobrze znanych, aby trzeba 

je było ponownie przytaczać — o- 
party jest na rachubie, że tylko 
gospodarcze i polityczne zbliżenie 

z Sowietami, nawet za cenę ozię- 

bienia stosunków z innemi pań- 
stwami bałtyckiemi, zapewni po- 

  

  

  

', myślną przyszłość Łotwy. Ostatnio 

%._podjął się uzasadnienia tej tezy na 

łamach „Pedeja Bridi" p. A. Kor- 
, win, pod którym to pseudonimem 

kryje się jedenz wysokich urzędni- 

ków łotewskiego M. S. Z. Obszer- 

nemi wywodami p. Korwina zaj- 

miemy się innym razem szczegóło- 

wo, dziś w obliczu rozmów рго- 

wadzonych w Kownie przez pp. Cie- 

lensa i Waldemarasa zasługują na 

uwagę, jako szczególnie aktualne, 

wywody jego, dotyczące stosunku 

Łotwy do Litwy, a na tem tie nie- 

które żale wypowiedziane pod 
adresem Polski. 

Polsce zarzuca p. Korwin — w 

przededniu wyjazdu jego zwierzch- 
nika do Kowna — iż wpływała 

„ hamująco na realizację związku   
» 
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małych państw baltyckich, wyka- 
zując brak zainteresowania, czego 
dowodem między innemi jest fakt, 
że do traktatów handlowych zawie- 

sych z innemi państwami nie 
bała t. zw. „klauzuli bałtyckiej*. 

„Któż ponosi wreszcie — pyta się 

„. Korwin — odpowiedzialność za 
te naprężone stosunki, jakie panu- 
ją obecnie między Polską a Litwą, 
a które niepodobne są ani do sto- 
sunków wojennych ani pokojo- 
wych”. Z formy pytania p. Korwi- 
na wynikałoby, że oczywiście — 
Polska. 

Zdawałoby się przy tego rodza- 
_ ju półoficjalnych enuncjach dobrze 

poinformowanego urzędnika M,S.Z., 
że rozmowy kowieńskie kryją w 
sobie możliwości porozumień mię- 
dzy Łotwą a Litwą dla Polski, a 
“o za tem idzie, i dla całokształtu 
stosunków nad Bałtykiem niepo- 
żądanych, że ścisłemu zbliżeniu Łot- 

„wy i Litwy nic nie stoi na prze- 
szkodzie, a oba państwa ożywione 
są Szczerem i gorącem  pragnie- 

„ niem osiągnięcia wspólnoty gospo- 
- darczej i politycznej. 

: Czy tak jest istotnie? Odpo- 
wiedž na to pytanie može dač prze- 
gląd ostatnich siedmiu lat w za- 

kresie poczynań zmierzających do 
realizacji związku bałtyckiego i sto- 
sunek Litwy do ujawnianej w tej 
dziedzinie inicjatywy łotewskiej. 
I właśnie przesląd ten stwierdza, 
że począwszy od pierwszej kon- 
ferencji pięciu państw bałtyckich w 
r. 1920 w Bilderingshofie poprzez 
następnych kilka w składzie już 

_. zmniejszonym, bo tylko przy udzia- 
"le Łotwy, Estonji i Litwy—ta о- 
statnia, mimo całego szeregu for- 

malnych deklaracyj, że uznaje ko- 
nieczność gospodarczego i politycz- 

nego zespolenia państw bałtyckich— 
nie uczyniła w tym kierunku żad- 

, nego posunięcia realnego. Kilka- 

' krotnie ponawiane przez Łotwę w 
sposób oficjalny propozycje wszczę- 
cia rokowań o unję celną na wzór 
Festońsko - łotewskiej pozostały ze 
rstrony Litwy bez odpowiedzi. Ale 
"Aie tylko w sprawie unji gospodar- 

czej zachowała Litwa daleko po- 

   

©ksuniętą powściągliwość. Do _ dziś 
dnia Łotwa nie zdołała doprowa- 
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dzić do traktatu handlowego z Lit- 

wą. Kilka w różnych czasach od- 

bytych konferencyj łotewsko-litew- 

skich w sprawie traktatu handlowe” 
go — ostatnia odbyła się w Kow- 
nie w lipcu 1926 roku — nie dało 

żadnych .konkretnych rezultatów 

mimo, że Łotwa stale w traktatach 
zawieranych z innemi państwami 

wprowadzała „klauzulę bałtycką” 

obliczoną właśnie na Litwę. Ostat- 

nia konferencja kowieńska wyka- 

zała, że „klauzula bałtycka" w sto- 
sunkach litewsko-łotewskich napo- 

tyka na trudności bardzo poważne. 
Litwa żądała mianowicie monope- 
lu na import swego żyta, Łotwa 
domagała się przywilejów dla swo- 
ich fabrykatów. Żądań tych nie zdoła- 
no uzgodnić i od tego czasu kon- 
ferencje ponawian e nie były. 

Tak wygląda aktualny stan rze- 
czy w dziedzinie stosunków gospo- 
darczych między Łotwą a Litwą. 
Jeśli dodamy do tego jeszcze kon- 
kurencję w dziedzinie tranzytowej, 
a w szczególności walkę między 
Kłajpedą a Libawą, jako portami 
tranzytowemi—to okazuje się, że 
tendencje zbliżeniowe między obu 
państwami, jeśli nawet istnieją—to 
są bardzo słabe. W każdym razie 
jedno jest jasne—ruchliwość Łotwy 
w kierunku utworzenia trójzwiązku: 
Łotwa—Estonja — Litwa z zacho- 
waniem przodującej roli dla Łotwy 
napotykała dotychczas na zdecydo- 
waną oziębłość Litwy. 

Brak fundamentu gospodarczego 
nie sprzyjał oczywiście i zbliżeniu 
politycznemu tem więcej, że Berlin 
i Moskwa stale zabiegały o to, aby 
do jednolitego frontu państw bał- 
tyckich nie dopuścić. 

I dziś, kiedy Łotwa kuszona 
jest przez zamówienia sowieckie, 
Litwa jest przedmiotem  gorączko- 
wych zabiegów ze strony Niemiec. 
Przywileje dla wyrobów przemy- 
słowych, których nie mogła Łotwa 
uzyskać w Kownie mają być po- 
dobno przyznane Nienicom w pro- 
jektowanym traktacie handlowym 
niemiecko-litewskim. Tak przynaj- 
mniej żapewnia prasa niemiecka. 
Rzecz prosta, że związanie się go” 
spodarcze Litwy z Niemcami po- 
ciągnęłoby za sobą i konsekwencje 
polityczne. Trójunja Łotwa—Eston- 
ja—Litwa poszłaby wówczas ad acta. 
Łotwa, która przy realizacji tego 
trójzwiązku chciałaby się wybić na 
kierownicze stanowisko nad Bałty- 
kiem miałaby do  zawdzięczenia 
Litwie nową porażkę. 

Niezależnie jednak od tych 
ewentualności i teraz ambicje mi- 
nistra Cielensa napotykają jna za- 
pory z powodu stanowiska Litwy 

wobec Polski. „Nie możemy się 
politycznie związywać z państwem— 
pisze wyżej cytowany p. Korwin— 
które samo nie uznaje swych gra- 
nic za ostatecznie ustalone—ozna- 
czałoby to bowiem branie na sie- 
bie zobowiązań bliżej nieokreślo- 
nych". | tu właśnie tkwi słaba 
strona żalu p. Korwina de Polski 
za jej rzekome.hamowanie rozwoju 
jedności małych państw bałtyckich. 
Beznadziejny opór Litwy przeciwko 
porozumieniu z Polską a nie co 
innego właśnie — staje na drodze 
realizacji związku, o który, według 

zapewnień oficjalnych polityków 

łotewskich, tak troszczy się Łotwa, 

Szkoda, iż p. Korwin, wykładający 
na łamach pisma program poli- 
tyczny swego ministra, nie może, 

czy nie chce dostrzec, że kłodą na 

drodze do zdrowego układu stosun- 

ków nad Bałtykiem jest maniactwo 

KURJER_GILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

„Ryga i Kowno. 
Litwy w sprawie Wilna. Dla kaž- 

dego jest oczywiście zrozumiałe, iż 
Łotwa nie może się angażować w 
popieranie uroszczeń litewskich, 
ale ubolewanie, jakie wyraża poli- 
tyk łotewski z powodu niemoż- 

ności zbliżenia się politycznego 
między Litwą a Łotwą, winno być 
skierowane nie pod adresem Pol- 

ski—jak to czyni p. Korwin. 
W tych warunkach rozmowy 

kowieńskie, których grunt i gos- 
podarczy i polityczny jeszcze jest 
tak mało przygotowany do wznie- 
sienia trwalszych budowli, będą 

miały raczej charakter manewru 

demonstracyjnego aniżeli spotkania 

polityków, którzy zeszli się, aby 

sfinalizować formalnie to, co rze- 
czywisty układ stosunków nasuwa 
jako sprawę dojrzałą. 

Spotkanie kowieńskie potrzebne 
jest ministrowi Cielensowi szczegól- 
nie w obecnej chwili, kiedy ochło- 
dły stosunki z Estonją z powodu 
traktatu gospodarczego z Sowieta- 
mi, kiedy w samej Łotwie podniosły 
się tak silne i krytyczne głosy prze- 
ciwko temu traktatowi, Ocenianemu 

w kołach handlowych i przemysło- 

wych łotewskich jako niebezpiecz- 

na furtka dla wpływów  politycz- 
nych Sowietów. Nie ulega wątpli- 
wości, że wobec tego min. Cielens 
będzie usiłował skłonić prof. Wal- 

demarasa do wznowienia rokowań 
o traktat handlowy, aby na sesji 

nadzwyczajnej sejmu łotewskiego 
wystąpić z oznajmieniem, że akty- 
wizm łotewskiej polityki zagranicz- 
nej ujawnia się nietylko w stosunku 

do Sowietów. Z tych samych wzglę- 

dów byłby zresztą wielce pożąda- 

ny dla obecnego rządu łotewskiego 

i traktat handlowy z Polską. 

Czy wyjazd do Kowna ziści za- 

mierzenia min. Cielensa, zależeć 

będzie od tego, jakich rekompensat 

politycznych zażąda prof. Walde- 

maras, dotychczasowy bowiem sto- 

sunek Litwy do propozycyj gospo- 

darczych Łotwy wskazuje, że Litwa 

do traktatowego uregulowania swo- 

ich stosunków handlowych z Ło- 

twą nie przywiązuje większego 
znaczenia, a jeśli podejmie na ten 
temat rozmowy, to głównie dla ce- 

lów demonstracji politycznej. I p. 

Cielens i prof. Waldemaras potrze- 

bują chwilowo pozorów zbliżenia— 
pierwszy ze względu na nieprzyje- 
mny rezonans, jaki wywołała jego 
polityka filosowiecka, drugi ze 
względu na odosobnienie Litwy w 
jej „stanie wojny" z Polską. 

W każdym razie — niezależnie 
od zapewnień oficjalnych, jakie 

niewątpliwie nastąpią — trudno 
widzieć w spotkaniu p. p. Cielensa 
i Waldemarasa dalszy etap projek- 
towanego związku Łotwy, Estonii 
i Litwy, | 

Do Kowna pojechał min. Cie- 
lens dlatego, że ochłodły ostatnio 
stosunki z Tallinem, że na miejsce 
zahamowanej unji estońsko-łotew- 
skiej, chciałby wysunąć możliwość 
unji litewsko-łotewskiej. Ale świad- 
czy to tylko o tem, że droga о- 
brana przez min. Cielensa nie jest 
właściwa. Droga do unji Łotwy, 
Estonji i Litwy z pewnością nie 
prowadzi przez Moskwę. 

Tymon. 
Ryga, w sierpniu. 

Andjencja. 
WARSZAWA, 17. VIII. (Pat). 

Wicepremjer Bartel przyjął dziś w 
godzinach popołudniowych pułk. 
Dobrowolskiego i wojewodę Becz- 
kowicza. 
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Rokowania handlowe irancusko-niemiec kie 
PARYŻ, 17-8. (PAT). Rokowania gospodarcze francusko niemieckie trwały przez cały dzień wczorajszy do późnej nocy poczem przerwano je na życzenie delegata niemieckiego, który pragnął przesłać do Berlina 

ostatnie opracowanie tekstu, ; ' 
Po nadeišciu przychylnej odpowiedzi rządu Rzeszy został dzisiaj rano podpisany układ handlowy francusko niemiecki. Układ ten wejdzie w życie z dniem 6 września bież. roku. W myśl tego układu Francja i Niemcy przyznają sobie wzajemnie klauzulę narodu najbardziej uprzywi- 

lejowanego,w stosunku do wszystkich niemal produktów swego wywo- 
zu. — Wzamian za obecną francuską taryfę minimalną i ewentualną 
nową taryfę mają Niemcy przyznać Francji taryfę, ustaloną na rzecz 
innych państw. 4 

Głosy prasy niemieckiej. 
BERLIN, 17-8.(Pat). Cała prasa berlińska zajmuje się dzisiaj spra- 

wą podpisania traktatu handlowego niemiecko-francuskiego, charaktery- 
zując go jako najważniejsze wydarzenie polityczne ostatniego okresu. 

Jedna tylko skrajnie nacjonalistyczna „Deutsche Zeitung" nazywa 
traktat ciężką porażką gospodarczą, nie motywując tego jednak do- 
kładnie i wymieniając KĘ gw punkt nieprżyznanie Niemcom 

awa osiedlania się w Marokku. | 34 
s "Wszystkie lada dzienniki określają traktat jąko doniosły wypadek 
w stosunkach politycznych trancusko-niemieckich, usuwający wreszcie 
cały szereg kwestyj, które dawały powody do ustawicznych tarć i utrud- 
niały stosunki gospodarcze jak również polityczne z Francją. 

Kłajpeda skarży Litwę do Ligi 
Narodów. 

BERLIN. 17-8. (Pat). „Berliner Tageblatt donosi, że do Sekretar- 
jatu Ligi Narodów wpłynęła skarga ludności kłajpedzkiej przeciw rządo- 
wi litewskiemu. Skarga popierana jest przez rząd niemiecki. Gdyby ro” 
kowania, które obecnie toczą się w Kownie między rządem Rzeszy, a 
premjerem Waldemarasem, nie doprowadziły do porozumienia, sprawa 
kłajpedzka wpłynie powtórnie na porządek dzienny jesiennej sesji Rady 

Traktat łotewsko-towiecki o nieagresji niepodpisany. 
WARSZAWA, 17-VIII. (Pat). Kilka gazet polskich przedrukowało 

telegram z Rygi z dnia 13 b.m., według którego łotewski minister Spraw 
Zagranicznych Zelens z jednej strony i pełnomocnik ZSSR z drugiej 
mieli podpisać łotewsko-sowiecki traktat o nieagresji. 

Tutejszy poseł łotewski upoważniony jest do kategorycznego za- 
przeczenia powyższej informacji jako pozbawionej wszelkiej podstawy. 

  

  

Skład nowego rządu w Grecji. 
ATENY. 17. VIII. (Pat). Nowy gabinet utworzył się, skład jego jest 

następujący: Prezydent ministrów i minister spraw wewnętrznych — 
Zaimis. Minister spraw zagranicznych — Michalopopulos. Skarb — 
Cafandaris. Komunikacje — Metaxas. Rolnictwo — Papanastasiu. Woj- 
na — gen. Mazarakis. Marynarka — Merlopulos. Oświata — Nicopu- 
dis. Gospodarka Narodowa — Welentzas. Sprawiedliwość — Tuscova- 
silis. W skład gabinetu wchodzą wszystkie stronnictwa z wyjątkiem 
populistów. 

- Sprawa Sacco i Vanzettiego. 
BOSTON, 17-VIII. (Pat). Najwyższy trybunał w Bostonie zebrał 

się wczoraj na sesję i wysłuchał przemówienia obrońcy Sacco i Van- 
zettiego. Obrońca wygłosił kilkugodzinną przemowę, w której szczegó” 
łowo wykazywał sprzeczności między aktem oskarżenia, a dotychczaso- 
wem postępowaniem sądowem i domagał się wznowienia procesu przed 
sądem stanu. 

Zamach bombowy. 
BUENOS AIRES, 17.VIII. (Pat.) Na balkonie pomieszkania szela tutejszej po+ 

licji śledczej wybuchła wczoraj bomba podłożona jak przypuszczają przez sympaty- 
ków Sacco i Vanzettiego. Skutkiem wybuchu uszkodzony został mur domu. Ofiar 
w życiu ludzkiem niema, 

Lot z San Francisco do wysp 
hawajskich. 

SAN FRANCISCO, 17. VIII. (Pat.) Według wiadomości radioteleg- 
raficznej, otrzymanej przez morską stację telegrafu bez drutu, lotnicy 
biorący udział w locie z San Francisco do wysp hawajskich, wczoraj O 
godz. 20 znajdowali się w odległości 517 mil na zachód od San Fran- 
cisco. Tą samą drogą odleciały trzy inne aparaty. 

gn wojewody kieleckiego ln. Manteuiela 
W Kielcach zmarł dzisiaj o godz. 3 m. 30 nad ranem na ane- 

wryzm serca wojewoda kielecki Ignacy Manteuffel. 
Urodzony w r. 1875 w Taunagach w Inflantach polskich, ukończył 

gimnazjum filologiczne w Rydze, następnie wydział prawny uniwersyte- 
tu dorpackiego w r. 1897. Po krótkiej praktyce adwokackiej w Peters- 
burgu i Mitawie osiadł w r. 1899 w Rydze jako adwokat i brał czynny 
udział w życiu oświatowem i społecznem tamtejszej kolonii polskiej jako 
były prezes polskiego towarzystwa dobroczynnego oraz członek zarzą- 
du towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. W r. 1915 opuścił Rygę prze- 
nosząc się do powiatu siewierskiego, byłej gubernji witebskiej, a na- 
stępnie do Rzeżycy w Inflantach polskich, gdzie za czasów bolszewie- 
kich pełnił funkcje członka wydziału wykonawczego komitetu polskiego, 
broniąc interesów polskiej ludności, której był przedstawicielem W na- 
stępstwie czego został przez bolszewików wydalony z Rzeżycy. W marcu 
1918 r. przybył do Warszawy. Od 15 kwietnia tego roku pracował w 
służbie państwowej początkowo w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecz- 
nej jako referent. Od czerwca 1919 r. przeszedł do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, sekcji administracyjnej, a następnie prawnej. Po utwo- 
rzeniu województwa warszawskiego w r. 1920 powołany został na 
członka wydziału administracyjnego urzędu wojewódzkiego, a 24 mar- 
ca 1923 r. został wicewojewodą warszawskim. Dnia 24 maja 1924 r. 
został mianowany wojewodą kieleckim, 

_ Cena 20 groszy. 
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Wystąpienie, 
GDAŃSK, 17. Villi. (Pat). Jak 

donosiliśmy zarząd główny partji 
niemiecko - liberalnej uchwalił na 
wczorajszem posiedzeniu wycofz* | 
swych senatorów z senatu wolnego 
miasta Gdańska. E ; 

W myśl tej uchwały obaj sena- 
torowie liberalni Ernst i Sieben- 
freund zawiadomili dzisiaj prezy- 
denta senatu wolnego miasta o 
swem wystąpieniu. — Wobec tego 
w senacie gdańskim pozostali tyl- 
ko nacjonaliści niemieccy i cen- 
trowcy. 

Uchwała liberałów podyktowa- 
na jest względami na zbliżający się 
termin wyborów i dyplomatycznem 
pragnieniem uratowania dla siebie 
co się da, albowiem wskutek kon- 
sekwentnego popierania nacjonali- 
stów, liberali niemieccy utracili w 
szerokich kołach ludności wolnego 
miasta wszelką sympatję i ich frak- 
cja, w początkach kadencji sejmo- 
wej dość liczna, z biegiem cząsu 
ogromnie stopniała. — Między in- 
nemi w polityce zagranicznej, a. 
zwłaszcza w stosunku do Polski 
liberali szli ręka w rękę z nacio- 
nalistami. У 

Wystąpienie liberałów z senatu 
pociągnie za sobą dalsze konse- 
kwencje. : 

Komentowanie wystąpienia liberałów 
L Sent, 

GDAŃSK, 17.VIII. (Pat). W tu- 
tejszych kołach politycznych wy- 
stąpienie przedstawicieli niemiec- 
kiego stronnictwa liberałnego z 
senatu komentowane jest jako ob- 
jaw chęci radykalnego wycofania 
się tego stronnictwa z  poliiyki, 
uprawianej przez obecny senat. De- 
cyzja zarządu partji liberalnej na- 
stąpiła pod wpływem silnej presji 
szerokich kół tego stronnictwa, 
niezadowolonych z działalności se- 
natu. 

Postanowienie to dowodzi za- 
razem, że w Obozie liberalnym na- 
stąpiło otrzeźwienie, że wzięły w 
nim górę żywioły gospodarcze, 
które rozumieją, iż polityka obec- 
nego  nacjonalistycznego senatu 
sprzeczna jest z interesami wolne- 
go miasta. Toteż w szerokich ko- 
łach ludności Gdańska postępek li- 
berałów zyskał pełne uznanie, 

Z całej Polski. 
Katastrofa motocyklowa. 
Krak. Il. Kur. Codz. donosi, iż 

w przejeździe przez Myślenice mo- 
tocykl kierowany przez Ryszarda 
Sapisza najechał na wóz Jana 
Magierskiego. 

Wskutek zderzenia Sapisz wy- 
rzucony został z siedzenia i upadł 
na kamień ponosząc śmierć na 
miejscu. 

Jadący z nim na tylnym sie- 
dzeniu Lipowicz doznał ciężkich 
obrażeń i walczy ze Śmiercią. 

Na miejsce katastrofy przybył 
komendant policji myślenickiej Wło- 
dek. Dochodzenia ustaliły, że winę 
ponosi Magierski, który jechał 
środkiem szosy. 

Strajk tramwajowy w Ło- 
dzi zlikwidowany. 

ŁÓDŹ, 17.VIII (Pat). Strajk 
tramwajarzy w Łodzi został zli- 
kwidowany na następujących wa- 
runkach: Dyrekcja tramwajowa zgo- 
dziła się przyjąć z powrotem wy- 
dalonych w związku ze strajkiem 
demonstracyjnym poprzedniego ty- 
godnia pracowników | tramwajo- 
wych. 

Pracownicy tramwajowi nato- 
miast przedłużyli termin udzielenia 
odpowiedzi przez Dyrekcję na żą- 
danie 25 proc. podwyżki płac do | 
dnia 20 b. m. Tramwaje kursują 
już normalnie na ulicach miasta. 

Rozwiąanie Rady Miejskiej we 
Lwowie. 

W najbliższych dniach minister 
Spraw Wewn. wyda rozporządze- 
nie o rozwiązaniu Rady Miejskiej | 
we Lwowie. Wybory do nowych 
władz miejskich nie będą rozpisa- 
ne, bowiem wyznaczony. ma być 
komisarz rządu.
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Robota „agenturowa““. 
Słowa Marsz. Piłsudskiego o 

„agenturach“ poruszyly dziennikar- 
skie pióra. 

Sypią się wciąż rozmaite komen- 
tarze, rewelacyjne wspomnienia, 
domysły... Zwłaszcza prasa endecka 
gorąco zajęła się odnośnym ustę- 
pem mowy Marszałka. Udaje, że 
jej zrozumieć nie może, a poszcze- 
gólni publicyści wysilają mózgi i 
móżdżki, niby to w poszukiwaniu: 
kogo mógł mieć Piłsudski na 
myśli? Może anonimowe mocarst- 
wo? Może agitatorów Paneuropy?.. 
Niemców?.. Bolszewików?.. 
— А toć przecież —wołają— myś- 

my ich pierwsi wskazywali! 
Zupełnie gdzieindziej szuka pra- 

sa lewicowa przykładów, potwier- 
dzających słowa Marszałka. 

Do dyskusji tej pragnę i ja 
głos dorzucić. 

Fakcik drobny — wspomnienie. 
Było to w r. 1920. Gorąco nam 

było w Warszawie. Moskale się 
cz 

stolica potrafi im się oprzeć. = 
ca dygotały, choć nadrabiało się 
miną. Każdy czuł, że powszech- 
nym obowiązkiem jest dodawać 
sobie ducha, podniecać chęć i na- 
dzieję zwycięstwa, Upadek woli po- 
konania wroga, upadek odwagi 
stawienia mu czota—przesądzalby 

Sprawę, zgóry skazywałby nas na 
klęskę. 

+ 

W ogródku restauracji „Kresy“ 
prawie nie widziało się cywilów. 
Brać literacko-artystyczna, odziana 
w płaszcze żołnierskie,  zbiegała 
się tu jednak w pewnych porach 
dnia, gnana koniecznością wymia- 
my zdań, pożartowania, nabrania 

_ fantazji. 
° _ Większość zpośród nich miała 
właśnie obowiązek podniecania hu- 

moru wśród żołnierstwa. Zadanie 
" trudniejsze w owych czasach, niż 
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kiedykolwiek i niż się dziś komu- 
kolwiek wydawać może. 

— „Nic się nie bój, bo ja sam 

w strachu* — w tem żartobliwem 
zdaniu najlepiej da się streścić at- 
mosfera, w jakiej ta czereda pra- 
cować musiała. 

To też wszyscy instynktownie 
unikali złych wiadomości. Każdy, 

jak pijany płotu, chwytał się pierw- 
szej lepszej nowiny pomyślnej. 

— Co tam, nie damy się! 
— Warszawa pokaże, co po- 

trafil 
— Tylko wesoło, 

hurmem. 
śmiało, a 

Pewnego dnia spotkałem tu 
у przybysza z Wilna. 

__ Nie poznałem go w pierwszej 

chwili. Zgolił brodę i był w płasz- 

- Z ZAGRANICY. 
- Trudności w utworzeniu komitetu 
porozumienia polsko - niemiec- 

kiego. 

BERLIN, 17-VIli. (Pat). Wobec 
cdmowy, udzielonej przez trzech 

posłów niemiecko - narodowych 
prof. Hoetzscha, Spahna i Lejeuna 

— ma zaproszenie ich do komitetu 

SĘ 

  

O ambicję 
kulturalną Wilna. 

„.Lekturę swoją rozpoczynam 
zazwyczaj od przerzucenia „łurje- 
ra Litewskiego*, z którego się do- 
wiaduję o ruchu służbowym w ar- 
mji i o nominacjach cywilnych, 
dokonanych przez jego Cesarską 
Mość; następnie odczytuję poucza- 
jący przedruk artykułu z ryskiego 
pisma jakiegoś, przedruk, zamiesz- 
czony w „Kurjerze Lit.* pouczają- 

“| co wykładający skutki uwłaszcze- 
nia włościan estońskich. A kiedy 
już dowiedziałem się, że w teatrze 
dzisiaj daje przedstawienie „trupa” 
Bogusławskiego z mistrzem na 
Pa za Akacje Nowaki 

m się do lektury „ о4- 
nika Wileńskiego". p» 

Wstępuję w inny Świat: Świat 
rozmaitości i lekkości. Zaczynam 
od opowieści o „cudownym leka" 
rzu*, Antośku Golcu, co ziołami 
uzdrawia chorych i jest przedmio- 
tem zachwytu okolicznej ludności. 
Przechodzę do rozpraw naukowo- 
literackich 0 stanie oświecenia w 
Polsce, zaczem zachwycam się po- 
wieścią wschodnią, czy inną awan- 
turą arabską. Tuż zaraz przerzu- 
cam rozprawę o społeczności žy- 
dowskiei, której swobody, zdaniem 
„Tygodnika Wileńskiego" należy 
policyjnie ograniczyć. Obok i nie- 

odmiennie rozprawka, dowodząca 
konieczności ulżenia doli wieśnia- 
ka — echo mądrych poczynań, co 

światlejszych obywateli Litwy. Z pa- 
sją rzucam się na artykulik aktu- 
alny o wychowaniu naszych dam, 
zapalonych zwolenniczek romansu 

francuskiego i mody paryskiej; a 

  

czu żołnierskim. Miał naramienni- 
ki starszego szeregowca. 

— Ach, pan Obstl—zawołałem, 
przyjrzawszy mu się uważniej. 

Byliśmy jeszcze wtedy ze sobą 
na stopie względnie przyjaznej. 
Opowiedział mi 0 trudnościach, 
jakie pokonać musiał, Ly się z 
Wilna wydostać. Opowiedział o 
trudach podróży, a w końcu wziął 
mnie na stronę i szepnął: 

— Zdrada. 
— Co? Kto zdradza?..—spyta- 

łem prawie przerażony. 
— Naczelne Dowództwo!—mruk- 

nął bardzo dyskretnie. 
— Czyś pan zwarjował? 

Uśmiechnął się pobłażliwie i 

cdszedł. 
Byłem również w płaszczu żoł- 

nierskim. Byłem szeregowcem Il 
oddziału sztabu M. S$. Wojsk. Właś- 
ciwie powinienem był aresztować 
tego pana. Przyznaję, zapomnia- 
łem języka w gębie. W pierwszej 
chwili pomyślałem: żartuje, kawa* 
ły go się trzymają 

Poprostu nie chciało mi się 
wierzyć, by w takiej chwili, jak 
ówczesna, mógł żołnierz żołnie- 
rzowi takie „nowiny* szeptać — 
na serjo. 

Przecież gdyby nawet istotnie 
prawdą to było—czyż należało coś 
podobnego rozgłaszać w chwili, 
gdy nieprzyjaciel zbliża się do 
miasta? Przecież myśmy wszyscy 
właśnie żyły sobie wypruwali, by 
podtrzymywać ducha, budzić Opty- 
mizm. Czynili to nawet ci, co żad- 
nej nie mieli nadziei i przyszłość 
Warszawy w najczarniejszych wi- 
dzieli kolorach. 

* 

Od tego to dnia datuje się mo- 
ja bezwzględna pogarda dla P. 
Obsta, 

Gdy w kilka tygodni po opisa- 
nym wypadku spotkałem go na 
ul. Marszałkowskiej w towarzyst- 
wie podchorążego Eugeniusza 
wierczewskiego i gdy ten ostatni 

zwrócił się do mnie z pytaniem, 
czy zechcę pracować w jakiemś 
nowem projektowanem piśmie — 
oświadczyłem bez ogródek: „Nigdy, 
nigdzie z p. Obstem razem praco- 
wać nie będę*. 

„Panowie ci słowa moje obró- 
cili jakoś w żart i pożegnaliśmy się. 

Możliwe, że p. Obst w dobrej 
wierze rozpowszechniał niecne 
plotki w r. 1920. W takim razie 
był tylko bezwolnem i bezmyślnem 
narzędziem tej roboty, którą nie- 
wątpliwie miał na myśli Marsz. 
Piłsudski, mówiąc o tajemniczych 
„2genturach“. | 

Benedykt Hertz. 

porozumienia polsko-niemieckiego, 
zamieszcza „Berliner Tageblatt* o- 
stry artykuł zarzucając stronnictwu 
niemiecko-narodowemu, a przede- 
wszystkiem kierownikowi stronni- 
ctwa Westarpowi, że przez Odrzu- 
cenie udziału w komitecie polsko- 
niemieckim utrudnia rokowania 
polsko-niemieckie i krzyżuje poli- 
tykę ministra Stresemanna. 

lekturę swoją „Tygodnika Wileń- 
skiego" kończę zazwyczaj wiado- 
mościami „ze zwojów dziuplowych* 
ogłaszanemi przez członków To- 
warzystwa Szubrawskiego. Niekiedy 

odczytuję recenzję z przedstawie- 
nia: dowiaduję się, że w pewnym 
momencie aktor poruszył dekora- 
cje i kurz zaprószył oczy widzom, 
aktorka zaś X  najniepotrzebniej 
wysilała głos. Opuszczam wyjątki z 
Ossjana, Boileau i p. de Stall — 
bo czytam to w oryginale. 

Po tej lekkiej a w stylu zabaw- 
nym lekturze, pięknie okraszonej 
humorem i moralizacją, zabieram 
się do lektury poważnego mie- 
sięcznika: „Dziennik Wileński", za- 
biera mi czasu najwięcej. Niezwyk- 
le frapuje mnie tu opowieść Mi- 
chała Balińskiego — „wyjątek z 
dziennika jego podróży do Nie- 
miec" p.t. „Wiedeń w roku 1818*, 
dalej pilnie studjuję Śniadeckiego 
Jana „O pismach klasycznych i ro- 
mantycznych* z jego filipiką prze- 
ciw fantazjom i niezwyktošciom, 
psującym smak narodowy, a koń- 
czę nieodmiennie na frapującej o- 
powieści о widmie exdywizji na 
brzegach morza Bałtyckiego, na 
artykuliku zachwalającym powaby 
wsi, no i na rozprawie O szkodli- 

wości Żydów oraz „Badaniu šrod- 
ków, tyle dla dobra kraju skutku- 
jących, co uwolnienie chłopów, a 
przy tem projekt do ustawy”. Nie- 
kiedy dotknę wzrokiem  „wiado- 
mości krótkiej o magnetyzmie 
zwierzęcym* a to dlatego, że po 
„Dzienniku Wil.* zwykł byłem czy- 
tywać „Pamiętnik Magnetyczny" — 
przeto krótką wiadomość przerzu- 
cam w imię zasady „audiatur et 
altera pars*. 

Z „Pamiętnika Magnetycznego" 

EEE 
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Echa wystąpień prof. Foerstera. 

BERLIN, 17. VIII. (Pat.) „Preussische Kreuzzeitung* w ponownym 

artykule skierowanym przeciwko prof. Foersterowi zamieszcza list z 

Nadrenii, domagający się kategorycznie od rządu niemieckiego podjęcia 

energicznych kroków przeciwko działalności prof. Foerstera jako szkod- 

liwej dla interesów Rzeszy, a szczególnie dla interesów Niemców w 

Nadrenii. List wyraża ździwienie, że rząd niemiecki w oficjalnem  de- 

menti, będącem odpowiedzią na rewelacje tygodnika Menschheit o Re- 

ichswerze uważał za wskazane oświadczyć, że nie będzie się wdawał w 

szczegółową dyskusję z prof. Foersterem. Należy się domagać, pisze 

autor listu, bezwarunkowego wystąpienia przeciwko Foersterowi nawet 

w drodze, jeśli się to okaże koniecznem, dyplomatycznej, ażeby unie- 

możliwić mu dalszą działalność publicystyczną. 

Zwycięstwa armji północnej w Chinach. 
LONDYN, 17-8. (Pat). Do biura Reutera donoszą z Nankinu, że 

wojska północne zajęły dziś rano Pukou, popołudniu zaś bombardowa- 

ły Nankin. Obywatele angielscy zostali ewakuowani na pokładzie torpe- 

dowca i parowca, stojących obecnie na kotwicy przy południowym 

brzegu rzeki Jangtse. 

Aresztowania księży we Włoszech. 

RZYM, 17.VIII (Pat). Jak donosi Agencja Stefaniego, po dłuższym 

okresie tolerancji władze bezpieczeństwa aresztowały w prowincji Udino 

pięciu księży, oskarżonych o należenie do t. zw. politicanti, których 

wrogi stosunek do istniejącego systemu rządów jest znany. 

Jeden z aresztowanych księży w r. 1917 przyjniował życzliwie Au- 

strjaków. Należy zaznaczyć, że na prośbę arcybiskupa udińskiego zre- 

sztowani księża nie zostali odstawieni do więzienia, lecz umieszczeni w 

pałacu arcybiskupa, po wzięcia od nch formalnego zobowiązania, że 

nie uciekną i oczekiwać będą na wynik odwołania do komisji centralnej 

w Rzymie. 

Znakomici lotnicy Weiss i Assolantes 
w Poznaniu. 

POZNAŃ, 17.VIII (Pat). Dziś około południa wylądowali niespo- 

dziewanie na lotnisku 3 pułku lotniczego w Ławicy pod Poznaniem 

znani lotnicy major Weiss i sierżant Assolantes, którzy odbywają raid 

wokół Europy. Dzielni lotnicy wracają po locie nad wschodnią Euro- 

pą do Paryża. Z Warszawy skierowali się oni ku Wiedniowi, ponieważ 

jednak w drodze nad Karkonoszami natrafili na niekorzystne warunki 

atmosferyczne, i zmianę pogody, przybyli do Poznania. Tutaj pozosta- 

ną jako goście 3 pułku lotn. do czwartku rano i w tym dniu wystar- 

tują w dalszą drogę powrotną do Paryża. 

Na Woolaroo wszystko w porządku. 

SAN FRANCISCO. 17. VIII. (Pat). Z pokładu jednego z parow- 

ców donoszą, że widziano monoplan Woolaroo o godzinie 6 rano w 

odległości 1575 mil od wybrzeży Ameryki na 27 stop. 50 min. szero- 
kości i 146 stop. długości geogralicznej. Samolot podał wiadomość: 

„Wszystko w porządku". 

Trzęsienie ziemi. 
_ „MOSKWA, 17.VIII. (Pat.) Trzęsienie ziemi w Namangan w Turkiestanie pona* 

wia się w dalszym ciągu. 1500 domów zostało zburzonych, a 3500 uszkodzonych. 
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Napad rabunkowy. 
„.. Przed paru dniami na drodze leśnej między wsią Rudziewszczyzna gm. sobo- 

tnickiej pow. iidzkiego a wsią Maciucie pow. oszmiańskiego, nieznany osobnik do- 

konał napadu rabunkowego bez użycia broni na przejeżdżającego Szkolnika Elja, 
lat 70, zam. w Dziewieniszkach. A 

_ Sprawca poprzedził rabunek zadaniem kilku ciosów pięścią w twarz, ściągnął 
ofiarę z wozu i wyciągnął z kieszeni porttel brezentowy z zawartością 200 zł. i do- 
kumentami. Później zasypał Oczy piaskiem poszkodowanemu i zbiegł w kierunku 

Lidy. Pościg i poszukiwania nie dały dotychczas żadnego wyniku. 

Bolszewicy wydali funkcjonarjusza P.P. 
Drozda. 

„_ Przed kilkoma miesiącami podawaliśzny o porwaniu przez bolsze- 

wików w rejonie Radoszkowicz zabłąkanego w pasie pogranicznym funk- 
cjonarjusza P. P. Drozda. 

Bolszewicy zawieźli aresztowanego Drozda początkowo do Krajska, 

a następnie do Mińska, trzymając go tam w więzieniu do ostatnich dni. 

Władze polskie czyniły od samego początku starania, aby bolsze- 

wicv wydali porwanego policjanta—zawsze jedask bezskutecznie. 

Dopiero w poniedziałek 15 bm. w rejonie Radoszkowicz bolszewi- 

cy wydali wymizerowanego i wygłodzonego policjanta Drozda dowódcy 
kompanji K.O.P. stacjonującej w Radoszkowiczach. 

      
idą ku mnie „fluidy* całego wszech- 
świata. Ktoś kogoś ciąga za ręce 
i następuje „sen magnetyczny”, 
somnambulizmem* inaczej zwany. 
Dowiaduję się O „došwiadcze- 
niach magnetycznych" różnych o- 
sób. Jeden z wypadków doświad- 
czalnych opisali szubrawcy: nieja- 
kiś mąż pewnej damy po zastaniu 

jej „doświadczającej* magnetyzmu 
z jego przyjacielem, zmuszony był 

urządzić gwałtowną scenę. Tak pi- 
szą wrogowie „Pamiętnika Magne- 
tycznego” i Mesmera. Pomimo to 
całe Wilno zajęte jest teorją mag- 

netystów. Lachnicki triumfuje. 
Lekturę « „Wiadomości Bruko- 

wych“ odkładam zwykle na koniec. 
Jest to już deser. A można się 

przytem delektować! Ktokolwiek 

lubi pogodny humor i ostrze saty- 

ry, ktokolwiek cieszy się z drwin 

ostrych — znajdzie tu strawę dla 

siebie. Czytuję uważnie „Podróż 
filozoficzną po bruku”, która przy- 
pomina mi w formie technikę 
Sternowską, pilnie śledzę opowieś- 
ci imć pana Panflla ze Żmudzi, 
lub Aurzlawisa z pobytu na wsi 
w rodzaju romansu 0 tradycyjnych 
pierwiastkach satyry polskiej wie- 
ku XVIII, studjuję juromanję i no- 
tatki w stylu „Spektatora”, listy 
szlachcica latającego na łopacie, i nie 
pogardzam też wolnym przekładem 
z Rabelais'ego przygód Gargantui, 
lub dziwnych wypadków Kandyda 
Woltaire'owego, uśmiecham się 
przy lekturze też i innych „podróży 
do wyspy  Perorudy* — coś na 
wzór Gulliwera. A któż się nie 
uśmieje przy historji wyrazu szu- 
brawiec, wywodzącego się, zdaniem 
redakcji, od Chama i Szaberaama. 

„Dziejów Dobroczynności'... i t.d. 
czytać już nie mogę—czas mi nie 

pozwala. Ale opłacam składkę na 
ubogich Liczne perjodyki lekarsko- 
farmaceutyczno 'chirurgiczne pozo- 
stawiam specjalistom... 

Brzmi to jak fragment z pa- 
miętnika z przed stu laty. Tak na- 
pewno pisał, lub myślał niejeden 
czytelnik czasopism wileńskich z 
lat 1815—22. A było co czytać: 
jedno pismo polityczne, dziś dzien- 
nikiem zwane, dwa tygodniki, mie- 
sięcznik i kilka perjodyków spe- 
cjalnych — coś koło 9 czasopism, 
wychodzących stale w Wilnie — 
to był dowód i pilnego czytelni- 
ctwa i rozmach kulturalny pisarzy i 
wydawców. W ożywieniu tego ru- 
chu piśmienniczego odegrał błogo- 
sławioną rolę Uniwersytet Wileń- 
ski, odegrali Szubrawcy, Filomaci, 
Filateci, odegrali masoni, finansu- 
jący podróże naukowe zdolnych z 
pośród młodzieży. Tradycja kultu- 
ralna w zakresie czasopiśmiennict- 
wa, urwana w roku 1822-3, wzmo- 

gła się nieraz w Wilnie czy to w 
postaci przeróżnych  perjodyków 
jak „Wizerunki i roztrząsania nau- 
kowe", czy „Akta Babińskie" Kra- 
szewskiego, czy „składane powieś- 
ci* Dycalpa i Kraszewskiego czy 
przeróżne  „Zorze*, | „Gwiazdy“ 
kalendarze i t.p. W lat ze 

dwiadzieścia przeszło po wan- 
dalizmie Nowosilcowa w Wilnie 
pisał jeszcze Syrokomla piękny 

wiersz do ex redaktora „Wiado- 

mości Brukowych* sławiąc to pis- 
mo. Żyła pamięć dobrych czasów. 

Była tradycja literacka. 
Wilno przedwojenne vosiadało 

czasopiśmiennictwo — dobre poli- 

tyczne, codzienne, słabsze — perjo- 
dyczne, ogólno-kulturalne, nie mo- 

gące przetrwać dłuższego czasu. 

„miast 
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Z Rosji Sowieckiej. 
Słabość Moskwy wobec opozycjonistów ukraińskich. 

KOPENHAGA, 17.VIll (Pat). 
Donoszą tu z Moskwy, że położe- 
nie na Ukrainie jest tak poważne, 
iż dnia 20 ub. m. władze sowiec- 
kie wydały rozkaz wypuszczenia na 
wolność przywódcy opozycjonistów 

Walka Trocki — Stalin. 

KOPENHAGA, 17.VIII (Pat). 

Jak donoszą z Moskwy, Trocki o- 

świadczył swym zwolennikom, że 

przed rozpoczęciem kongresu ko- 

munistycznego 1 grudnia r. b. о- 

Popularyzacja oszczędności w ZSSR. 

MOSKWA, 17. VIII. (kor. wł.) 
Dla popierania akcji oszczędnoś- 
ciowej wśród mas, kasy oszczędno- 

Nowa arystokracja. 

MOSKWA 17. VIII. (kor. wł.) 
W związku z podniesieniem 
minimum wymagań przy egzami- 
nach do wyższych uczelni sowiec- 
kich odsetek członków klasy ro- 
botniczej przyjętych w roku obec- 
nym do tych uczelni znacznie się 
obniżył. 

Okoliczność ta zaczyna mocno 

niepokoić miarodajne czynniki bol- 

szewickie. By w przyszłości zapo- 

biedz tym niepożądanym zjawiskom, 

autorowie artykułów poruszejących 
powyższe zagadnienia na łamach pra 
sy sow. proponują wiele projektów. 
Jeden z nich między innemi zaleca 

wprowadzenie „numerus clauzus“ 
dia reszty klas społecznych, drugi 

ukraińskich Szumskiego. W dwa 
dni po aresztowaniu jego wszyst- 
kie fabryki charkowskie ogłosiły 
strajk, a fabryki zagłębia doniec- 
kiego groziły tem samem. 

bali Stallina. Stallin tymczasem za- 
rządził rozbrojenie członków opo- 
zycji, którzy mają złożyć posiada- 
ną broń w G.P. U. 

ściowe sowieckie mają rozsylač 
swoim klijentom specjalne skar- 
bonki metalowe. 

uważa, że robotnik nie potrze- 
buje zdawać wszystkich egzaminów 
a tylko główne, trzeci znowu re- 
komenduje wymagać od studen- 
tów Świadectwa robotniczego .po- 
chodzenia i t. d. 

Trzeba wyraźnie powiedzieć So- 
bie—mówi jeden z  projektodaw- 
ców, że zupełnej równości w tym 
wypadku pomiędzy obywatelami 
być nie może. Dlatego, ażeby zo- 
stać proletarjackim studentem za 
mało jest posiadać zapas wiado- 
mości, wymaganych przez komisję 
egzaminacyjną, lecz trzeba jeszcze 
wykazać się pochodzeniem z klasy 

robotniczej. 

Trafne samookreślenie. 

MOSKWA, 17. VIII. (kor. wł.). 
O wysokich kwalifikacjach urzę- 

dników bolsz. dosadnie Świadczy 

pismo podpisane przez jednego z 

nich— naczelnika rejonowej milicji 
i skierowane do centralnej insty- 

tucji w Moskwie. Pismo to przy- 

toczone in extenso W „Izwiestjach“ 
brzmi następująco: „nie zważając na 

notatki, umieszczone w czasopis- 

mach, ja w dalszym ciągu postę- 

puję bezprawnie. Rozježdžam w 

swoich prywatnych sprawach na 

koniach skarbowych, każę pod- 

władnym milicjantom czyścić mi 

buty, aresztowanym rąbać drzewo 

i wykonywać zlecenia mojej żony. 
Ja rozkazuję swoim pracownikom 
pracować ponad normę, a wyjeż- 
dżając zostawiam pieczątki urzę- 
dowe swojej żonie dokąd mój za- 
stępca winien się zgłaszać w razie 
potrzeby. Pobieram za blankiety 
paszportowe po 30 kop., a zapi- 
suję do ksiąg tylko po 10. Łaję 
swoich podwładnych i robię nadu- 
życia na wielką skalę. Naogół jes- 
tem w tym rejonie największym 
durniem. Lubię podpisywać pisma, 
lecz nie czytam”. Ładny przełożo- 
ny i warci go podwładni! 

Z Państw Bałtyckich. 
Szkolnictwo polskie w Rydze. 

W Rydze istnieje obecnie 6 
polskich szkół podstawowych (pow- 
szęchnych), utrzymywanych przez 
samorząd ryski. Do szkół tych u- 
częszcza około 2.000 dzieci pol- 
skich, czyli mniej więcej połowa 
polskich dzieci. Reszta uczęszcza 
do szkół łotewskich, rosyjskich, 
niemieckich i do szkoły białoru- 
skiej. 

Prócz szkół podstawowych ist- 
nieje w Rydze jedno polskie gim- 
nazjum koedukacyjne o typie real- 
nym. Posiada ono 4 klasy (5, 6, 
1, 8). Nauki udziela 16 nauczycieli, 
uczęszcza zaś do gimnazjum 114 
uczniów. Poziom naukowy tego 

A Wilno polskie? Pism poli- 

tycznych, dzienników ma  poddo- 
statkiem. Gorzej jest z czasopiś 
miennictwem perjodycznem, a właś 
ciwie wcale go niema. „Tygodnik 
Wileński*, piękne rokujący na- 
dzieje — upadł, „Przegląd Wileń- 
ski* —zajęty polityką, „Ateneum*, — 

poświęcone zagadnieniom  specj:l 
nym z historji W. X Litewskiego, 
„Alma Mater'—rocznikiem akade- 

mickim. Usiłują służyć całokształ- 

towi zagadnień kultury  „Zródła 
mocy“. Są jednak jeszcze u wstępu 
pracy. 

A brak nam dzisiaj zbiorowych 

mecenasów w rodzaju Masonów 
wileńskich, brak promieniowania 
uniwersytetu, jak przed stu laty. 

W tych opłakanych warunkach 
inicjatywa i wysiłek kulturalny po- 
winien w pewnej mierze ciążyć 

na miastu. Z programowej mowy 
prezydenta Folejewskiego dowie- 
dzieliśmy się, że Magistrat doce- 
nia te zagadnienia j. że zamierza 
nawet wydawać miesięcznik poświę- 
cony sprawom kulturalnym Wilna. 
Inicjatywa  zewszechmiar godna 
poparcia i słusznal. Wszyscy, którzy 
władają piórem, staną do pomocy! 
Ale zapobiegliwość miasta powin- 
na pójść dalej — należy się Wilnu 
przyłożyć do poparcia twórczości 
naukowej i literackiej. Inaczej mó- 
wiąc— stworzyć nagrodę doroczną 
miasta Wilna. 

Warszawa, Poznań, Lwów, Łódź, 

Sosnowiec—już taką nagrodę usta- 
nowiły. Brak jeszcze w tej liczbie— 
przykro wyznać— Krakowa i Wilna, 

pretendujących _ nazmianę 
do miana—Aten polskich. 

Dziesięć, czy piętnaś.ie tysięcy 
złotych rocznie przy budżęcie kil- 
kusettysięcznym, w połowie obra- 

gimnazjum jest wysoki, kieru 
wychowawczy zaś zdecydowi 
polski i wpływ wychowawców na 
młodzież duży. 

Ponadto istnieją w Rydze dw 
ochrony polskie. 
— 

Sprostowanie. 

We wczorajszym numerze naszego 
pisma. przez nieuwagę do  sprawo- 
zdania ze zjazdu Dowborczyków w 
drugiej jego części zakradło się szereg 
błędów, które zniekształcają sens ar- 
tykułu. Przedewszystkiem popsuło [się 
coś w państwie duńskiem, a nie w chiń” 
skiem. Pozatem nie Dowborczycy zbru- 
kali ideę narodową, a obóz który repre- 
zentuje „Dziennik Wileńsk'". 

pracowników 
miejskich—to wydatek mały i błahy, 
mniejszy, niż zasiłek dla teatru, za- 
mały, by mu pomóc i przeto zmar- 
nowany. Zresztą teatr i tak zadużo 

canym na pensje 

zabiera uwagi i pieniędzy—kosz- 
tem literatury i muzyki (u nas 
przedewszystkiem kosztem syn to- 
nicznej orkiestry). 

A nagroda taka mogłaby zna- 
komicie pobudzić twórczość lokal- 

ną. Statut jej, opracowany przez 

Magistrat łącznie z reprezentacją 
literacko - naukową i artystyczną 
Wilna mógłby przewidywać udzie- 
lanie nagrody Wilna za twórczość 
literacką, naukową, muzyczną, czy 

malarską obywatela Wilna w naj- 

szerszem słowa znaczeniu, a zresz- 
tą i nie obywatela Wilna, wydają- 
cego rzecz znakomitą—Wilnu, lub 

dziejom, związanym z Wilnem 
poświęconą, lub wogóle rzecz god- 

ną nagrody Wilna. Właśnie szero- 
kie stawianie sprawy, bez podwór- 
kowych ograniczeń, a polegając je- 
dynie na autorytecie powoływane- 
go grona sędziowskiego zapewni 
słuszny i godny wybór. 

Trudno dziś mówić o szczegó- 
łach, gdy zasada nie jest prokla- 
mowana. 

Zwracamy apel swój do inicja- 

tywy nowego Magistratu i poczu- 

cia kulturalnych potrzeb Wilna 
nowej Rady Miejskiej. Poprzyjcie 

twórczość artystyczną dzieło sztuki 
i nauki, 

Piszę—zwracamy, bo jestem pe- 

wien, że ktokolwiek pracuje pió- 

rem w Wilnie i życzy siły kultu 

ralnej miastu naszemu — podziela 

wyražoną tu opinię. 
Miasto ma głos. 

Wiktor Piotrowicz, 
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Wyniki zbiorów. 
WARSZAWA, 17. VIII. (Pat). — 

f Główny Urząd Statystyczny podaje 

' następujący komunikat: Na pod- 
stawie sprawozdań otrzymanych od 

korespondentów rolnych została z 

dniem 1-go sierpnia obliczona 
przypuszczalna produkcja 4 waž- 
niejszych zbóż w następującej ilo- 
Ści: pszenica 13,8 miljonów kwin- 

tali, — żyta 59,8 miljonów kwin- 
tali, — jęczmienia 17,1 miljonów 
kwintali, owsa 32,6 miljonów kwin- 
tali. — Obliczenia dokonano na 
poastawie stopni kwalifikacyjnych 
stanu zasiewów przed rozpoczęciem 
żniw. — Otrzymane liczby należy 
uważać za prowizoryczne i mogą- 

ce ulec w przyszłości znaczniej- 
szym zmianom po dokonaniu po- 

nownych obliczeń na podstawie 

próbnych omłotów. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Termin płatności podatku ma- 
jątkowego. 

Zgodnie z dotychczasowe mi za- 
rządzeniami Ministerstwa Skarbu 
pobór podatku majątkowego, przy- 
padającego w myśl ustawy zdn.11 
sierpnia 1923 r. (Dz. Ust. R. P. 
Nr. 94 poz. 746), został ograni- 
czony w następujący sposób: 

a) dla płatników wyższych stop- 
ni (ponad 10.000 zł. majątku) w 
Ii Il grupie kontyngentowej—do 
100% definitywnego podatku bez 

| Z kontyngentowej, 

j 
J 

R 

   

  

f O wysokości 
| ściągnięciu zaległości i terminach 

płatności tychże zostaną płatnicy 
__ pisemnie zawiadomieni. 

, Pożyczka dolarowa 

b) dla: płatników wyższych stop- 
ni (ponad 10.000 zł. majątku) w 
Il grupie kontyngentowej—do po- 
łowy podatku ze zwyżką kontyn- 
gentową. X 

Celem osiągnięcia wpływów, 
preliminowanych z tytułu podatku 
majątkowego? w budżecie „na rok 
1927—28, zarządzilo Ministerstwo 
Skarbu pobór od płatników wyż- 
szych stopni (ponad 10.000 zł. 
majątku) na poczet zaległości tego 
podatku dalszej raty „w wysokości 
0,8% od szacunku majątku, ustalo- 
nego w r. 1925 przy wymiarze po- 
datku majątkowego. 

Rata ta płatną jest w dwóch 
równych częściach: pierwsza — do 
dnia 15 listopada 1927 r., druga— 
do dn. 15 stycznia 1928 r. 

Płatnicy niższych racz nie 
odlegający zwyżce kontyngento- 

=. ać będą uiścić w tych- 
że terminach resztę przypadającego 
od nich podatku majątkowego. 

Płatnikom, którzy  nadpłacili 
| dotychczasowe raty podatku ma- 
| jątkowego, nadplacone kwoty. zali- 

czy się ma pokrycie naležnošci, 
płatnych w myśl niniejszego zarzą” 

nia. 
. podlegających 
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! Giełda Wileńska w dniu 
17, VIII. r. b. 

żąd. płac. tranz. 
isty zastaw. Wil. B. 
"RE zł. 100 — — 51,50—52,50 

Gield: Warszawska w dniu 
17 VIII. b r. 

AKCJE: 
' Bank Dyskontowy A 

| Bak Polski ”” 142,00—141,00 
Bank Spółek Zarobk. 87,00—86,00 
Cukier 5,00 

- Węgiel 96,00—95,00 
Nobel 49,00 —48 50 

-_ Lilpop 30,30—29,75 
—_ Modrzejów 9,00—10,00 
_ Ostrowiec 90,00—88,00—90,00 

Pocisk 2,50—2,40 
- Rudzki | 60,50 
| Starachowiče 65,00—64,00 
# wiercie 39,00 —38,50 
| yrardów . 19,00—18,75 

Borkows 7 
| Haberbusch 160,00 

Žž Waluty i dewizy: 
| oe zo 

ola „9 
Balgie \ 124.51 124,20 
Holandja 358,55 357,65 
Londyn 43.49 43,38 
Nowy-Jork 8,93 8,91 

| Paryt 35.07,5 34.90 
|. Praga 26,51 26,45 
ki Szwajcarja 172,50 172,07 
|. Wiedeń 125,98 125,67 
Włochy 48,75 48;63 

Papiery procentowe: 
Dolarówka „59,75 -59,00 
8% pożyczka konwersyjna w 

102,50—103,00 l е kolejowa 6200 
s 50/o konwersyjna 

80/0 = zastawne Banku 
p. Krajowego 92,00 

_, Banku Rolnego 92,00 
| 44/2 listy zastaw. T-wa 

4 kred. Ziem. złotowe | 58,25—5175 
_ 8% warszawskie 16,50—76,00 

4,5”/6 warszawskie 64,63—64 

RYNEK KRAJOWY. 

Materjały budowlane. 

"Z rynku cementowego. Zapo- 
trzebowanie wsi oraz okręgów го!- 
nych w dalszym ciągu jest słabe, 
większe ożywienie panuje w mia- 
stach, wobec przeprowadzanych re- 
montów i przeróbek. Ceny są nie 

K UR LEB К 

Wybory burmistrza i zastępcy burmi- 
strza w Trokach. 

W dniu wczorajszym 0 godz. 
6-ej popołudniu odbyły się w N.- 
Trokach powtórne wybory bur- 
mistrza i zastępcy burmistrza. 

Kandydatura na burmistrza zo- 
stała wysunięta tylko jedna, mia- 
nowicie Bolesława Łakowicza, któ- 
ry 8 głosami Partji Pracy i jed- 
nym głosem karaimskim został 
wybrany burmistrzem i wybór bez 
żadnych zastrzeżeń przyjął. Tem 

samem kandydatury Budrewicza i 
Skryby upadły. 

W głosowaniu na zastępcę bur- 
mistrza jedenastoma głosami prze- 
szędł Lipnicki, niezwiązany z żad- 
nem ugrupowaniem partyjnem. 

W wyborach decydowała Partja 
Pracy, która Gw Radzie Miejskiej, 
rozporządza  przygniatającą więk- 
szošcią głosów. 

  

  

Ogólny widok Nowych Trok z kościołem w pośrodku. 
pasmo wzgórz porośniętych lasem. 

o uzdrowisko w Nowych Trokach. 
Niema w Wileńszczyźnie, a na- 

wet może w całej Polsce tak bo- 
gato wyposażonej w piękno przez 
przyrodę miejscowości jak Nowe- 
Troki. Z daleka, bo z połowy dro- 
gi między Landwarowem i N.-Tro- 
kami widnieją strzelające wysoko 
w niebo jaśniejące niepokalaną bie- 
lą w promieniach stońca wieże ko- 
ścioła z obrazem Matki Boskiej 
Trockiej. W miarę zbliżania się do 
Trok coraz to wyraźniej zaryso- 
wuje się coś w rodzaju półwyspu 
ostro wrzynającego się w głębie 
wód jezior trockich, okalających 
miasto z tych stron. Te cudne 
trockie jeziora są w Polsce osob- 
liwością, nigdzie niespotykaną i 
poza swem niewysłowionem pięk- 
nem przedstawiają bardzo ciekawy 
objekt dla badań naukowych. Nic 
więc dziwnego,że Troki przyciąga- 
ją nietylko wilnian ale jak ostat- 
nio wycieczkowiczów z całej Polski. 
Nietylko jednak jeziora są tu tą 
osobliwością. Pozostałości okaza- 
łych niegdyś zamków obronnych 
książąt litewskich, ciekawy skład 
narodowościowy (zwłaszcza gdy 
chodzi o Karaimów, których zna- 
lezienie się w Trokach dotychczas 
dostatecznie nie zostało naukowo 
i historycznie wyjaśnione) historja 
miejscowej sztuki historycznej i 
obecnej rodzimej i t. d. są to 
wszystko te rzeczy, które ciągną 
do Trok nie tylko żądnych piek- 
nych widoków wycieczkowiczów 
ale i ludzi nauki, dla których Tro- 
ki są pod wieloma względami za- 
gadką. Z początkiem lata b. r. pro- 
fesorowie U. S. B. postanowili 
przeprowadzić szczegółowe bada- 
nia i wyświetlić wiele kwestyj, o któ- 
rych historja ledwo wspomina, albo 
które mogą się wyłonić dopiero w 
toku badań całokształtu zagadnień, 
jakie postawił sobie do zbadania 
zespół profesorów U. S. B. i in- 
nych uniwersytetów w Polsce. 

Potrzeba uregulowania ruchu ko- 
łowego między Landwarowem i 

Trokami. 
Gdy tylko przyjdzie niedziela 

albo święto droga między Landwa- 
rowem i Trokami jest wprost za- 
tłoczona autami, autobusami, do- 
roźkami i furmankami, któremi po 
całotygodniowej pracy śpieszą mie- 
szkańcy grodu wileńskiego do N.- 
Trok, aby tam zaczerpnąć nieco 
świeżego powietrza, wykąpać się 
lub pobujać na łódkach po falach 
cudnych jezior trockich. 

Szczególne stłoczenie aut, fur- 
manek i t. d. powstaje na placu 
przed dworcem landwarowskim i 
przy wjeżdzie do miasteczka, gdzie 
wprost trudao jest ominąć się jed- 
nej furmance czy taksówce z drugą. 
Z tego powodu b. często zdarzają 
się tu katastrofy. 

Nie dawniej jak w poniedziałek 
b. tygodnia nasz współpracownik, 
który przypadkowo bawił w N.- 
Trokach był świadkiem aż dwóch 
katastrof tuż przy wjeździe do mia- 

"steczka, Autobus, który w szalonym 
pędzie jechał, aby zdążyć na stację 
i zastać tam jeszcze pasażerów, 
wpadł między jadące bezładnie fur- 
manki, przewracając dwie po dro- 

  

zmienione i przedstawiają się w 
stosunku do innych miast Polski 
następująco: Wilno 9,05 zł. za 100 
klg. cementu brutto, loco stacja 
odbiorcza, Warszawa—8 30 zł., Po- 
znań 8.35 zł, Kraków 7.40 zł. 
Lwów 8.60 zł. za 100 kig. brutto 
loco stacja odbiorcza. O 

Wdali jezioro i 

Chodzi więc tutaj o historję je- 
zior trockich, gleby, wykopaliska, 
antropologiczne badania ludności, 
historję sztuki i wogóle O wszyst 
kie kwestje dotyczące Trok i o- 
kolicy. 

Prof. wydziału lekarskiego U. 
S. B. p. Reicher przeprowadza więc 
antropologiczne badania nad Ka- 
raimami, którzy w Trokach two- 
rzą główny ośrodek, prof. Pryfer 
bada przyrodę, prof. M. Limanow- 
ski geograiję Trok i okolic, prof. 
Chomiński ustala nazwy jezior, 
lasów i t. d. i wreszcie prof. z 
Warszawy Wolski przeprowadza 
badania hydrobiologiczne na jezio- 
rach robiąc pomiary ich głębo- 
kości i t. d. 

Z początkiem znowu września 
zjeżdżają do Trok: historyk prof. 
Antoniewicz, prof. etnologji na U. 
S. B. Ehrenkreutzowa, prof. Byt- 
rof, który będzie prowadził bada- 
nia nad pieśniami i muzyką ludo- 
wą Trok, prof. Borowy z Warsza- 
wy pracujący nad tematem „jeziora 
trockie w literaturze romantycznej 
polskiej* i wreszcie profesorowie 
Sztuki U. S. B. Remer i Kłos, któ- 
rzy będą prowadzić badania w 
dziedzinie sztuki. 

Profesorowie, którzy prowadzą 
wspomniane badania korzystają z 
gościnności nauczycielskiego żeń- 
skiego seminarjum w Trokach, 
gdzie uprzejma dyrekcja dała im 
do dyspozycji pokoje, kuchnię itd. 

Prace wymienionych wybitnych 
sił polskiego Świata naukowego 
zmierzają do opracowania wielkiej 
monografji m. Trok i okolic, któ- 
ra będzie propagandą na rzecz za- 
łożenia w Trokach przez rząd, 
względnie przez samorząd wielkie- 
go uzdrowiska polskiego. 

Opracowanie tej monografji po- 
trwa kilka lat. Zdan. 

(D. <. n.). 

dze. Na szczęście zakończyło się 
to ogólnem potłuczeniem wyrzuco- 
nych z pogruchotanych wozów wie- 
śniaków. Mogło jednak być o wiele 
gorzej. Szofer tego autobusu nie 
uważał nawet za stosowne zatrzy- 
mać się. 

Zwracamy na to uwagę odnoś- 
nych władz, zaznaczając, że Kc- 
menda P. P. pow. wileńskiego po- 
winna wystawić na drodze tuż przed 
Trokami posterunek policyjny, któ- 
ryby w święta regulował ruch ko- 
łowy. Taki sam posterunek winien 
być postawiony na placu przed 
dworcem landwarowskim. 

NOWO-TROKI. 

Fabryka betonowa w N.-Trokach. 
Przed miesiącem została uru” 

chomiona w Nowych Trokach fa- 
bryka wyrobów betonowych, za- 
krojona narazie na małą skalę, 
z wszelkimi jednak widokami roz- 
woju na przyszłość. 

Dotychczas fabryka ta wyrabia 
tylko kuszony do studni i płyty na 
chodniki, w które zaopatruje Troki 
i okolice, W najbliższej jednak 
przyszłości betoniarnia trocka przy- 
stąpi do wyrobu dachówek i t. d. 
Fabryka została uruchomiona na 
zasadach udziałowych. Właścicie- 
jm! jej są Polacy, Karaimi i Ży- 

  

Nie zwlekaj, a daj ile możesz 
ta Polski Czerwony Krzyż 

WILENSKI 

Wieści i obrazki z kraju. 
Organizowanie Kas Chorych w woj. 

wileńskiem. 
Ożywiona akcja Kas Chorych 

w powiatowych miastach i w osied- 
lach, gdzie znajduje się większa 
ilość robotników w województwie 
wileńskiem i w sąsiednich dobiega 
już końca. 

Na terenie województwa wileń- 
skiego zostały dotychczas urucho- 
mione Kasy Chorych w Postawach, 
Głębokiem i Nowej Wilejce, do 
końca zaś b. roku zostaną zorga- 
nizowane w Oszmianie, Święcia- 

nach, Wilejce powiatowej, Brasła- 
wiu i Mołodecznie. 

Ambulatorjum Kasy Chorych 
w Landwarowie zostanie już w dniu 
30 b. m. otwarte. Ę 

Wszystkie Kasy Chorych na te- 
renie woj. wileńskiego zostaną 
scentralizowane w jedną Kasę Cho- 
rych z siedzibą w Wilnie, na której 
czele stoi p. komisarz Helflich. 
Bądzie to pierwsza próba tego ro- 
dzaju organizac;j. (zd.). 

Stare Święciany bez burmistrza. 
Jak już podawaliśmy we wzzo- 

rajszym numerze naszego pisma 
14 b. m. odbyły się w Staro Świę- 
cianach wybory prezydjum Magi- 
stratu. Burmistrzem został wybrany 
członek sejmiku z zawodu technik, 
p. Stankiewicz, zastępcą burmistrza 
przedstawiciel Koła Żydowskiego, 
p. Bromberg. 

P. Stankiewicz wyboru na bur- 
mistrza nie przyjął. Jest to więc 
drugi z rzędu burmistrz, który nie 
przyjął wyboru. Uprzednio bowiem 
jednogłośnie wybrany burmistrzem 

BRASŁAW. 
Wybory samorządowe. 

Z dniem 12 b. m. zostały w 
pow. brasławskim zakończone wy- 
bory członków do sejmiku powia- 
towego i członków zarządu gmin- 
nego. Wybory te dały bardzo do- 
datnie rezultaty, ponieważ do sej- 
miku trafili najlepsi i najświatlejsi 
ludzie. 

Rady gminne z całą Świado- 
mością przystępowały do wyborów 
rozumiejąc swe zadania również 
zadania przyszłych członków sej- 
miku. r 

Na wójtów zostali wybrani 
przeważnie dotychczasowi wójtowie 
za wyjątkiem gmin smołweńskiej 
i pliskiej, gdzie wybrano na wój- 
tów nowych ludzi. W gminie smoł- 
weńskiej wybrany został nauczy- 
ciel, w pliskiej oficer rezerwy W.P. 

Nadmienić należy że powiat 
brasławski posiada przeszło 95 
proc. wójtów z miejscowej inteli- 
gencji. Z nominacji wójtów po- 
wiat brasławski nie posiada. 

Na wyborach we wszystkich 
gminach byli obecni oprócz inspek- 
tora samorządu gminnego p. Jan- 
kowskiego, starosta powiatu p. 
Januszkiewicz i w 6 gminach na- 
czelnik wydziały Bezpieczeństwa 
Urzędu Wojewódzkiego p. Kirtiklis 

Przed wyborami w każdej gmi- 
nie przemawiał starosta p. Janusz- 
kiewicz, wyjaśniając radom  gmin- 
nym ich zadania i obowiązki, 
szczególną uwagę zwrócił na su- 
mienne i bezstronne przeprowa- 
dzenie wyborów jak wójtów gmin, 
tak i członków sejmiku, co praw- 
dopodobnie przyczyniło się do 
dobrych rezultatów wyborów. 

Obecny. 

NOWO-ŚWIĘCIANY. 
Jubileusz 25-cio „letniej pracy w 
Ochotniczej Straży Ogniowej. 

W roku 1900 pięciu obywateli 
N.Święcian podjęło! myśl założe- 
nia Ochotniczej Straży Ogniowej. 
Od słów przyszło do czynu i w 
niespełna rok potem N.-Święciany 
miały już swoją straż ogniową, 
która niejednokrotnie niosła po- 
moc nietylko miastu, lecz także i 
okolicznym wioskom. Początkowo 
straż liczyła 20 osób, która to licz- 
ba stale wzrastała, a w roku 1914 
przed samym wybuchem wojny 
liczba doszła do 40 osób. 

W czasie wojny większość człon- 
ków straży zostało powołanych do 
wojska, przyrządy i aparaty skon- 
fiskowali Niemcy. I znów ci sami 
ludzie co przed 20 laty stanęli do 
pracy organizując straż ogniową, 
która dzisiaj liczy 68 osób. Zaku- 
piono 3 sikawki, 8 beczek, drabi- 
ny i inne przyrządy przeciwpoża- 
rowe. Wybudowano nowy gmach 
i wieżę obserwacyjną z której obej- 
muje miasta i okolicę w promie- 
niu 8 klm. Na wykończeniu jest 
również sala, która mieścić w so- 
bie będzie teatr amatorski i będzie 
lokalem przeznaczonym na urzą- 
dzenie najrozmaitszych imprez, 
którego brak dotychczas dawał się 
dotkliwie odczuwać i wpływał ha- 
mująco na rozwój życia kultural- 
nego naszego miasta. Oto owoc 
jakim pochwalić sięymoże nasza straż 
ogniowa. 

Wysiłki i niestrudzona praca 
założycieli naszej straży ogniowej 
znalazły swój wyraz w niedzielnej 
uroczystości dekoracji medalami za 
25-cio letnią pracę p. p.: Juljana 
Gudeliss, Kazimierza Sawickiego, 
Antoniego Sendela, Chackiela Le- 
winsohna i Judela Rudnickiego. 
Oprócz tego dyplomy na wyróż- 
niającą się pracę organizacyjną 
otrzymali p. p. Piotr Poniatowski 
i Owsiej Miller. 

urzędnik starostwa p. Hulewicz ró- 
wnież wyboru nie przyjął. 

Radni więc święciańscy znajdują 
się znowu w poszukiwaniu kandy- 
data na burmistrza, ktorego wybo- 
ry odbędą się w sobotę 20 sierp- 
nia b. r. P. Bromberg wybór na 
zastępcę burmistrza przyjął. 

Zastanawiającym jest fakt zrze- 
kania się przez poszczególnych 
kandydatów stanowiska burmistrza. 
Źródła tego należy szukać w wyni- 
kach wyborów, które dały więk- 
szość Żydom. 

Uroczystość dekoracji odbyła 
się przed domem straży ogniowej 
w asystencji oddziału kolejowej 
straży ogniowej, przy dźwiękach 
orkiestry kolejowej, Po udekoro- 
waniu jubilatów wygłosił przemó- 
wienie b. burmistrz Poniatowski, 
podkreślając zasługi straży ognio* 
wej zaznaczył, że jak żołnierz na 
posterunku tak ci właśnie wytrwale 
i mimo najrozmaitszych trudności 
w różnych okresach czasu j. np. 
wojny, zawsze bronili mienia oby- 
wateli przed najstraszniejszym ży- 
wiołem, ogniem. 

Po dekoracji odbył się pod do- 
wództwem p. S. Równiaka pochód 
obydwóch oddziałów straży ognio- 
wej kolejowej i ochotniczej, potem 
udano się na plac 3-ego Maja, 
gdzie odbył się wspólny obiad. 
Pierwszy toast wzniósł p. burmistrz 
p. Poniatowski na cześć „Twórcy 
Polski* Marszałka Piłsudskiego, 
poczem nastąpił szereg innych. 

Staraniem młodzieży harcerskiej 
wieczorem w ogrodzie kolejowym 
odbyło się przedstawienie amator- 
skie. Wystawiono komedje Bałuc- 
kiego „Grube ryby”. Amatorzy ar- 
tyści z ról swych wywiązali się 
znakomicie wdowód czego widow- 
nia darzyła ich długo niemilkną- 
cemi oklaskami. Na pierwszy plan 
wysuwali się: Milto Michał, Mikła- 
szewicz Władysław, Romelówna 
Marja, Suchodolcówna Eugenia, 
Przedniókowska Jadwiga, Hochba- 
um Jan, Jurkiewicz Hipolit i Za- 
górski Jan. Dekoracje sceny urzą- 
dzała miejscowa żeńska szkoła za- 
wodowa. 

Po przedstawieniu odbyła zaba- 
wą taneczna. Miejscowy. 

SMORGONIE. 

Przed wyborami do Rady Miej- 
skiej. 

Wybory do Rady Miejskiej wyz- 
naczone zostały na dzień 4 wrześ- 
nia r. b. Już od dwóch tygodni 
wre praca przedwyborcza. Pod 
hasłem uzdrowienia gospodarki 
miejskiej został zorganizowany de- 
mokratyczny Komitet Wyborczy Lu- 
dzi Pracy. Do komitetu tego na- 
leżą miejscowi ludzie, cieszący się 
wielkiem zaufaniem ludności. Do 
Komitetu między innymi weszli: 
P.p. L. Batorowicz, B. Zienowicz, 
J. Hołówko, J. Straszyński i inni. 
Komitet przejawia energiczną dzia- 
łalność i jest popierany przez całą 
ludność. Ludność prawosławna wy- 
stępuje do wyborów wespół z 
tym Komitetem. W niedzielę 21-go 
bm. Komitet urządza w lokalu 
Straży Ogniowej wiec, który za- 
powiada się bardzo licznie. 

Miejscowa endecja w osobach 
obecnego burmistrza z nominacji p. Przelaskowskiego i p. Żóraw- 
skiego, „właściciela sklepu wódek, 
nie daje jeszcze za przegraną i 
również utworzyła Komitet wy- 
borczy. Wszelkiemi sposobami sta- 
rają się ci panowie utrzymać u 
władzy. Ale ludność miejscowa 
dobrzę już poznała tych panów za 
czas ich 2-letnich rządów w Ma- 
gistracie i jest pewność, że nie da 
uwieść obłudnymi hasłami j pu- 
stemi obietnicami. 

Wiec, urządzony w sobotę, dn. 
13-go b. m. przez tych panów, dał 
tego dowód.  Zebrana publicz- 
ność z oburzeniem słuchała gadań 
organizatorów wiecu. Protesty ze- 
branych zmusiły organizatorów 
zamknąć jaknajprędzej wiec. 

Ludność ma dosyć już rządów 
magistrackich p. Przelaskowskiego 
i kompanii, chce uzdrowienia sto- 
sunków w Magistracie i wprowa- 
dzenia do zarządu miasta ludzi no- 
wych, miejscowych. 

Smorgończyk. 

3 » 

SPORT. 
Uroczyste zakończenie obozów | 
letnich p. w. i w. f. w Grodnie. 

W daiach 20 i 21 b. m. odbę- 
dzie się w Grodnie uroczyste za- 
kończenie obozów letnich p. w. i 
w. f. zorganizowanych na terenie 
O. K. III. 

Uroczystości rozpoczną w 
dn. 20 b. m. ćwiczenia polowe, w 
których wezmą udział wszystkie '0- 
bozy p. w. rozn.ieszczone w Oko 
licy Grodna. ы 8 

W tymže dniu odbędą się za- 
wody w grach ruchowych pomiędzy 
poszczególnemi grupami obozów 
p. w. i w. f. oraz zawody pływac- 
kie i strzeleckie. 

Clou uroczystości nastąpi w 
dn. 21. VI. O godz. 9m. 4Orano. 
dokona d-ca O. K. III. 
grup obozowych poczem odpra:* 
wiona zostanie przez J. E, ks.“ 
biskupa Bandurskiego uroczysta . 
msza Święta, którą zakończy defi- 
lada. WEZ 

Po południu od godz. 16—i9 
odbywać się będą na boisku rep- 
rezentacyjnem zawody sportowe o. 
mistrzostwo obozów, na program 
których złożą się pokazy lekcji 
gimnastyki zespołów żeńskich 1% 
męskich, konkurencje lekkoatletycz- | 
ne, marsz 10 klm., bieg naprzełaj 

przeglądu | 

3 klm., oraz zawody strzeleckie 0: | 
bozów żeńskich z łuku. 8 

Po zawodach odbędzie się wrę-- 
czenie nagród i rozdanie świadectw. 

Sukces policji województwa wi- 
leńskiego na zawodach pływacko- : 

wioślarskich w Warszawie. 

Przed kilku dniami odbyły się 
w Warszawie zawody pływacko- | 
wioślarskie policji państwowej, w | 
których brali udział zawodnicy 6 
województw. 

W zawodach tych reprezentacja . 
policji województwa wileńskiego 
zajęła w ogólnej klasyfikacji drugie | 
miejsce i zdobyła szereg cennych 
nagród. 3 

Brawo policjanci. 

- Ostatnie mecze piłkarskie. 

W ub. tygodniu odbyły się na- | 
stępujące zawody piłkarskie: 

A.Z.S. komb,—Makabi komb 1:1. | 
Obie drużyny grały w mocno 

osłabionych składach. : 

Czarni (N.-Wilejka)—A.Z.S.114:0. | 
Makabi — A. Z. S. Ognisko 

komb 6:2. : 

W spotkaniu rewanżowem Ma- 
kabi zwyciężyła bsz trudu, słaby ze- 
spół kombinowanej 
S-u i Ogniska. 

Trójbój lekkoatletyczny o mi- | 
strzostwo 1 D. P. Leg. 

Po raz pierwszy w tym roku 
przez 105% zorganizowany został 

P. Leg. trójbój Iekkoatletyczny 0 
mistrzostwo młodzików. Wzięło w б nim udział 20 szeregowych 1-g0 i“ : 

5.p.P. Leg. 5-go pułku. Zwyciężył 

5 p. p. Leg. zdobył mistrzo- 
stwo 1 D. P. Leg. w pięcioboju 
wojskowo-spurtowym i będzie re- 
prezentował 1 dywizję na zawodach 
o mistrzostwo O. K. lil w Grodnie. 

Zawody o mistrzostwo O. K. 

  

III odbędą się w dniach 2 — 4 — 
września w Grodnie. 

Najbliższe zawody pilkarskie | 
w Wilnie. 

W najbliższą sobotę i niedzielę & 
odbędą się następujące spotkania. 
Dnia 20.VIII A. Z. S. Pogoń komb. 
— Makabi, dnia 21.VIII Pogoń — 

Makabi. ių 
m * 

№ ой trakų; | 
`— Skėra, zelówki, wiśnie i 5 zło- 

tych. Adolfowi Borkowskiemu zam. Su- - 
bocz 7, skradziono skórę na zelówki 
wart. 7 zł. 30 gr. Kradzieży dokonała Petronela Kaczkowska zam. Żydowska3, | 
którą zatrzym no. 

— Anieli Hermanowiczowej zam. gm 
rukojńska, skradziono z wozu п 
rynku drzewnym kosz zawierający 
wiśnie wart, 48 zł. Amatora cudzych wi 
sien Benjamina Raszuńskiego zam. Za- 
walna 68, zatrzymano. 

— Emilji Kisielowej zam. w zsść 
Dolna, gminy mickuńskiej skradziono na | 
rynku Antokolskim, 5 zł. Nietortunną 
złodziejkę Weronikę Zajączkowską zam. 
w gm. mickuńskiej zatrzymano, 

— Kradzieże. Nieznani sprawcy za, 
pomocą przedostania się do mieszkania 
przez niezamknięte okno Jana Mistoro- 
wicza zam. Popowska 17, dokonali kra- 
dzieży różnych rzi wart. 300 zł, 

— Fr. Chojanowi zam. Słoneczna 19, 
skradziono w czasie jego nieobecności z 
mieszkania 240 zł. gotówką oraz spodnie 
ogólnej wart. 280 zł. 

— Jan Klejnow zam. Dzielna 12. 
zameldował policji o kradzieży różnej 
garderoby ogólnej wart. 500 zł. przez 
swego zięcia Łabęskiego zam. Trocka 9, 

— Sora Rymor zam. Raduńska 15, 
zameldowała o kradzieży koszuli wart. 
4 zł. przez Malwinę Opaciną zam.w-maj. 
Waka, gm. porudomińskiej, którą zatrzy- 
mano. Koszulę odebrano i- zwrócono 
poszkodowanej. 
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MIEJSKA. robotach ziemnych 27 bezrobot- płąta zasiłków z państwowej akcji Saktórej premjerę wysłuchała wczoraj 708/2202| Zemgale 708|2235| Warszawa Gł. przez Grodno 
BiEJSKA, nych. (S). Vitą on dia Peł obotżych Šai licznie zebrana publiczność z niekłama- 

» 
i 1 - i i 

 zaNi. sprawie pożyczki dla sosik. S50 150008 s ВОН ке оо оаАа eadrzaj *: 74] Wuna pat oda |. Tek I 
ak. si GA w najbli ch — Zawody lekkoatletyczne © Ministerstwo Pracy i Opieki 113|19|30| Warszawa Wil. przez Grodno ||713/20/02| Zemgale 

oz io й “…:1:1115'1“›'::1 mistezostuo D. O, K. Ill. Dowia- Społecznej przekazało na ten cel Ra dj 0. sA ih 1 i Uras g oki 
o i A „O. K. HL г ć dn | 7/45] Zemgale | * 

Folejewski wyjedzie do psóćwy dujemy się, iż w niedalekiej przy- 5 Sai isa Z a 1 i A ais | z 

. celem zrealizowania rozpoczętych  SZłości odbędą się lekkoatletyczne USZU EZroJOda 29, я и 8 sierpnia. 312/23/50| Łuniniec przez Lidę 311] 6l15| Łuniniec przez Lidę 

starań o otrzymanie długotermino- Zawody o mistrzostwo D. O. K. SPRAWY ROBOTNICZE. 7 | Sia 351113125] Lida (w niedziele i świętś) ' 

wej pożyczki, przeznaczonej dla |||. W związku z tem władze woj- 00003 16.35. Audycja dla dzieci wygł. p. Wanda | 

zatrudnienia bezrobotnych. (S) skowe zarządziły, by pułki wcho- — Stan bezrobocia na terenie „Tatarkiewicz. ° 35311535| Lida (w dai robocze) 

— W sprawie budowy pralni  dzące w skład Pierwszej Dywizji Le- Wilna I województwa wileńskie. A M: PR. Ч он ааЫ - МЫБ ской 411 soba Mołodzczno 

i łaźni miejskiej. W róku 1919 gjonów wysłały swych najlepszych go. Oficjalne dane PaństwowegO-  dyriŁ. Dworakowskiego, W. Walter | || 0 a ? 

/ Magistrat m. Wilna otrzymał w Zawodników do Wilna celem wzięcia Urzędu Pośrednictwa Pracy okreś- | (recyt.), K. Szerszyński (śpiew) i St. 45218 40| Mołodeczno 451) 9,50) Motodeczno 

" darzeod Ministerstwa Zdrowia Pu- PITėZ nich udziału w treningach |ają stan bezrobocia w ubiegłym niz m ie aa niy | Gedział- [511111145] Kró (w niedziel 
4 r i 1е- c 4 ch: = Z ZE > ° 

blicznego pralnię  amerykafiską. prowadzonych pod fachowem kie- tygodniu w liczbach następujących 5) S RE: 512|1905 Kollavincnieia a pomo [511114 pny niedziele 

_ Pralnia ta posiada wszystkie naj- rownictwem por. Hernolda. (3). robotników hutniczych —2; metałlo- / operetki „Frasquiia* wykona orkiestra. | PA : 

nowsze maszyny i urządzenia, jak Z POCZTY W OZ: YĆ z Zd a gta, cydna e Op. 552 5/40| Królewszczyzna 551 za Krėlewszczyzna 

"to: mechaniczną pluczkę, centryfu- @КОЧЕ nych wykwalifikowanych—974; nie- słowa Jastrzęoca), 0) lad. Эуйе- £ 2 KAA 

"Ee Suscarnię Id. I pray dosta:  — Kurs dla praktykantów po- yykwaliikowanych — 882, robotni. | Syaski“ Nakai Dimnka, krakowiak i Pania) dezzaiącee BP 
_tecznie umiejętnej obsłudze może cztowych. We wrzęśniu aa ków rolnych — 146 i pracowników mazur z operetki „Krew polska* wy- | 

podobno wyprać do 10,000 sztuk miony zostanie normalny zawodo- umysłowych — 1191. Z liczby tej kona orkiestra. Recytacje wypowie p.  730|21/00| Nowoświęciany l729|15/25) Nowoświęciany (w dni robo- 

bielizny dziennie. Pralnia tadotych- wy kurs dla praktykantów pocz- 940 uprawnionych jest do pobiera- ZOO Ee nan 2 | cze) 

czas nie była uruchomiona i jest towych. Wileńska Dyrekcja Poczt nia zasiłków w Obw. Biurze Fund. a) K. Szerszyński: sKocha się_ tylko 8I8|11|25] Warszawa Wsch. przez 1446  |I817/18,50) Wars:awa Wsch. przez Lidę 

złożona w składach szpitala Św. |; Telegrafów nosi się z zamiarem Bezrobocia, bądź to w charakterze — raz" (słowa Domanieckiego), b) Ratold: ar + 150, . 

_ Jakóba. rozszerzenia programu nauk wy- robotników fizycznych w liczbie Roa „Nie ia: ©) Lehar: Pieśń Komunikacja podmiejska. 

"Z elektrowni miejskiej wypły- kładanych na tego rodzaju kursach 210. badź też jako umysłowi, któ”  =zziwowajtan*, odspiewa p Ko Sza Przyjazd z Nowo-Wilejki. _ | . Odjazd do Nowej Wilejki. 

wa stale znaczna ilość czystej go- gl ktykantó rzy w liczbie 700 korzystają z ak- » 2 » 008p p. | 

х la praktykantów pocztowych. (8) г ži szyński. Recytacje wypowie p. Walter. Nr. Nr. | Nr. Nr. 

rącej wody, użytej do ochładzania — Nowa agencja pocztowa. ii Pomocy doraźnej, podjętej przez 18,50. Odczyt p. t. „Stulecie romantyzmu" +5, Godz. | pociagu. O04E- 

maszyn i woda ta bez pożytku 7 dniem 14 b. m homiona Ministerstwo Pr. i Op. Sp. i „Romantyzm w Polsce i w Niam- POCIĄfU е | pacias й 1 

spływa do Wilji. Sacro Z czynności Wileńskiego Рай- „czech“ wyal. p. Cezary Jellenta. 1732 1.18 dnie świąt. ipoświąt. | 1731 0.30 dnie świąt. i niedz. 

. została agencja pocztowa Olany w _ 19.15. Rozmaitości. odzi 133 5.20 dnie powszednie j 

Sekcja Zdrowia Magistratu m. stwowego Urz. Pośr. Pr. odnoto 6.1736 9.58 codziennie 1 Р 

: powiecie wilefsko-trockim. (5). Е > 20.30. Koncert wieczorny. Transmisja — 17 | 1735 1.20 codziennie 

Wilna przedłożyła ostatnio do de- — Brak kandydatów na agen- wać należy, iż Urząd ten skierował zokiikowa. 1138 17.38 sę 4 . 0 A 

cyzji Magistratu wniosek wybudo- tów pocztowych. Dowiadujemy W ciągu ubiegłego tygodnia 108 22.00. Komunikaty, sygnał czasu, nadpro- 1740 13.28 dnie powszednie 1737 16.30 święta i niedziele r 

wania koło elektrowni centralnej  sję iw Wileńskiej D. rekcji oki miejscowych kandydatów na włas- „gram, > > | * 1742 15.13 niedziele i święta 1739 12.40 dnie powszednie «4 | 

— pralni, któraby obsłużyła wszy- |; Telegrafów dotkliwie daje się od- Te mejsca wolne i zapośredniczył PE EECC PEC. OE MR powszednie mai ECA 

„stkie szpitale za wyjątkiem zakaź- czuwać brak odpowiednich kandy- 65 bezrob. : Nes Ne Przyjazd ż Rudziszek i Zawias 1743 18.25 dnie powszednie 

nego i inne instytucje miejskie, datów na agentów pocztowych. Ilość bezrobotnych w m. Wilnie : i. dowie" Do Landwarowa i Zawias. 

oraz wniosek wybudowania nowo- Niemal i ; ła. wyraża się w liczbie 3706, w tem ; „4159 20.15 dnie powszečnie 
mal co tydzień Dyrekcja ogła е Nie dha o swoją ojczyznę ten, kło nie 1759 2120 „Šwlateczne 1756 5.00 

is ca, powyłkie ща 63а КОНЕ kiūre  saswyczaj lo A Galo sias" po LDT powszednie 712 23,40 codziennie 
_ wykorzystując na powyższe cele 2 ы = zym . : * ” й 

 darmową wodę gorącą Zz elektrow- RP A UR: Państwowy Urząd Pośrednictwa jest członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej Z Zawias i Landwarowa. Do Zawias i Rudziszek. 

ni. W wypadku gdy projekt ро- dąci w większości wypadków nie Pracy w Wilnie może zatrudnić na- ь 1757 10.45 codziennie 1758 15.30 codziennie. 

wyższy uzyska aprobatę Magistra- 
tu i Rady Miejskiej opracowane 
zostaną w roku bieżącym projekty 
i kosztorysy, i wniesione zostanie 
do preliminarza miejskiego na rok 
1928 potrzebna na ten cel suma. 

— Konkurs. Magistrat miasta 
Wilna ogłosił konkurs na werkmi- 

į 

| otworzyły 
| Tudzież PRZEDSZKOL 
Warunki do omówienia na miejscu codziennie od godziny £ 

10—12 rano i od 2—5 popoł 

strza elektrowni miejskiej, architek- 
ta miejskiego i kierownika robót 

_ kanalizacyjnych, na miejsce ustę- 
 pującego p. Zasztowta. Rozstrzyg- 

_ nięcie konkursu nastąpi w dniu 30 
września r. b. (S). 

— Kiedy nastąpi zakończenie 
- robót przy rozbudowie elektrow- 
mi miejskiej. Dowiadujemy się, iž 
termin dostawy kotłów parowych 
przez firmę „Fiszer i Gamper" nie 
został dotrzymany — wobec czego 

' zakończenie robót przy rožbudo- 

wie elektrowni miejskiej w termi- 
nie określonym nie zostanie doko- 
nane. Podkreślić jednak należy, iż 

"bernefiska fabryka maszyn, do 
której skierowane zostały zamó- 
wienia na turbiny — wywiązała się 
ze swego zadania w terminie Ściśle 
przez siebie oznaczonym. po- 
wyższego wnioskować należy, jż 
nowa elektrownia miejska urucho- 
miona zostanie w początkach 1928 
roku. (S). 

— Spadek po byłym Magistracie. 
Wskutek nieopracowania planów i 
i braku odpowiedniego dotychczas 
kierownictwa—budowa szkoły po- 
wszechnej przy zbiegu ulic Rydza 
Śmigłego i Szeptyckiego musi ulec 
zwłoce. Czynione są jednak wysił* 
ki, by przed dniem 1 listopada 
przeprowadzić gros robót. (8). 
— Stan zdrowotny Wilna. Sek- 

cja Zdrowia Magistratu m. Wilna 
zanotowała w ubiegłym tygodniu 
t.j. za czas od 7 do 13 b. m. na- 
stępującą ilość zasłabnięć na cho- 
roby zakaźne: tyfus brzuszny — 7; 
tyfus „plamisty — 1; płonica—14, 
odra — 2; jaglica — 1; grypa — 
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bryczna sprzedaż wyrobów Chem. Fabr. 
    

  

Siostry Misjonarki Św. Rodziny przy 
alicy Wielkiej Nr. 15, m. 1. 

Gz 

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

p. f. „PAPIER* S-ka Akc. 
WILNO, ZAWALNA 13. Telefon 501. 

NA SEZON SZKOLNY 
poleca pp. Detalistom i Spółdzielniom wielki wybór materjałów szkol- 

! nych i kancelaryjnych po cenach niskich. т 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i in. wyrobów introligatorskich. 

Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej Fabryki Papieru, Fa- 

mogą zadośćuczynić warunkom, 
wymaganym na tego rodzaju sta- 
nowiska. Rozchodzi się głównie o 

to, iź większość zgłaszających się 
kandydatów nie może przedstawić 
wymaganego poświadczenia rejen- 
talnego, gwarantującego uczciwość 
kandydata przez złożenie dwóch 
podpisów osób, znanych ze swej 
majętności, które na wypadek po- 
pełnionego nadużycia pokryją wy- 
rządzone Skarbowi Państwa straty 
z własnego mienia. (5). 

Z KOLEI. 

— Wagony towarowe dla Wi- 
leńskiej Dyr. Kol. Państwowych. 
Ministerstwo Kom. naskutek ciąg- 
łych skarg kupców drzewnych na 
niedostateczną ilość wagonów to- 
warowych, zawiadomiło Wileńską 
Dyr. Kol., iż większą ilość wago- 
nów towarowych (platform) będzie 
w słanie przysłać dopiero za parę 
tygodni. . 

— Przewidywanie zwiększenia 
się ruchu kolejowego w jesieni. 
Władze kolejowe w przewidywaniu 
wzmożonego ruchu tranzytowego 

w jesieni, a co za tem idzie i zwięk- 
szenia się zapotrzebowania na 

wagony zwróciły się do ster ku- 

pieckich z prośbą przeniesienia nie- 
których masowych przywozów na 
okres letni i odciążenia tem samem 
ruchu jesiennego. Zniesiono również 
5% dodatek za używanie wagonów 
krytych; ma to na celu zachęcenie 
kupców do korzystania z tych wa- 
gonów. (j.). 

Z DYREKCJI CEŁ. 

Likwidacja  Ekspozytury, 
Dyrekcja Ceł w Wilnie wobec za- 
stoju handlu pogranicznego, zamie- 

rza przeprowadzić likwidację Urzę- 
du Celnego w Jawniunach, wobec 
czego wszelkie formalności związa- 
ne z przejściem granicy na tym 

NAT 
A) 

dla dzieci od 
4—7 lat. 

5056-2 

M. Leszczyńskii $-ka i innych Pabryk. 

Wydawca Tew. Wydzw. „PSZoŚ” up. к ой ^г 

stępujące kategorje bezrobotnych 
robotników: polowych, ziemnych i 
leśnych jak również służbę domo- 
wą (przeważnie kobiet) na ogólną 
liczbę 200 osób. (8.). 

ZE ZWIĄZ. | STOWARZ. 
— Oddział Wileński Legji Inw. 

W. P. ul. Żeligowskiego. Nr. 1 m. 17 
podaje do wiadomości członków 
bez pracy aby się zgłaszali codzien- 

nie od godziny 4—6 p. p. celem 
rejestracji u technika oddziału. 

LOTNICZA 

— Zwolnienie od opodatko- 
wania. W związku ze zbliżającym 
się tygodniem lotniczym, organizo- 
wanym na całym terenie Rzeczy- 

pospolitej przez Ligę Obrony Po- 
wietrznej Państwa — Magistrat m. 

Wilna postanowił zwolnić od opłat 

wszystkie imprezy, jakie zostaną 
zorganizowane przez L. O. P. P. 
w celu dźwignięcia na wyższe szczeb- 
le naszego lotnictwa. (5.). 

— Budowa portu lotaiczego. 
Liga Obrony Powietrznej Państwa 
zwróciła się do Magistratu m. Wil- 
na z propozycją wyłonienia osob- 
nej Komisji, któraby zajęła się 

sprawą wyboru odpowiedniego te- 

renu dla budowy portu lotnicze- 
go. (s). 

ROZNE. 
— Dyrekcja Państwowego Mo- 

nopolu Spirytusowego podaje do 
wiadomości zainteresowanym, że 
udziela prywatnym koncesjonowa- 
nym sprzedawcom — detalicznym 
prawa sprzedaży komisowej wyro- 
bów spirytusowych do wysokości 
zł. 5.000 (pięć tysięcy). 

Jako zabezpieczenie przyjmowa- 
ne są państwowe papiery wartoś 
ciowe, nmi:onety złote i gwarancje 
bankowe, uznane przez D. P. M. 
S. za dostateczne. 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie 

3 w dn. 6. 
R. H. Sp. 1. 529. „Spółdzielnia Sprzedawców 

Gazet w Wilnie z odpowiedzialnością udziałami". 
2 Siedziba w Wilnie, ul. Kalwaryjska 6—2. Odpowie- 

dzialność członków zn zobowiązania spółczielni 

», udziałami. 
2 wizsnemi środkami i siłami zapotrzebowania pism 

i dzienników dla zrzeszonych sprzedawców gazet 

2 w Wilnie, jak i niesienie pomocy materjalnej i kul- 
turalnej swoim członkom. Dla osiągnięcia czego 
spółdzielnia uruchamia własną rozdzielnię gazet, 
która zakupują: zapotrzebowane przez sprzedaw- 

ców pisma, rozdziela takowe do komisowej sprze- 
daży swoim członkom według ich zapotrzebowania. 
Udział wynosi 50 złotych, płatnych ' 
przy przystąpieniu lub w ciągu 5-ciu tygodni w 
równych ratach tygodniowych, przyczem pierwsza 
rata wpłacona być winna przy przystąpieniu. Na 
członków Zarządu powołano: Kozłowskiego Eugen- 

jusza, zam. przy ul. Kalwaryjskiej 6, Łukaszewicza 
Józefa, zam. przy ul. Tuskulańskiej 5 i Barszczew- 
skiego Pawła, zam. przy zaułku Sarącińskim 16 — 
wszyscy trzej Z Wilna. Czas trwania spółdzielni 

nieograniczony. Pismo przeznaczone do ogłoszeń 
„Kurjer Wileński". Rok obrachunkowy kalendzrzo- 
wy. Członków zarządu trzech, oświadczenie woli 
w imieniu społdzielni 
zarządu pod stemplem irmowym. Przepisy o likwi- 

dacji są zgodne z odnośnemi 
spółdzielniach z dn a 29 prździernika 1920 roku. 

lil. 1927 r. pod Nr. 529 wciągnięto: 

Celem spółdzielni jest zaspokojenie 

jednorazowo 

odpisują dwaj członkowie 

przepisami ustawy 0 
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Pensjonat dla 

VARENNE (Seine). Stenografja, 
zyk francuski. 

Ecole Pigier de Paris 
młodych panien 

w pobliżu Paryża (20 min.). Dobre odżywianie, 

świeże powietrze. Avenue 11, Novembre 18. „LA 
bandiovosi i ję: 

ay LJ 

  

BACZNOŚĆ !!1 

NOWOOTWARTY 

ul. 3-go Maja (naprzeciw sądu) 

tanio — świeże — smacznie 

OBIADY 

ŚNIADANIA 
KOLACJE 

ZSIADŁE MLEKO 

Piwo.   
BAR - MLECZARNIA 

AMATORSKI CHŁODNIK. 

Bufet obficie zaopatrzony w Z za 

    

   

  

    

  

       
  
Czy zapisałeś się na członka 

LAO. P."P.? 

ax*, gł, Św, Ignacego 5. 

  

RTDAWNICZE 
Т-0 
SD var 
Sp. £ ©. 0. 

DRUKARNIA „PAX 
UL. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Hr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko I dokładnie. 

KSIĘGI RACHUNKOWE. 
1 I BROSZURY 

TABBLE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWA | ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIR DOKŁADNE 1 SUMIENNE. 

Mieszkanie L 7 polai 
z o 
LOKAL biurowy ORL 
inne mieszkania, skle- 
PY am A 
osiada do 5 

RSA 
tro, tel. 9-05, SOSTÓ 

Pamiętać należy , 

że katar kiszek, biegun= 
+ ki, uporczywe rozwolnie- 

Mutaber-Raw. 
ski. Apteka Magistra Raw? 
skiego, Warszawa. 
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Mieszkanie Mieszkanie 
6—5 pokoi ze wszelkiemi 
wygodami 
natychmiast w 
ul. Mickiewicza, Ludwi- 
sarskiej, 
oraz przyległych. Orzesz- 
kowej 11, m. 25. 

poszukiwane poszukuje się 
rejonie ы 

centrum miasta. 

M. Pohulanki 
Ones mieszk. 11. 

5054-1 

z2 pokoi i kuchni w 
Zgłosz. 

pod A. O. Zarzecze 12, 

K —— tel. 781 

meterjałów elektro- 
nicznych | Szał 

konkurencyjne. 
о …ж 

sią. 
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