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Rok IV. Nr. 197 (946) 

KURJER GILENSKI 
Wilno, Sroda 31 sierpnia 1927 r. Cena 20 groszy. 
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Poroałamie ra zjeśdzie mniejszościowym 
Już w czasie przygotowań do 

pierwszego kongresu mniejszości 
narodowych w roku 1925 było 

rzeczą widoczną, że Niemcy pragną 

go wyzyskać dla swoich politycz- 

nych celów. Główny inicjator tej 

akcji i późniejszy jej kierownik, 

Niemiec łotewski, dr. Ammende, 

przebywał wówczas, jak wiemy, 

długi czas w Berlinie, pozostając w 

stałym kontakcie z Auswśrtiges 

Amt i nie tracąc tego kontaktu 

przez cały czas trwania prac. Orga- 

nizacyjnych. Nie pozostawialo t0 

wątpliwości, iż oficjalne czynniki 

posiadały niemały i 

ezpośredni wpływ na _ inicjatywę 

zjazdów mniejszościowych, co wię- 

cej, uzgodniły one tę inicjatywę ze 

swemi zamierzeniami politycznemi, 

zanim została ona zakomunikowa- 

na przedstawicielom innych mniej- 

szości narodowych. 

Owa chęć podporządkowania 

zjazdów mniejszościowych wskaza- 

niom niemieckiej polityki zagra” 

nicznej ujawniła się też natych- 

miast. Wskazywał na to szereg 

faktów, z pośród których wymie- 

nimy najbardziej, zdaniem naszem, 

znamienne. 

1. Nie było dziełem przypadku, 

iż w skład komitetu organizacyjne” 

go, który miał firmować pierwszy 

zjazd, weszli przedstawiciele mniej- 

szości o tych samych, co Niemcy, 

rewizjonistycznych tendencjach: Wę- 

grzy z Czechosłowacji i Słoweńcy 

z Włoch. Nie weszli zaś doń przed- 

stawiciele najliczniejszych i naj- 

silniejszych po Niemcach mniej- 

szości: Polaków i Żydów;- krępo- 

wałoby to bowiem zbytnio niemiec- 

kich inicjatorów przy organizowa- 

niu zjazdu i ustalaniu jego zadań. 

2. Również mie był dziełem 

przypadku najzupełniej dowolny 

dobór uczestników kongresu. De- 

cydujący głos w tej sprawie posia- 

dał wyżej wskazany komitet orga” 

nizacyjny. Pozwoliło to Niemcom 

zabezpieczyć dla siebie 10 miejsc 

na 30, co dawało im niewątpliwą 

supremację na zjeździe, a wraz ze 

spokrewnionemi rewizjonistycznemi 

mniejszościami dawało bezwzględną 

większość. Pominiętych natomiast 

zostało szereg mniejszości, przede” 

wszystkiem te, które mogłyby być 

niedogodne dla Niemców. 

3. Pod niewątpliwym naciskiem 

niemieckim nastąpiła odmowa do- 

puszczenia do udziału w zjeździe 

szeregu mniejszości z Niemiec, jak 

Fryzowie, Litwini, Czesi. Mniej- 

szości te nie są mniej liczne od 

innych do zjazdu dopuszczonych, 

np. Chorwaci na Węgrzech lub 

Niemcy w Litwie. Istniała nawet 

początkowo tendencja niedopusz- 

czenia także i Serbów łużyckich; 

zdecydowane jednak stanowisko 

Polaków z Niemiec, którzy zagro- 

zili w tym wypadku zbojkotowa- 

niem zjazdu, zmusiło organizato- 

rów do ustępstwa, aby nie dyskre- 

dytować inicjatywy. 

4. Niezmiernie charakterystycz- 

ny był również dobór terytorjal- 

ny, że tak powiem, mniejszości, 

które zostały zaproszone do udzia- 

łu w zjeździe. Były to mniejszości 

z państw Środkowej i częściowo 

Południowej Europy, choć zjazd 

nadał sobie znamiona zjazdu o- 

gólno-europejskiego. Z państw Eu- 

ropy Zachodniej, nie mówiąc już 

o Wschodniej, sowieckiej Europie, 

żadne rhniejszości nie były repre- 

zentowane. Nawet mniejszości nie- 

mieckie z Belgii i Francji pozosta- 

ły poza nawiasem. To, pozornie 

niezrozumiałe z punktu widzenia 

nacjonalistycznych interesów _nie- 

mieckich stanowisko, staje się naj- 

zupełniej jasne, skoro zważymy, iż 

był to czas na krótko przed Lo- 

carnem, a więc stabilizacją granic 

zachodnich Niemiec, i wstąpieniem 

ich do Ligi Narodów. Niemcy nie; 

miały więc interesu wciągania do 

swej rewizjonistycznej akcji mniej- 

szościowej swych rodaków z za- 

chodu, zaawansowane zaś pertrak- 
tacje o wejście do Ligi nakazywały 
nierozdrażnianie państw zachodnio- 
europejskich. Do dziś też Niemcy 
z Francji, Belgii i Hiszpanii w 
zjazdach genewskich udziału nie 
biorą. Dopuszczenie Katalończyków 
z Hiszpanji nastąpiło w momencie 

naprężenia stosunków niemiecko-hi- 

szpańskich z powodu zerwania 

przez Niemcy traktatu handlowego. 

5. Również i cel, dla którego 

został, zdaniem inicjatorów, zwołany 

pierwszy zjazd, mianowicie stworze- 

nie związku mniejszości narodowych 
któryby odgrywał rolę sui generis 

Ligi Narodów  mniejszościowej, 

był podyktowany wskazaniami nie- 

mieckiej polityki zagranicznej. Jak 

już wyżej wspomnieliśmy, czas or- 

ganizowania zjazdu przypadł na 

okres finalizowania przez Rzeszę 

pertraktacyj o wstąpienie do Ligi 

Narodów. Leżało tedy w interesie 
niemieckim skupienie w swych 

rękach maksimum atutów, które- 

miby Ligę mogli szachować. Jednym 

z takich atutów była groźba ze- 

środkowania w rękach niemieckich 

polityki mniejszościowej, a conaj- 

mniej szerzenia wśród mniejszości 

narodowych rozgoryczenia i nieza- 

dowolenia z Ligi Narodów. Jest 

też rzeczą charakterystyczną, że 

ilekroć razy położenie Niemiec na 

terenie Ligi ulegało pewnemu po- 

gorszeniu, tylekroć razy była aktu- 

alizowana przez pewne koła spra- 

wa stworzenia związku mniejszości 

narodowych. Miało to miejsce tak- 

że i w roku bieżącym i byłó wią- 

zane z tegorocznym zjazdem 

mniejszościowym. 

Oto najbardziej może charakte- 

rystyczne fakty, wskazujące na ist- 

nienie tendencyj podporządkowania 

zjazdów mniejszościowych  intere- 

som niemieckim. ! 

W czasie zjazdów tendencje te 

ani trochę nie zmałały, przeciwnie, 

szły stale w kierunku opanowania 

ich całkowitego. Już też na pierw- 

szym zjeździe rozegrała się w tym 

względzie walka, powtarzająca się 

stale i na następnych zjazdach. 

Z jednej strony zgrupowały się 

pod komendą mniejszości niemiec- 

kich te mniejszości, dla których 

głównym celem jest walka z trak- 

tatami i Ligą Narodów oraz stop- 

niowe przygotowywanie iredenty; 

z drugiej zaś strony skupiły się 

dokoła mniejszości polskich te 

mniejszości, które w granicach 

dzisiejszych państw chcą znaleźć 

warunki swobodnej narodowej egzy- 

stencji dla mniejszości narodowych. 

Mniejszości te wysuwają jako wska- 

zania dla dzisiejszej polityki mniej- 

szościowej: 1) wykonanie lojalne 

traktatów o mniejszościach, 2) roz- 

szerzenie mocy obowiązującej tych 

traktatów na wszystkie państwa, 

w granicach których znajdują się 

mniejszości narodowe, 3) unieza- 

leżnienie szkolnictwa mniejszościo- 

wego od corocznego plebiscytu ro- 

dzicielskiego, — 4) zabezpieczenie 

mniejszości przed terorem gospo- 

darczym i politycznym ze strony 

społeczeństw większościowych. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

tonierencja lnji Międzypariamentarnej. 
Potępienie zbrojeń. 

PARYŻ, 30.VIII. (Pat). Na wczorajszem posiedzeniu konferencji 
Unji Międzyparlamentarnej, w czasie debaty nad projektem komisji w 
kwestji rozbrojenia, wśród szeregu mówców wyróżnił się pos, Sollmann, 

który w imieniu delegacji niemieckiej potępił stanowczo gorączkę zbro- 
jeń, panującą w Europie po wojnie światowej. Ogromna większość 
narodu niemieckiego — mówił pos. Sollmann — jest nastrojona po- 
kojowo i pragnie przyjacielskiego współżycia ze wszystkimi swoimi 
sąsiadami, nie wyłączając wschodnich, specjalnie zaś z Polską. 

Imieniem delegacji polskiej zabrał głos pos. Dębski, który oświad- 
czył, że opinja publiczna w Polsce śledzi z najżywszem  zainteresowa- 
niem usiłowania, zmierzające do stworzenia trwałych podstaw  ograni- 
czenia zbrojeń. Polska padła w przeszłości ofiarą swego pacyfizmu — 
rozbrajała się wówczas, gdy sąsiedzi jej gwałtownie się zbroili. Obec- 
nie Polska przeprowadza politykę głęboko pokojową. Dowodem te- 
go jest czynny jej udział w pracach Ligi Narodów, podpisanie paktu ge- 
newskiego i układów locarneńskich. 

„Nie należy jednak zapominać — mówił pos. Dębski — że kwe- 
stja bezpieczeństwa w Europie dotychczas nie jest rozstrzygnięta. 
Budżet wojenny sąsiadów Polski stale się zwiększa, gwarancje zaś 
locarneńskie są ograniczone jedynie do pewnej części Europy. Spo- 
kój zapanuje wówczas, gdy utrwali się wszędzie poszanowanie prawa, 
wykluczające rozstrzyganie siłą wszelkich sporów. Poseł Dębski powsta- 
je przeciwko napaściom na dzieło Ligi Narodów i podkreśla rezultaty, 
dotychczas przez nią osiągnięte. 

Delegat korzysta z obecnej okazji, aby powitać z żywem za- 
dowoleniem wyrazy wypowiedziane przez posła Sollmanna pod ad- 
resem Polski i zapewnia go, że Polska pragnie pozostawać zaw- 
sze w dobrych stosunkach z Niemcami i współpracować z niemi 
nad zapewnieniem pokoju światowego. 

Mówca kończy swe przemówienie wzywając wszystkich zebranych 
do czuwania nad tem, aby opinja publiczna nie schodziła na manowce 
pod wpływem dążeń egoistycznych i nad wykreśleniem raz na zawsze 
wojny z liczby sposobów rozstrzygania zatargów międzynarodowych. 
Mowę posła Dębskiego Przyjęli zebrani gorącymi oklaskami. Stosownie 
do przyjętego na konferencjach Unji Międzyparlamentarnej zwyczaju, de- 
legaci krajów słowiańskich wspólnie z Rumunami zebrali się razem za 
śniadaniem. Nastrój panował bardzo serdeczny. Przemówienia w czasie 
śniadania wygłosili przewodniczący poszczególnych delegacyj. 

Traktat handlowy polsko-norweski. 
OSLO. 30 Villi. (Pat). Premjer Likke i poseł Malczewski do- 

konali w dniu dzisiejszym wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
traktatu handlowego norwesko-polskiego. 

Echa sprawy Sacco i Vanzettiego. 
BOSTON, 30.VIII (Pat). Sąd tutejszy skazał miss Donovan sekre- 

tarkę komitetu obrony Sacco i Vanzettiego na rok więzienia za pod- 

burzanie tłumu i za rozpowszechnianie broszur anarchistycznych. Sąd 
wyższej instancji, do którego zaapelowała miss Donovan, uwolnił ją za 
kaucją. 

Pretensje do wojsk polskich... z 1831 r. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Do Kasy Skarbowej w Warszawie zgłosił się Władysław Gurda, włościa- 
nin pow. płockiego, i przedstawił do wypłaty 6 kwitów rekwizycyjnych pocho- 
dzących z roku tylko... 1831. 

Wojsko polskie, a mianowicie 4 bataljon saperów, 1 pułk Krakusów, 13 
p. ułanów i sztab I Dywizji zarekwirowały u pradziada Gurdy kilkanaście cen- 

tnarów owsa i siana. 
Kwity te w dziedzictwie przechodziły z ojca na syna i były przechowy- 

w ne z wielkim szacunkiem. 
Oryginalny interesant był potraktowany w Kasie Skarbowej dość humo- 

rystycznie. 

Wyniki słowiańskiego raidu lotniczego. 
BIAŁOGRÓD, 30 VIII. (Pat.) Pomimo silnej burzy 4 samoloty słowiańskie 

biorące udział w raidzie Białogród—Warszawa—Białogród, przybyły wtzoraj w go- 
dzinach popołudniowych do Białogrodu. Pierwszy przybył samolot polski pilotowa- 
ny przez porucznika Żwirko i kapitana Popiela. Jednakże wobec wypadku, jakiemu 

samolot uległ w drodze, przyznano wzmiankowanym lotnikom w ogólnej klasyfikacji 
miejsce drugie. Pierwsze miejsce zajął samolot jugosłowiański typu Sezir fabrykacji 
krajowej prowadzony przez lotnika Strażyckiego. Trzecim był kapitan Zupanczicz 
(Jugosławja), czwartym major Radowicz (Jugosławja), 

  

20%0 drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. 

Nowy rekord wysokości. 
; PARYŻ, 30.VIII. (Pat.) Jak donoszą pisma, lotnik francuski Calliso wzniósł 

się na wysokość 13.000 metrów zdobywając w ten sposób rekord światowy wyso- 
kości. 

Walka o te zasady, które w 

przeciwstawieniu do tendencyj re- 
wizjonistycznych nazwaćby można 
zasadami pozytywnej polityki mniej- 
szościowej, była na terenie zjaz- 

dów genewskich bardzo uciążliwa. 

Działo się to skutkiem sztucznie 

powstałej przewagi mniejszości nie- 

mieckich. W miarę jednak zgłasza- 

nia się coraz nowych mniejszości 

przewaga ta stopniowo ustępować 

musiała. W obawie tedy znalezie- 

nia się w mniejszości, Niemcy po- 

częli czynić coraz energiczniejsze 
zabiegi o niedopu"zczanie do zjaz- 

dów nowych grup mniejszošcio- 

wych. Zabiegi te doprowadziły na 

zjeździe tegorocznym do uchwały, 

wstrzymującej przyjmowanie no- 

wych członków; odroczono nawet, 

i to powtórnie, przyjęcie oddawna 

zgłaszających się Fryzów. Zdecy- 

dowało to ostatecznie o ustąpieniu 

ze zjazdu szeregu mniejszości, któ- 

re nie mogły się zgodzić na stałe 

wyzyskiwanie instytucji  ogólno- 
mniejszościowej przez mniejszości 

niemieckie. Jak długo była nadzie- 
ja, iż zjazdy zdołają utrzymać cha- 

rzkter niezależny i będą li tylko 

miejscem swobodnej rywalizacji od- 

miennych światopoglądów politycz- 

nych poszczególnych mniejszości, 

tak długo mniejszości te nie przy- 

kładały się przcą swą do ugrun- 

towania tej instytucji i pogłębienia 

jej powagi. Skoro jednak stało się 

widoczne, iż ta swobodna rywali- 

zacja zostaje sztucznie hamowana 

nakazami z Berlina — musiały one 
ustąpić. Ani bowiem mniejszości 

polskie, ani też szereg innych, jak 

Czesi, Duńczycy, Łużyczanie, Chor- 

waci, Rumuni i inni — nie dadzą 

Ślę wciągnąć w służbę pour le roi 
de Prusse. A. S. 
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Z Litwy Kowienskiej. 
Rozpoczęcie wyborów do Sejmiku kłajpedzkiego. 

BERLIN, 30.VIII (Pat). Według 
doniesień z Kłajpedy, rozpoczęły 
się tam dzisiaj wybory do Sejmu 
kłajpedzkiego. 

W ciągu godzin porannych ilość 
głosujących była niezwykle mała. 
Prawdopodobnie wobec słonecznej 
pogody, z której korzysta ludność 
wiejska dla zbierania plonów, w 

niektórych tylko miejscowościach 
ilość głosujących osiągnęła 50% u-. 
prawnionych do głosowania. 

W samem mieście Kłajpedzie 
przed południem ilość głosujących 
wynosiła tylko 15%. Spodziewają 
sę, że główny ruch głosujących 
rozpocznie się dopiero po po: 
łudniu. i 

Pierwszy zjazd polskiej młodzieży akademickiej z Litwy. 

KOWNO, 30.VIII. (Te/ wł.). W 
sobotę 27 b. m. o godz. 51/2 pp. 
w obecności około 150 uczestni- 
ków nastąpiło otwarcie zjazdu. Na 
ręce prezydjum zjazdu nadeszła 
znaczna liczba depesz i pism po- 
witalnych od szeregu stowarzyszeń 
i instytucyj oraz osób prywatnych 
z rozmaitych stron Litwy i zagra- 
nicy. 

W wyniku dwudniowych obrad 

zostały przyjęte uchwały: o powo- 
łaniu do życia ogólnego związku 
studentów Polaków z Litwy i w 
sprawie pisma Oraz opracowano 
wytyczne dalszej pracy. 

„Zjazd obrał komisję  organiza- 
cyjną związku, powierzając jej zre' 
alizowanie uchwał i kierownictwo 
sprawami związku do chwili zwo- 
łania następnego zjazdu. 

Z Rosji Sowieckiej. 
200 miljonowa sow. pożyczka loteryjna. 

MOSKWA. 30. 8. (Kor. wł.) 
Prezydjum Centralnego Komitetu 
wykonawczego ZSSR. zatwierdziło 
projekt nowej wewnętrznej pożyczki 
loteryjnej na kwotę 200 mil. rubli. 

Pożyczka ta rzekomo przezna- 
czona jest na cele przemysłowe 
kraju. 

Oprócz wygranych, stanowią- 
cych rocznie 6 proc ceny nomi- 
nalnej, pożyczka ta przynosić ma 
jej posiadaczowi 6 proc. płatnych 

i 
co 6 miesięcy. 

Należy przypuszczać, że ze wzglę- 
du na niepowodzenie wypuszczo- 
nej z początkiem tego roku i do- 
tychczas niezrealizowanej 12 proc. 
pożyczki wewnętrznej przyszła po- 
życzka mimo pięknych haseł i sze- 
roko prowadzonej propagandy nie 
potrafi wyciągnąć z ludności ZSSR. 
tak potrzebnych bolszewikom о- 
statnich pieniędzy. 

Poprawa bytu oficerów i szeregowych sow. marynarki 
wojennej. 

MOSKWA. 30. 8. (Kor. wł.). 
W związku z ostatnią inspekcją 
marynarki Bałtyckiej dokonanej 
przez ludowego komisarza dla spraw 
wojskowych Woroszyłowa, władze 
zwróciły specjalną uwagę na ро- 
prawę bytu marynarzy Sow. 

W/g. projektu specjalnie zwo- 
łanej w tym celu komisji oficero- 
wie i fachowcy marynarki otrzy- 
mają dodatki pieniężne, szerego- 
wym zaś zostanie podwyższona ra- 
cja żywnościowa. . 

Z Bialejrusi Sowieckiej. 
„Reforma rolna“ w BSSR. 

MINSK. 30 8. (Kor. wł.). Jak 
podaje „Zwiezda” władze sow. w 
ciągu ubiegłego roku zlikwidowały 
resztki większych i Średnich — ро- 
siadłości ziemskich na terenie Bia- 
łejrusi. W tym okresie czasu wy- 
siedlonych zostało 229 rodzin о- 
bywatelskich. Ilość odebranej zie- 

mi wynosi 2467 dziesięcin. Inwen- 
tarza na sumę 93103 rublę. Odeb- 
rana ziemia tylko w nieznacznej 
części została cddana gorliwie po- 
magającym przy wysiedlaniu chło- 
pom. Gros ziemi przydzielono do 
użytku najrozmaitszym  „kultural- 
nym* instytucjom sow. 

Wojskowy konkurs hippiczny w Mińsku. | 

MINSK. 30. 8. (Kor. wł.). 26. 
VIII. rozpoczęły się w Mińsku eli- 
minacyjne konkursy hippiczne ca- 
łego wojskowego okręgu białorus- 
kiego. W konkursach tych przyj- 
muje udział około 200 jeźdźców. 

Najlepsi z pośród nich zostaną wy- 
słani na wszechzwiązkowe wojsko- 
we konkursy hippiczne do Moskwy, 
które się odbędą w początkach 
września b. r. 

Budowa olbrzymiej fabryki papieru i celulozy w Bobrujsku. 

MINSK. 30. 8. (Kor. wł.). Bia- 
łoruski papierowy trust przystępu- 

je do budowy w Bobrujsku olbrzy- 
miej fabryki papieru i celulozy. Fa- 

bryka ta ma być zaopatrzona wę 

wszystkie nowoczesne urządzenia 

maszynowe. Produkcja przyszłej 
fabryki jest obliczona na 5—6 mil. 
tonn rocznie. Koszt budowy ma 
wynosić około 4 i pół mil. rubli. 
Maszyny i personel fachowy ma 
być sprowadzony z Niemiec. 

Kryzys mieszkaniowy w Mińsku. 

MINSK. 30. 8. (Kor. wł.). Ze 
względu na ostry kryzys mieszka- 
niowy w Mińsku, władze lokalne 
zarządziły kontrolę wszystkich bu- 

dynków mieszkalnych w mieście. 

    
        
Mr. Szabó - Gawrońska 
(choroby dzieci) POWRÓCIŁA. 

Ul. Słowackiego 1, róg W. Pohulanki, 

  

Popierajcie przemysł krajowy! 

Podręczniki używane 
kupuje i sprzedaje 

płacąc najwyższe ceny oraz zamienia na nowe 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 
WILEŃSKA 25. Telefon 664. 

Kontrola ta ma rzekomo ujawnić 
niedostateczne wykorzystanie przez 
ludność Mińską zamieszkałej po- 
wierzchni i dostarczyć przytułku 
dla olbrzymiej ilości bezdomnych. 
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Amsterdam! Amsterdam! 
Dziesiątki "SZ narodów, 

siące zawodników, 
awa zwycięstw. 

Ramię do ramienia! 
Z ambitnej pracy zawodników oraz go- 
rącego współdziałania społeczeństwa, po- 

wstaje zwycięstwo olimpijskie.
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Tałoionie kamienia węgielnego pod NL nowej placówki 
ypółlzieczej 

Wczoraj odbyło się w Wilnie 
przy ul. Rossa Nr. 3 uroczyste za- 

 łożenie kamienia węgielnego pod 

budosę gmachu dla spółdzielni 

„Społem”, tutejszego oddziału 

Związku Spółdzielni Spożywców 
Rzeczypospolitej Polskiej, według 
pięknego projektu znanego wileń- 
skiego inżyniera architekta Wacława 
Syrtowtta. 

Plac, na którym rozpoczęto już 
_ budowę fundamentów, położony 

jest niedaleko toru kolejowego. 
Nowy gmach, w którym mieścić 
się będzie hurtownia spółdzielni, 
biura i składy, połączony będzie 
własną odnogą z linją kolejową. 

Na dzisiejsze święto przyozdo- 
biono plac budowy kwieciem i u- 
stawiono improwizowany ołtarzyk 

"z mównicą. Punktualnie o godz. 
10 rano przybyli ks. biskup Ban- 
durski, wice-wojewoda Olgierd Ma- 
linowski, p. sędzia Jan Piłsudski, 
prezes Wileńskiej lzby Skarbowej 
Malecki, dyrektor tutejszego Od- 
działu Banku Polskiego Białas, 
prezes Zarządu Zw. Spółdz. Spoż. 
z Warszawy Marjan Rapacki, dy- 
rektor tutejszej spółdzielni „Spo- 
łem* Łoziński, inż. Syrtowtt, przed- 
stawiciele spółdzielni rolniczych, 
wojskowych, kierownik Komisarjatu 

_ Policji Państwowej Nowohoński, 
reprezentanci prasy i inni. 

- Poświęcenia kamienia węgielne- 
go dokonał ks. biskup Bandurski, 
który w krótkiem, a natchnionem 
przemówieniu podniósłszy donios- 
łość spółdzielczości nietylko dla 
rozwoju gospodarstwa krajowego i 
bogactwa Państwa, lecz również dla 

_ społecznego zbliżenia obywateli, 
złożył inicjatorom życzenia, ażeby 
wkrótce stanął tu gmach, który 
ześrodkuje robotę spółdzielczą na 
całą ziemię wileńską. Zakończył 
słowami „Szczęść Bože“. 

_ W imieniu Zw. Spółdz. Spoż. 
przemówił prezes Centralnego Za- 
rządu Rapacki z Warszawy. Powo- 
łując się na słowa Edwarda Mile- 

_ skiego, że jedyną godną człowieka 

- czynu podkreślił, 
krytyką jest krytyka za pomocą 

iż czyn ten po- 
dejmuje spółdzielczość, aby kryty- 
kować nie słowami lecz czynem t. 
j. stworzyć lepszą gospodarkę i 
lepsze porządki. Spółdzielczo ć jest 
tym ruchem, który urzeczywistnia 
chrześcijańską etykę w życiu gos- 
podarczem, gdyż działa nie dla ko- 

- rzyści osobistej, lecz dla dobra ogó- 
° łu. Gmach wileński jest to 16-ta z 

rzędu nieruchomość Związku. Zwią- 
zek „Społem* założony w r. 1908, 
wprowadzony na nowe tory w r. 
1911 przez b. prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Wojciechowskiego i zmar- 
łego niedawno d-ra Mielczarskiego, 
urósł do rozmiarów jednej z naj- 
większych, jeżeli nie największej in- 
stytucji gospodarczej naszego Pań- 

stwa. Związek liczy obecnie 400,000 
członków i miał w r. 1924 
'20,000,000 obrotu, w r. 1925 — 
42,000,000, a w r. 1926—55,000;000 
obrotu. Związek liczy 26 oddzia- 
łów w różnych stronach Rzeczy- 
pospolitej i rozpoczął już własną 
produkcję, która się z roku na rok 

' powiększa, posiada fabrykę che- 

problem Pan: Etropy. > 

w 

| uczuć 

miczną, produkującą około 100 
wagonów mydła rocznie, młyn pa- 
rowy, fabrykę cukierków we 
Włocławku itd. Tak więc Zwią- 
"zek oprócz handlu zapoczątkował 
również i produkcję nie dla oso- 
bistej korzyści, lecz na pożytek o- 
śólny. Mówca zakończył pełnemi 
entuzjazmu początkowemi słowami 
hymnu spółdzielczego. 

Zkolei zabrał głos p. wice wo- 
jewoda Olgierd Malinowski. „Dzi- 
siejsza uroczystość — mówił — po- 
święcenia kamienia węgielnego pod 
własny gmach Wileńskiego Oddzia- 
łu Związku Społdzielni Spożywców 
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi 

    

Młody publicysta p. K. Leczyc- 
ki, już w artykule z dnia 1.X1.1924 
r. w „Šlowie“ p. t. „Dość tych 
Piławczyc” tak charakteryzuje obec- 
ną epokę: 

„Nigdy w czasach największego 
despotyzmu niezależność sumienia 
i przekonań nie była tak minimal- 
ną jak obecnie. Nigdy obojętność 
na zjawiska świata duchowego nie 
była tak wielką, Nigdy prostytucja 

i przekonań nie była tak 
rozpowszechnioną jak dzisiaj w cza- 
sach konstytucyjnego niewolnictwa, 
spowodowanego przez redukcje i 
bezrobocie". 

I właśnie na tem tle przybiera 
niebezpieczeństwo żółte, a jeszcze 
więcej czerwone gigantyczne roz- 
miary. 

W tej chwili nie pomnę nazwis- 
ka myśliciela, który pisze ostrze- 
gawczo „Kultury Świetne i тадге 
różnych ras i wieków znikały bez- 
powrotnie, nie m:ogąc przetrwać 
przełomowych okresów rozwoju i 

jedno z pociągnięć w tej tak nie- 

słychanie ważnej dziedzinie, jaką 
jest spółdzielczość polska, która 
ma za zadanie wydźwignięcie zrębu 
udoskonalonego ustroju społeczno- 
gospodarczego, ugruntowując tą 
drogą moc i potęgę odrodzonej 

Rzeczypospolitej. Organa władz pań- 

stwowych zdają sobie w całej peł- 

ni sprawę z tej tak niezmiernie do- 

niosłej roli, jaką odgrywa spół- 

dzielczość, to też z radością przyj- 

muję udział w uroczystości dzisiej- 

szej. Nowy własny gmach przyczy- 
ni się niewątpliwie wielce do dal- 
szego rozwoju Wileńskiego Oddzia- 
łu Związku. Poczytuję sobie za mi- 
ły obowiązek, w zastępstwie i w 
imieniu nieobecnego w Wilnie p. 
wojewody Władysława Raczkiewi- 
cza, złożyć serdeczne życzenia jak- 
najpomyślniejszego dalszego roz- 
woju organizacyj, zrzeszonych w 
Oddziale Wileńskim Związku. 

Niechaj jaknajwiększe powodze- 
nie towarzyszy pracom spółdzielni, 
podejmowanym pod hasłem wspól- 
nej zgodnej pracy, pod hasłami 
braterstwa, jakiemi są: „Spolem“, 
„W jedności siła*, „Jeden za wszy- 
stkich, wszyscy za jednego”, w i- 
mię których to haseł spółdzielczość 
polska buduje gmach wielki i na 

trwałych podstawach oparty, gmach 

pomyślnej i jasnej przyszłości na- 
szego państwa. 

Następnie w krótkiej przemo- 
wie złożył życzenia  jaknajpo” 

myślniejszego rozkwitu wileńskiej 

placówce spółdzielczej p. prezes 

Wileńskiej lzby Skarbowej Malecki, 

kończąc życzeniem, ażeby ten gmach 

i ten plac okazały się już w naj- 

bliższej przyszłości za szczupłe i 

zamałe, jeżeli rozwój spółdziel- 

czości na ziemi wileńskiej pójdzie 

takim samym szybkim krokiem 

jak w Warszawie. 
Zkolei przemawiali: przedsta- 

wiciel spółdzielczych organizacyj 
rolniczych drobnych i średnich Ka- 

miński, dalej w imieniu Związku 
Rewizyjnego Polskich Spółdzielni 
Rolniczych iin. p. W. Witwicki 
oraz w imieniu Rady Okręgowej 
Towarzystw Spółdzielczych p. Ja- 

sieński, wreszcie zabrał głos w 
imieniu Wileńskiego Oddziału Zwią- 
zku Spółdzielni Spożywców Rze- 
czypospolitej Polskiej dyr. Łoziński 
składając uczestnikom dzisiejszej 
uroczystości podziękowanie za przy- 
bycie na to święto spółdzielcze i 
podkreślając z naciskiem, że ruch 
spółdzielczy liczy na własne siły, 
nie prosi o poparcie materjalne 
lecz jedynie 0. poparcie moralne 
przez społeczeństwo, od którego 
zależy rozwój spółdzielczości. 

W końcu dyr. Łoziński odczy- 

tał akt erekcyjny, na którym wszy- 

scy obecni położyli swe podpisy, 

poczem akt zamurowano w kamie- 
niu węgielnym. 

Zamiast urządzania bankietu z 
racji dzisiejszej uroczystości, spół- 

dzielnia złożyła kilkaset złotych 
na szkołę rolniczą. 

Etha  sprawy kapitana Seecka. 
BERLIN. (Pat). W zwią- 

zku z głośną swego czasu Sprawą 
kapitana niemieckiego parowca 
„Sachsen* Seecka, prasa prawico- 
wa atakuje Polskę oraz sąd polski 
zarzucając mu, iż mimo wykazania 
zupełnej niewinności kapitana Se- 
ecka, odważył się wydać wyrok 
skazujący. 

_ Dzienniki prawicowe twierdzą, 
iż z zeznań świadków okazało się, 
że wszystkie zarzuty, podnoszone 
w swoim czasie przez prasę pol- 
ską, są kłamliwe. Jedynie tylko 
dziennik „Welt am Monteg*, któ- 
ry pierwszy i sam jeden opubliko- 
wał w swoim czasie sprawę 

brutalnej przemocy, jedna tylko 
Ri RC RE już dok 
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niechybnie upora si j- 
ściem białych djabłów, ALECA 
skich Kulturtregerów, którzy jej nic 
nie przynieśli, oprócz kultury ar- 
matniej, brutalnej przemocy, pod- 
stępu i wyzysku, —słowem gangre- 
py ducha i ciała. 

Zresztą to samo zjawisko wy- 
stępowało na wszystkich punktach 
globu ziemskiego, od samego za- 
rania zetknięcia się cywilizacji euro- 
pejskiej z ludami kolorowych ras, 
a chrześcijaństwo zaradzić temu 
nie umiało. 

Podstępem i kłamstwem zdo- 
był Kortez Meksyk i zniszczył sta- 
rą kulturę Atzeków, a Pizarro zdo- 
bywca Peru i jego złota—zasłynął 
tam z niesłychanego okrucieństwa. 
° ltak z jednej strony bezgra- 
niczna nienawiść i pogarda, na ja- 
ką zasłużyliśmy u wszystkich kolo- 
rowych ras—a z drugiej—wzajemna | 
nienawiść, niosąca ogólną paupery- 
zację ludom Europy, zbliżają chwilę 
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Bred uraešniową sesją bigi Narodów. 
Delegacja angielska w drodze do Genewy. 

LONDYN, 30 VIII. (Pat). Delegacja Wielkiej Brytanji na wrześnio- 

wą sesję Ligi Narcdów z sir Austenem Chamberlainem na czele, opuś- 

ciła Londyn i udała się przez Paryż do Genewy. 

Czechosłowacja nie będzie kandydować. 
PRAGA. 30, VIII. (Pat) „Ceske Slovo* stwierdza, że Czechosło- 

wacja nie ma zamiaru wysuwać w roku bież. swej kandydatury do Rady 

Ligi Narodów, wobec czego Mała Ententa będzie nadal reprezentowana 

w Radzie jedynie przez rumuńskiego ministra spraw zagranicznych Ti- 

tulescu. 
Kto wejdzie na miejsce Cecila. 

LONDYN. 30. VIII. (Pat). Dzienniki liberalne donoszą, że następ- 

cą lorda Roberta Cecila na stanowisku przedstawiciela Anglji w Lidze 

Narodów mianowany będzie earl of Onslow. : 

Cecil delegatem Afryki? 

LONDYN. 30. VIII. (Pat). „Westminster Gazette“ donosi, że mo- 

żliwem jest, iż Afryka południowa zamianuje lorda Roberta Cecila swym 

delegatem w Genewie. 

Niemcy niewiele się spodziewają. 
BERLIN, 30-8. (Pat). „Vorwaerts" omawiając cbecną politykę za- 

graniczną Niemiec i sytuację Niemiec przed posiedzeniem Rady Ligi 

stwierdza, że Stresemann, jadąc do Cienewy. znajduje się obecnie w sy- 

tuacji o tyle pomyślnej, że nikt w Niemczech nie przywiązuje zbyt wy- 

górowanych Oczekiwań do obecnego posiedzenia Rady Ligi. 

Wobec tego nikt nie będzie rozczarowany wynikiem, 

Stresemann powróci. 

Kandydatury na przewodniczących. 

BERLIN, 30 8. (Pat). „Germania* donosi z Genewy, że najpoważ- 

niejszymi kandydatami na przewodniczącego obecnego Zgromadzenia 

Ligi Narodów są: ambasador japoński w  Brukselli oraz poseł argen- 

tyński w Paryżu. e 

Prasa czeska o stosunku Polski do Ligi Narodów. 

PRAGA. 30. 8. (Pat). „Ceskosłovenska Republika, omawia w ar- 

tykule wstępnym stosunek Polski do Ligi Narodów, przyczem stwierdza, 

że żądanie Polski uzyskania stałego miejsca w Radzie Ligi było całko- 

wicie uzasadnione. Liga Narodów—pisze dziennik—niezawsze docenia 

znaczenie i rolę Polski. Na najbliższej sesji Rady Ligi, Polska starać się 

będzie przedewszystkiem O uregulowanie jej stosunku do Gdańska, jako 

do portu zrośniętego z nią gospodarczo i geograficznie, a wykorzysty- 

wanego przez Niemcy dla intryg antypolskich i antypokojowych. Pol- 

ska szanuje nawet te zobowiązania, które są dla niej krzywdzące. Było- 

by niesprawiedliwością zwlekać z zadośćuczynieniem jej żądaniu nieza- 
mykania naturalnej bramy gdańskiej, wiodącej w Świat. 

Z Państw Bałtyckich. 
Trudności w rokowaniach łotewsko-estońskich. 

RYGA, 30.VIII. (Ate). Dzienni- łyby 3 taryfy: maksymalna, mini- 
ki zamieszczają komunikat Mini- malna i komercyjna. Minister 

sterstwa Spraw Zagranicznych © zwrócił uwagę, że taki stan rzeczy 

przebiegu rokowań, między mini- istniałby również na Łotwie, po- 

strami Spraw zagranicznych Łotwy nieważ Estonja zawarła układ hand- 

z jakim 

Kraj umierający na 
suchoty. 

STAMBOUL. W artyku: 
le zatytułowanym „Kraj umierający 
na suchoty*—pisze: „Litwa obawia 
się być pożartą. Uważa ona wi- 
docznie, że lepiej być zjedzoną 
przez samą siebie. | rzeczywiście 
znajduje się na drodze ku temu. 

Umiera ona bowiem na suchoty 
wskutek odgradzania się murem 
Chińskim. Port kłajpedzki już u- 
marł. Ludność emigruje. Sytuacja 
stała się tragiczna. Kierownicy 
państwowi zrozumieli to. Odtąd 
spodziewają się oni pomocy, lecz 
do kogo się zwrócą? Wiedzą, że 
germanizm czyha i że nicz-go do- 
brego z tej strony spodziewać się 
nie mogą, a to dlatego, że jeżeli 
Niemiec trzyma jakąś ziemię, to 
stara się wszelkiemi Środkami ją 
zniemczyć. Co się tyczy Rosji so- 
wieckiej nikt chyba nie zaprzeczy, 
że w razie opanowania Litwy przez 
ustrój komunistyczny, czeka kraj 
ten los okropny zwłaszcza z pun- 
ktu widzenia narodowego. Zostaje 
więć tylko Polska. Nikt nie zdoła 
obalić faktu, że Litwa zawdzięcza 
Polsce cały swój dobytek kulturalny 
i intelektualny, i że Polska udo- 
wodniła nieraz w sposób niezbity 
poszanowanie samodzielności  li- 

tewskiej, mimo že Polska nie je- 
dnokrotnie miała sposobność in- 
terwenjować aktywnie w sprawy wew- 
nętrzne tego kraju. Zdaje się jedy- 
nem rozwiązaniem, któreby ocaliło 
Litwę przed Śmiercią, z powodu 
suchot i przed przepaścią niemiec= 
ką albo bolszewicką jest šcista En- 
tenta Polsko-litewska. 

  

Pamętjce o ułodnych dzieciach! 
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„Elementy* czy „okazy*? 

„Dziennik Wileński* i „Słowo” zdy- 
stansowane onegdaj pod względem in- 

formacyjnym przez „Kurjer Wileński" 

nie omieszkały dać upustu niezadowole- 
niu ze swych reporterów, doszukując się 
dziury na całem w naszym cnegdajszym 

dodatku nadzwyczajnym. 

| tak „Dzienniczek* nie może sobie 
wyobrazić w jaki sposób woda po przer- 
waniu tamy mogła dosięgnąć „przeszło 
2 metrowej wysokości”. Gdyby „Dzien- 
niczek* był wczas na miejsce katastrofy 

wysłał reportera, nie potrzebowałby się 

dopiero od nas dowiadywać, że tuż przy 
parkanie weda dosięgała nawet 2 i pół 
metrowej wysokości. 

Jakby dla przypieczętowania perfidji 

tego „prawdomównego* pisemką — wi- 
dnieje dotychczas na sterczących reszt- 
kach zniesionego przez wowię parkanu 

ślad fal na wskazanej przez nas wyso- 

kości. 

„Słowo” znowu, które w wycieczce 
pod adresem naszego pisma w stylu so- 
lidaryzuje się z „Dzienniczkiem“ drażnią 

koty, psy i drób, które niosła fala, a co 
z taką dokładnością zaobserwował nasz 

współpracownik, 
Tej dokładności nie może nam da- 

rować monarchistyczny specjalista od 

robienia sensacyj w organie szanującego 
się ziemiaństwa. 

Nic dziwnego, że ten monarchisty- 
czny wysłannik nie mógł wszystkiego 
dojrzeć. Jak bowiem widać ze sprawo- 
zdania „Słowa*, a co potwierdza nasz 
sprawozdawca, był on przedewszystkiem 
zajęty wraz z „elementami" (?11) — vide 
„Słowo” z dn. 30 b. m. kol.2, szpalta 5, 
drugi wiersz cd góry— połowem „nieraz, 

olbrzymich, pięknie, sztucznie hodowa+ 
nych okazów*.. (ryb, a nie żubrów) 
oraz śledzeniem za chmurami w obawię 
przed piorunami, które gdzieś tam w coś 

miały uderzyć ną Antokolu. 

Jeszcze o,„potopie* na ul. Praczkarnia 
stawie do Wilenki kanał, zabezpie- 
czając równocześnie domy, z pod 
których usunął się fundament. 

57 osób, które wskutek kata- 
strofy pozostały bez dachu, prze- 
niosło się do bursy 00. Misjona- 
rzy, którzy ofiarowali im mieszka- 
nie i pos łek. 

Wczoraj w godzinach rannych 

na miejsce onegdajszej katastrofy 

na ulicy Praczkarnia przybyła ko- 

misja, złożona z przedstawicieli 

władz administracyjnych, policji i 
władz komunalnych, która badała 
przyczyny „potofa*. 

Niezależnie od tezo kilku robo- 

tników przekopało od śluzy przy 

i Estonji. Głównym przedmiotem 

rozmów była sprawa realizacji unji 
celnej w związku z zawarciem 

przez oba państwa układów tary- 
fowych z państwami baltyckiemi. 
Minister Akel wskazał na to, że 
traktat sowiecko-łotewski utrudnia 
realizację unji, gdyż w Estonji po 

zawarciu traktatu z Sowietami by- 

lowy z Francją, Finlandją i innemi 
państwami. 

Trudnościami, które powstały z 
tego powodu, zająć się ma Estoń- 
sko: Łotewska Komisja mieszana. 

Prócz tego ministrowie rozma- 
wiali o sprawie zawarcia wymien- 
nego traktatu handlowego. 

Estonja niezadowolona z łotewsko-sowieckiego układu 
handlowego. 

RYGA. 30 VIII. (Tel. wł.). Ko- 
respondencja „Jaunakas Zinas* z 
Tallina oświetla stanowisko Estonii 
względem łotewsko-sowieckiego u- 
kładu handlowego. Korespondencja 
wskazuje, iż układ ten zagraża 
współpracy estońsko - łotewskiej. 
Rząd estoński, po otrzymaniu szcze- 
gółów układu, wyraził Łotwie urzę- 

dowo swoje niezadowolenie. W E- 
stonji wyrażają opinię, iż łotewsko- 
estońskiej unii celnej nic nie do- 
prowadzi do żadnych wyników kon- 
kretnych. jeżeli sejm łotewski zra- 
tyfikuje układ, parlament estoński 
wyrazi urzędowo swe stanowisko 
w tej kwestji. 

Morderstwo na tle niepowodzeń materialnych. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś w południe w magazynie ubiorów męskich i damskich przy uł. Marszał= 
kowskiej 112 dokonano okropnej zbrodni. 

Do składu w którym znajdował się jeden ze współwłaścicieli Benjamin Grun- 

baum, wszedł drugi wspólnik Boczko i wszczął kłótnie na tle porachunków finan- 
sowych. W pewnej chwili B. wydobył rewolwer i 4-ma strzałami położył trupem 
Grunbauma, 

„ Zabėjcę aresztowano, przyczem wyznał, że „popełnił zbrodnię w stanie silnego 
podniecenia, wywołanego niepowodzeniami materjalnemi firmy. 

E ——— m OE RCA ZEDO TOOK TE ASTA r i i OO 

parowca „Sachsen“ i domagał 
się wdrożenia energicznego śledz- 
twa, stwierdza, že kpt. Seeck 
miał szczęście ponieważ zezna- 
nia kilku Świadków, którzy pod 
przysięgą zeznali, że znajdował się 

zagłady obecnego ustroju i cywili- 
zacji. 

A przecież ta cywilizacja Za- 
chodnia mieści w sobie wielkie wa- 
lory—ale musi być oczyszczona od 
pleśni i pasożytów, które pokryły 
jej bujne drzewo, —musi być znale- 
ziona realna możliwość zastosowa- 
nia w praktyce szlachetnych wysił- 
ków twórczych genjuszów rozmai- 
tych wieków i ras — dla dobra i 
wolności ogółu, a nie na szkodę 
ducha i ciała. Czyż warto inaczej 
ratować obecny strupieszały i bez- 
duszny ustrój? Kto będzie go bro- 
nił do ostatniej kropli krwi, a taki 
właśnie bój oczekuje Europę. 

W ostatnich czasach jesteśmy 
świadkami usiłowań zorganizowa- 
nia Pan—Europy pod egidą Nie- 
miec. Kongres wiedeński w r. z. i 
ściśle z nim związane nazwisko hr. 
Coudenhovena dostatecznie o tem 
mówią, ale oprócz tego prowadzi 
się systematyczną agitację i urabia 
opinję w poszczególnych państwach 
w tym duchu. ® 

U nas reprezentuje ten kierunek 
między innymi p. Wł. Studnicki — 

w krytycznej chwili w stanie nie- 
trzeźwym, dziwnym trafem sąd p”!- 
ski uważał za wskazane uznać за 
okoliczność łagodzącą dla kierują- 
cego okrętem. 

Potop w oświetleniu 0.0. Misjonarzy. 

Jak nam wyjaśniają oo. Misjo- 

narze, główną przyczyną katastrofy 

na Popławach była ulewa, która 
nawiedziła Wilno w przeszły czwar- 

Stawy zasilane wodą ze źródeł, 
leżących znacznie wyżej i tak już 
obfitowały w wodę, której zbytecz- 
ną ilość odprowadzano  specjalne- 
mi rurami do Wilenki.. 

Utrzymanie stawów w porząd- 
ku było naogół dobre, a jeżeli by- 
ły jakieś braki, czy też niedopa+ 
trzenie, to nie z winy 0.0. Misjo” 
narzy, gdyż ci nie dawno objęli je 
w posiadanie i żadnych reperacyj 
przeprowadzić nie zdążyli. 

Śluzy i umocnienia brzegów. 
widocznie jednak były nadpsute—i* 
gdy z powodu niespodzianej ulewy 

poziom wody nagle się podniósł 

do nieprzewidzianej wysokości, a 
kanały odpływowe zostały zamu- 
lone—nie wytrzymały naporu i 
wielkie masy wody  wylały się 
gwałtownie w kierunsu Wilenki, 
zatapiając po drodze ul. Pracz- 
karnię. . 

Całe szczęście, że katastrofa 
miała miejsce w dzień, gdyby bo- 
wiem wypadek ten zdarzył się w 
nocy—napewno nie obeszłoby się 
bez ofiar w ludziach. 

* * 
* 

Tyle o „katastrofie 00. Misjo- 
narze. O ile oświetlenie oo. Misjo- 

marzy jest słuszne wykaże najbliż- 

sza przyszłość i szczegółowe docho- 
dzenie, które prowadzą oOdnośne 
władze. 

Romaszow i Dziergacz-Adamowicz są | 
już w Gdańsku. 

Jak już podawaliśmy w jednym 

z poprzeżnich numerów naszego 

pisma przed kilkoma dniami otrzy- 
mali dekret wzywający do Opusz- 
czenia granic Rzeczypospolitej: b. 
redaktor „Wilenskawo Utra” Roma- 
szow i jeden z organizatorów „Zie- 
lonawo Duba* Dziergacz: Adamo- 
wicz. 

Jak nam komunikują Dziergacz- 
Adamowicz wczoraj był już poza 
granicami Polski, a  Romaszcw 
wczorajszym pociągiem wyjechał 

z Warszawy do Gdańska, tak, że 
w tej chwili również znajduje się 
poza granicami państwa. 

Co zaś do monarchisty—preze- 
sa rosyjskich monarchistów p. My- 

ślina, który według wiadomości, 
jakie się ukazały w prasie warszaw- 
skiej, miał być również wysiedlony 
z granic państwa, dowiadujemy 
się, że jak dotychczas, lokalne wła- 

dze administracyjne nie otrzymały 
odnośnego rozporządzenia z Mini- 

sterstwa Spraw Wewnętrznych. 

    

mam tu na myśli jego artykuł w 
„Stowie“ p. t. „Problem Pan — 
Europy“. 

Co do mnie daleki jestem od 
odmawiania narodowi niemieckie- 
mu wielkich zalet i może nadejść 
czas, gdy Niemcy staną się chorą- 

żym Europy — dzisiaj jednak zbyt 
świeżo mamy w pamięci podstępną, 
zawsze fałszywą, chytrą i bezdusz- 

ną metodę, z jaką Pruso - Niemcy 
prowadziły politykę do wojay, któ- 

rą rozpętały, tak samo jak w 1870 

roku — wywołały wojnę znaną de- 

peszą Emską. 
Przeżyliśmy nieznane w dzie- 

jach okrucieństwa i męki podczas 
wojny, w której Niemcy wykazały 
wszystko — oprócz zrozumienia 
ducha i serca innych narodów. Tu 
okazali się kompletnymi analfabe- 
tami i jedynie dlatego wojnę prze- 
grali. Czyż można już obecnie po- 
wierzać przewodnictwo Europy i 
zachodniej cywilizacji takiemu na- 
rodowi, dla którego uroczyście pod- 
pisany traktat o neutralności Bel- 

gii był tylko  bezwartościowym 

skrawkiem papieru, jak to cyni- 

cznie wyznał pruski minister?! 

Zresztą zbyt jasno jeszcze świe- 

ci genjusz Francji. Nie zawiódł on 
zaufania Świata w krytycznej chwili. 

Zbyt głośno jeszcze dźwięczą na- 

zwiska Foche,a, Jofire'a, Petaina, 

Poincarego, Clemenceau i innych, 

a „Verdun* na zawsze wyryło się 

w sercu ludzkiem. Zbyt mało wie- 

my o takiej postaci jak marszałek 

Lyautey (Africanus), który oprócz 
talentu militarnego, potrafił w prze- 

ciągu kilkunastu lat w Afryce o- 

promienić Francję aureolą spra- 

wiedliwości i siły i pozyskać dla 

niej serca Marokańczyków, pomi 

mo niejednókrotnych przeszkód ze 

strony partyjnych i krótkowzrocz- 

nych ministrów w Paryżu. 
Wystarczy, jeżeli powiemy, 2е 

podczas całej wojny Lyautey po- 

trafił prawie bez wojska rządzić i 

utrzymać francuskie Maroko jedy- 

nie urokiem swego imienia. A je- 

żeli o Afryce mowa, czyż można 

pominąć świetlaną postać kardy- 

nała Lavigerie? 
Wobec powyższych historycz- 

nych faktów, myślę, że pp. Stud- 

nicki et Zo. zawcześnie stają się 

heroldami Pan-Europy pod egidą 

Niemiec. 
Nastąpić to może jedynie wte- 

dy, gdy N'emcy definitywnie otrząs- 

ną się z hypnozy Prus i Hohen- 

zollernów i wezmą tam górę hu- 

manitarne prądy starych, kultural- 

nych plemion zachodnich i połud- 

niowych Niemiec. Wtenczas głębo- 

ki, dedukcyjny umysł „narodu fi- 

lozofów* dopełni romańską lotną 

indukcyjną myśl i wspólnym wy- 

siłkiem w ogniu i krwi oczyści 

kulturę zachodnią od rdzy, która 

ją toczy, — ocali Etropę od za- 
głady czerwonej i żółtej — i otwo-= 

rzy jej nowe, dalekie i jasne hory- 

zonty. 
Cały świat z trwogą i niepoko- 

jem ma oczy zwrócone na Niem- 

cy — bo rozumie, że od ewolucji 

ich ducha i genjuszu zależy los 

Europy i wybawienia świata 6d 

trzeciej bitwy narodów „Nad Marną”. 

Przeznaczenie i historja czekają na 

odpowiedź Berlina. „Ze Wschodem 
czy z Zachodem*! 

Adam Ciszewski.   

—
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Życie gospodarcze. 
O umożliwienie racjonalnego eksportu 

drzewnego z Wileńszczyzny. 
Niejednokrotnie podnosiliśmy na 

łamach naszego pisma sprawę upo 
śledzenia pod wieloma względami 
Ziem Wschodnich przez czynniki 
rządowe, dając na to cały szereg 
przykładów. Zauważyliśmy przytem, 
że najbardziej daje się ono odczu- 
wać w dziedzinie kolejnictwa. Taka 
sprawa, jak brak taryfy dostatecz- 
nie zróżniczkowanej, któraby u- 
względniła wielką odległość Wileń- 
szczyzny od centrum Polski, jest 
dotychczas w naszej dzielnicy palą- 
cem zagadnieniem, którego rozwią- 
zanie może się w wielkim stopniu 
przyczynć do unormowania tutej- 
szych ciężkich stosunków handlo- 
wo: przemysłowych. 

Rozwiązanie jednak wspomnia- 
nego zagadnienia nie wyczerpałoby 
wszystkich bolączek przewozowych 

_ w Wil. Dyrekcji Kolejowej. Nie da- 

    

A 

Wi 

Jej, jak onegdaj odbyła się konfe- 
rencja przedstawicieli Z ku Kupców 
i Przemysłowców Drzewnych w Wil- 
nie z przedstawicielami Wil. Dyrek- 
cji Kolejowej p. prez. Staszewskim 
i naczelnikiem Wydziału Eksploa- 
tacyjnego p.inż. Łaguną, na której 
przedstawiciele wspomnianego Z-ku 
poruszyli cały sz*reś niedomagań 
przewozowych, które utrudniają eks- 
port drzewa zagranicę. Przede- 
wszystkiem Wil. Dyrekcja Kolejowa 
nie ma wystarczającej ilości wago- 

„kępów towarowych, przez co w wielu 
›° wypadkach przemysłowcy i kupcy 

leśni muszą nieraz po kilkanaście 
dni czekać na podstawienie wago- 
nów. To pociąga za sobą niepo- 
trzebne koszta, gdyż nie dostarcze 
nie na czas, według umowy, budul- 
ca połączone jest zawsze prawie 
ze stratami. Z drugiej strony, po- 
nieważ Wil. Dyrekcja z braku o- 
twartych wagonów dostarcza eks- 
porterom wagony kryte, eksport 
drzewny napotyka na ogromne 
trudności. Do załadowywania bo- 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Ze Stow. Kup. Chrześcijan 
m. Wilna. Stowarzyszenie Kup. 
Przemys. Chrześcijan otrzymało od 
Naczelnej Rady Zrzeszeń Kuoiectwa 
Polskiego w Warszawie okólnik, 
wzywający do wzięcia jaknajlicz 
niejszegojzwiedzania Targów Wscho- 
dnich, które się odbędą między 4 
a 15 września r. b. 

Równocześnie bowiem z Tar- 
gami Wschodniemi odbęczie się w 
tym roku wystawa komunikacyjna 
obejmująca kolejnictwo, komuni- 
kację lądową, murską, rzeczną i 
lotniczą. Będzie to u nas pierwsza 
wystawa komunikacyjne mająca za 
zadanie uwydatnienie międzynaro- 
dowego znaczenia Polski jako kra- 
ju tranzytowego. Jako odrębne 
grupy ma tegorocznych targach 
ws ch zostaną zorganizowane 
targi nasienne, targ miodowy, targ 
hodowli bydła i trzody chlewnej, 
targ koni, owiec, drobiu, gołębi i 
królików, tudzież ogólno - krajowa 
wystawa koni. 

Zwiedzający Targi korzystają 
z 66 proc. zniżki kolejowej reali- 
zowanej przy powrotnej drodze ze 
Lwowa na podstawie karty zwie- 
dzenia Targów. (į) 

— Udział w wystawie war- 
szawskiej Wil. Tow. Hod. Dro- 
biu. Wileńskie Towarzystwo Ho- 
dowli Drobiu zostało zaproszone 
na wzięcie udziału w wystawie 
warszawskiej, która się odbędzie 
w końcu następnego miesiąca. (j) 

KRONIKA KRAJOWA. 

— Zakusy przemysłowców 
węglowych. Wśród przemysłow- 
ców węglowych, którzy na skutek 
podpisania ogólno - polskiej kon- 
wencji węglowej, nie boją się już 
konkurencji innych, nie należących 
dotąd do konwencji koncernów, — 
mówi się coraz wyraźniej Oo pod- 
wyżce cen na węgiel. 

Powyższe tendencje zwyżkowe 
spotkały się ze strony Minister- 
stwa Przemysłu i Handlu ze sta- 
nowczym sprzeciwem. Gdyby mimo 
to koncerny węglowe zdecydowały 
się na zwyżkę cen, Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu ucieknie się do 
przysługujących mu prawnie środ- 
ków represyjnych, jako to cofnię- 
cie ulg, przysługujących koncer- 

Róbcie w domu wina 
z jabłek, jagód, żyta i t. p. Bro- 
szury, przepisy szczegółowe, drož- 
dże różnych gatunków, prasy oraz 
koo potrzebne znajdziecie w 
rmie Zygmunt Nagrodzki w Wil- 

nie, Zawalna 11-a. 5066 

   

   

      
       

Kup i noś stale propagandowy 
żeton olimpijski. 

Ztóż niezwłocznie daninę na fun- 
dusz olimpijski. 

wiem drzewa nadają się przeważnie 
wagony « twarte. 

Pozatem stacje, kontrolujące ła- 
downošė wsgonėw, jako też wagi 
kolejowe nie stoją naogół na wy- 
sokości zadania. Stąd wynikają ta- 
kie anomalje, że na jednej stacji 
kolejowej funkcjonarjusze kolejowi 
każą zrzucać z wagonów część drze- 
wa, a na drugiej znowu przychodzą 
do wniosku, że przeciwnie, waga 
jest zamała. 

Samo więc przez się rozumie, 
że w takich warunkach niema mo- 
wy o normalnym eksporcie. 

Wszystkie te bolączki przedsta- 
wiciele Związku Kupców i Przemy- 
słowców Drzewnych przedstawili 
na wspomnianej konferencji Preze- 
sowi Wil. Dyr. p. Staszewskie- 
mu, który ze swej strony obiecał 
wydać odnośne rozporządzenie,zmu- 
szające do usunięcia takich braków 
jak złe wagi, nieodpowiednia kon- 
trola i wreszcie brak wagonów 
otwartych. Z drugiej strony Zwią- 
zek Kupców i Przemysłowców 
Drzewnych ma zamiar zwrócić się 
w najbliższych dniach do Minister- 
stwa z memorjałem, wskazującym 
na konieczność przydzielenia Wi- 
leńskiej Dyrekcji większej ilości 
wagonów. 

Niezależnie od tego wspomnia- 
ny Związek, jako też odnośne wła- 
dze będą się starały, aby do ko- 
misji w Warszawie, która rozdziela 
pomiędzy poszczególne Dyrekcje 
i Okręgi kontyngent wagonów we- 
szło 2ch przedstawicieli z Wileń 
szczyzny. Dotychczas bowiem z 
Wileńszczyzny w wspomnianej ko- 
misji nie było ani jednego przed- 
stawiciela, gdy inne województwa 
mają ich tam po jednym albo nawet 

po dwóch. To jedno jest już wystar- 
czającym dowodem jak upośledzo- 
na jest w dziedzinie przewozowej 

Wileńszczyzna- Zdan. 

nom, podwyższenie taryf przewo- 

zowych i t. p. 
Ministerstwo bowiem stoi na 

stanowisku, że dzisiejszy stan eko- 
nomiczny kraju nie upoważnia do 
podwyżki cen węgla, w razie zaś 
jakichkolwiek zmian w tym kie- 
runku samo poczyni odpowiednie 
kroki. 

— Kredyty Państwowego Ban- 
ku Rolnego. Jak się dowiadujemy, 
sprawa kredytów, udzielonych przez 
Bank Rolny w świetle cyfr na 1-go 
lipca b.r. przedstawia się, jak na- 
stępuje: 

Pożyczek krótkoterminowych u- 
dzielono 97.052.000, pożyczek z 
funduszów rządowych, administro- 
wanych przez P. B. R., 67 065.000, 
oraz pożyczek długoterminowych 

w 8% listach zastawnych na kupno 

gruntów, wpłaty uciążliwych zobo- 
wiązań, inwestycje itp.—13.922.300. 
Razem wypłacono 178 039 300 zł. 

Większa własność ziemska nie 
uczestniczyła w sumie pożyczek 
krótkoterminowych i udzielonych z 
funduszów administrowanych przez 

Bank. W dziale pożyczek krótko- 
terminowych udzielono kilka poży- 
czek średniej własności na sumę 
1.438.700 złot., co w stosunku do 

ogółu pożyczki stanowi zaledwie 
0.8% 

— Dalsze rezerwy dolarowe. 

Dowiadujemy się, że rezerwy do- 

larowe Banku Gospodarstwa Kra- 

jowego wzrastają w dalszym cią- 

gu w tempie tak szybkiem, że przed 

kilkoma dniami Bankten był w sta- 

nie sprzedać Bankowi Polskiemu 

dalsze pół miljona dolarów. Suma 

ta, łącznie ze sprzedanym przed 

kilkoma dniami miljonem dolarów, 

wyniesie kwotę, która poważnie 

zasili rezerwy Banku Polskiego. 

— Ruch emigracyjny z Polski. 
Według danych tymczasowych U- 
rzędu Emigracyjnego w ciągu mie- 

siąca maja i czerwca r.b. wyjecha- 
ło z Polski do krajów europejskich 
i pozaeuropejskich łącznie 15.066 
emigrantów. Emigracja kontynen- 
talna za ten okres czasu wynosi 
6.475 osób, ztego do Niemiec wy- 
jechało 4807 os., do Francji 779, 
do Danji 346, do Rumunii 108. 
Emigracja zamorska wynosi 8.591, 
ztego do Kanady wyjechało 5.128, 
do Argentyny 1655, do Stanów 
Zjedn. 1.035, do Brazylji 395, do 
Palestyny 166. W maju i czerwcu 
b.r. z krajów europejskich powró- 
ciło 1.025 0s., z krajów pozaeuro- 
pejskich 801 osób. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Presja podatkowa na rolni- 
ków. Dowiadujemy się, iż Mini- 
sterstwo Skarbu przygotowało sta- 
nowcze zarządzenia, ażeby Šciąg- 
nąć z całą bezwzględnością zalega- 
jące podatki od rolników, którzy 
rozporządzają w chwili obecnej 
znacznemi środkami, O czem świad 

KUR LE R 

Wysokość zasiłków dla rodzin 
rezerwistów. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Rada Ministrów, na ostatniem 
posiedzeniu uchwaliła rozporządze- 
nie, określające normy zasiłków 
dla rodzin rezerwistów, powoła- 
nych nn šwiczenia. 

Rodzina złożona z jednej oso- 
by, ma otrzymać tytułem zasiłku 
w gminie wiejskiej 60 gr. dziennie, 
w miasteczkach i osadach 70 gr., 
w miastach zaś ponad 25 tys 
miesz. 90 gr. 

Normy dla rodziny z 2 człon* 
ków odpowiadają 70, 85 i 110 gr., 
zaś dla rodzin z 3 członków 80, 
100 i 130 gr. 

  

Ceny w Wilini: z dn. 30-g0 
sierpnia. 1927 r. 

  

W hurcie. 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 klgr. 39—40 
Owies z 38—39 
Jęczmień browarowy 43—45 

„ na kaszę 40—43 
Pszenica 49—52 

Oleje: 
Iniany 2.10—2.30 
pokost 2.20—2.30 
makuchy 43—45 

W detalu. 
Mąka amer. za 1 kg. 100—110 

„ żytnia 50 proc. 65—67 
® razowa 40 —45 
„ kartoflana 10—85 
$ гесхапа 60—70 
„ Jęczmienna 60—65 

chleb pytlowy 50 proc. 0.60—0.65 
„ razowy 0.38—0.43 

Mięso 
wołowe za | kg. 2.50—2.70 

cielęcina 2.70—3 50 
baranina 2.20—2.60 
wieprzowina 3.20--3.50 
D rób: 

kury za 1 sztukę 3.00---6.00 
kurczęta . 1.00—1.20 
kaczki żywe „ 5.00—8.00 
kaczki bite ‚ 4.00—6.00 
gęsi żywe | 12.00 —15.00 
gęsi bite 10—12 
indyki żywe 18—22 
indyki bite 15—18 

Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.20—4.50 

„ kraj. 2 gat. 3.80 - 4.00 
smalec wieprzowy 4.80—5.00 
Ryby: 
liny żywe za I kig. 3.60—4.00 
liny snięte ы 2.50—2.80 
karasie żywe ‚ 2.00—2.50 
karasie snięte „ 1.50—1.80 
szczupaki żywe „ 3.00—3.60 
szczupaki snięte 2 00—2.30 
okonie żywe ‚ 3.50—3.80 

Ceny rynkowe. 
Nabiał : 
mleko za litr 0.30—.035 
śmietana za 1 litr 1.80—2.00 
ser 1.50—1.70 
masło niesolone 5.00—5.50 

solone 4.20—5.80 
masto deserowe 5.50—6.00 
Jaja za 10 sztuk 1.80—2.00 
twaróg 1.00—1.20 
Warzywa: 
kartofle za kig. 0.15—0.18 
cebula A 1.20—1.40 
szczaw klg. 0.10—0.15 

sałata 0.10—0.15 
marchew klg. 0.20—0.30 
pietruszka pęczek 0.05—0.10 
buraki kig. 2 0.15—0.20 
ogórki młode dziesiątek 0.10 -0.15 
brukiew klg. 0.20—0.25 

och klg 0.30—0.45 
sola kig. 0. 45—0.60 

kapusta świeża klg | 025—0.30 

  

Giełda Wileńska w dniu 
30. VIII. r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Ruble złote 4,142 4,731/2 — 
Listy zastaw. Wil. B. 

Ziemsk. zł. 100 — — 51,10—51,80 

Giełda Warszawska w dniu 
30 VIII. b r. 
Waluty i dewizy: 

tprzedai kup no 

Londyn 43.49 43,38 
Nowy- Jork 8,93 8,91 
Paryż 35,05 34.96 
Praga | 26,51 26,45 
Szwajcarja 172,52 172,09 
Wiedeń 126,05 125,74 

Papiery procentowe: 

Dolarówka | 57,75 —51,00 
Pożyczka kolejowa 102,00 
5%0 konwersyjna kolej. 59,00 

50/0 + konwers. 62,00 
8% listy zastawne Banku 

Gosp. Krajowego 92,00 
Banku Rolnego 92,00 
8% oblig komun. Banku 

Gosp. Kraj. ' 92,00 
4/2 Wo ziemskie 55,50—56,50 

80/0 warszawskie 13,15—13,50 
50/0 warszawskie 59,00—60,00—59,00 

AKCJE: 
Bank Handlowy 123,00 
Bank Polski 137,00-—135,00—135,50 

Cukier 4,80 
Węgiel 91,00 
Nobel 48,00 
Cegielski 38,50 
Lilpop 29,00 
Modrzejów 8,85--8,70 
Ostrowiec 87,00 
Pocisk 2,12—2,15 
Rudzki 51,50 
Starachowice 61,75—60,00—60,50 
wiercie 35,50 
yrardėw 17,00—16,75 

Borkowski 3,10—3,08 

czą słaba podaż zboża i utrzymy- 
wanie się wysokich cen na nie, 
pomino świetnego wyniku  zbio- 
rów tegorocznych. 

WISE NSKI 

Wieści i obrazki z kraju 
Wybory gminne do Rad Miejskich w Święcianach,  Radoszkowiczach, Pot 

brodziu, Wilejte pow., Głębokiem, Dziśnie | Dokszycach, 
Akcja wyborcza do Rad Miej- 

skich w pozostałych miasteczkach 
województwa wileńskiego, w któ- 
rych wybory jeszcze się nie odby- 

ły jek w Święcianach, Radoszko- 
wiczach, Podbrodziu, Wilejce po- 

wiatowej, Głębokiem, Dziśnie i 
Dokszycach jest już na ukończe 
niu. Wybory odbędą się w dniu 4 
września b. r. 

Wybory władz  magistrackich 
odbędą się 19 września b. r. 

Poświęcenie mleczarni spółdzielczej w Dokszycach. 

W niedzielę dnia 28 sierpnia 
odbyło się poświęcenie mleczarni 
spółdzielczej w Dokszycach, pow. 
dziśnieńskiego uruchomionej przez 
tamtejszą Spółdzielnię Rolniczo- 
Handlową „Rolnik*. Poświęcenia 
dokonał J. E. arcybiskup Jałbrzy- 
kowski w obecności władz spół- 
dzielni z ks. Cybulskim na czele, 
przedstawicieli Związku Rewizyjne- 
go Polskich Spółdzielni Rolniczych 
Ziemi Wileńskiej w osobach pp. 
Witwickiego. Turczynowicza, inż. 
Dębickiego i Łapyra oraz przy u 
dziale zgromadzonych członków 
spółdzielni. 

Po dokonanem poświęceniu ks. 
arcybiskup wygłosił przemówienie, 
witając powstanie nowej placów- 
ki gospodarczej i“ zachęcając 
założycieli do dalszej wytrwa- 
łej pracy. Podkreślił  przytem, 
że zadaniem duchowieństwa jest 
nietylko dbać o podniesienie ducha 
religijnego ludności, lecz również 
w miarę możności przyczyniać się 
do dobra bytu materjalnego. Temi 

słowy jakby została publicznie 
przez władzę kościelną uznana i 

sankcjonowana niezmordowana kil- 

kuletnia praca spółdzielcza dokszyc- 
kiego proboszcza ks. Cybulskiego 

na terenie „Rolnika" i Banku. 
Odpowiedział w imieniu zebra- 

nych p. Witwicki, lustrator Zwią- 

zku Rewizyjnego, dziękując za po- 

parcie, jakiego ruch spółdzielczy 
doznaje od arcybiskupa i zazna- 
czając przytem, że spółdzielczość, 
dbając o zwiększenie dobra ma- 

terjalnego, równocześnie podnosi 

duchowy poziom swych członków, 

utrwalając w nich zasady wzajem- 

nej pomocy, na chrześcijańskiej 
miłości bliźniego opartej. 

Następnie ks. arcybiskup wdał 

się w rozmowę z kierownictwem 
mleczarni i zgromadzonymi człon- 

kami. Wyjaśniło się przytem, że 
mleczarnia mieści się we własnym, 
z własnych Środków spółdzielni 
pobudowanym lokalu i że urucho- 
mioną została w dniu 9 czerwca. 
Dostawa mleka, która się rozpo 
częła od 60 litrów, z każdym dniem 
wzrasta i obecnie sięga 400 litrów 
dziennie. Dostawcami są przeważ- 
nie okoliczni drobni rolnicy. Na 

WOŁKOWYSK. Olbrzymi po- 
żar. W ubiegłym tygodniu wybuchł 
pożar w majątku Strubnicy gm. 
pieskiej pow. wołkowyskiego, wsku- 
tek którego na szkodę Bispinga 
Kazimierza, właściciela tegoż ma- 
jątku, spalił się młyn parowy, roz- 
maite maszyny oraz narzędzia rol- 
nicze i sterty ze zbożem. Ogółem 
straty wynoszą 214650 zł. Budyn- 
ki były asekurowane. 

AUGUSTÓW Zabójstwo a po- 
tem utopienie. Około wsi Bala- 

Solna, na lewym brzegu Niemna, 
znaleziono trupa kobiety nie wia- 
domego pochodzenia, lat około 28, 
włosy czarne, krótko ostrzyżone, 
ubranej w suknię koloru popiela- 
tego, w lakierkach czarnych, z bliz- 
ną na lewem policzku pozostałą od 
operacji, narodowości żydowskiej. 
Sekcja wykazała, że denatka naj- 
prawdopodobniej została otruta, a 

następnie dla upozorowania samo- 
bójstwa wrzucona do wody. 

GŁĘBOKIE. Zabójstwo. Na 
placu 3 Maja w Głębokiem  listo- 
nosz Władysław Aleksandrowicz 4 
wystrzałami z rewolweru zabił na 
tle porachunków osobistych Fran- 
ciszka Statuta, m-ca m. Głębokie- 
go. Aleksandrowicza  zaareszto- 
wano. 

BRASŁAW. Pożary. We wsi 
Rumucie gm. opeskiej wskutek u- 
derzenia piorunu spalił się dom 
mieszkalny i chlew Jana Korotkina. 
Straty wynoszą 850 zł. 

— Wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem wybuchł 
pożar we wsi Dalnia Buda gm. 
jodzkiej. Ogień zniszczył 2 stodo- 
ły ze zbiorami i narzędziami rol- 
niczemi na szkodę Teodora i 
Ampleja Zujewów. Straty wynoszą 
5.000 zł. 

TURGIELE, Dn. 25 bm. we wsi 
Pogóry gm. turgielskiej, wskutek u- 
derzenia piorunu spalił się dom 
mieszkalny i chlew z inwentarzem 
żywym na szkodę Marjanny Ło- 
zowiczowej. Straty wynoszą 4 500 
zł. Ofiar w ludziach nie było. 

MICKUNY. W zaśc. Burblinki 
gm. mickuńskiej wskutek uderzenia 
piorunu spalił się dom mieszkalny 
Antoniego Maroicza. Straty wyno- 
szą 1406 zł. 

zapytanie ks. arcybiskupa, jak się 
zapatrują gospodarze na urucho- 
mienie mleczarni, jedna kobieta z 
kol. Janki opowiedziała, że mając 
u siebie dwie krowy, otrzymała w 
czerwcu za dwadzieścia dni dosta- 
wy czterdzieści kilka złotych, do 
tego zaś czasu dochód od mleka 
był całkiem nieznaczny. 

Uroczystość poświęcenia zakoń- 
czyła się wspólną fotografją i od- 
śpiewaniem przez dziatwę piosenki 
„Płynie Wisła, płynie”. 

Tegoż dnia po nabożeństwie w 
lokalu Domu Ludowego odbyło się 
uroczyste walne zgromadzenie człon- 
ków Spółdzielni Rolniczo-Handlo- 
wej, na porządek dzienny którego 
złożyły się powitania z powodu u- 
ruchomienia mleczarni, sprawozda- 
nie zarządu za pierwsze półrocze 
1927 r. i referat agronoma Łapyra 
o Związku Kontroli Obór. Zespra- 
wozdania zarządu wynika, że spół- 

dzielnia na 1 lipca posiadała 16000 
własnego kapitału i że w ciągu 
p'łroku osiągnęła 3500 złotych 
czyst'go zysku przy stopie kalku- 
lacyjnej 7,5% Sprawozdanie zosta- 
ło przyjęte do zatwierdzającej wia- 
domości, przytem wyrażono po- 
dziękowanie zarządowi i  szcze- 
gólnie kierownikowi spółdzielni 
Wacławowi Żurawskiemu, którego 
umiejętnej i wytrwałej pracy spół- 
dzielnia swój rozwój przeważnie 
zawdzięcza. 

Na temże zebraniu zostały od- 
czytane gratulacyjne depesze p. 
Kokociń kiego. Kierownika Od- 
działu Wileńskiego Związku Rewi- 
zyjnego Polskich Spółdzielni Rol- 
niczych, p. Osiecimskiego, kierow- 
nika Wydziału Hodowlanego Zwią- 
zku Kółek i Org. Rolniczych i p. 
Rewkowskiego, dyrektora Central- 
nej Kasy Spółdz. Rolniczych. 

Przykry zawód uczestnikom u- 
roczystości sprawiła nieobecność 
specjalnie zaproszonego na ten 
dzień p. starosty, który nie tylko, 
że sam nie przybył, ale i w żaden 
inny sposób nie wyjawił swego 
stanowiska względem tak doniosłe- 
go dla życia powiatu faktu, jakim 
jest powstanie Mleczarni Spółdziel- 

czej. Członek Spółdzielni. 

SOLECZNIKI. We wsi Bołusze 
Małe gm. mało-solecznickiej wsku- 
tek uderzenia piorunu spaliły się 
stodoły ze zbiorami Franciszka La- 
chowicza, Malwiny Stankiewiczowej, 
Urszuli Sienkiewiczowej, Jadwigi 
Sienkiewiczowej i Bohdziuna. Straty 
wynoszą 16.725 zł. 

— Wskutek uderzenia piorunu 
spłonęła stodoła ze zbiorami na 
szkodę Agaty Rympowej, zam, w 
zaść. Pomurowanka gm. m. solecz- 
nickiej. Straty wynoszą 2.660 zł. 

RUDOMINO. Wskutek uderze- 
nia piorunu spłonęła stodoła ze 
zbiorami na szkodę Józefa Bąbula, 
zam. w zaść. Kamionka, gm. ru- 
domińskiej. Straty wynoszą 3.000 
złotych. 
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Pomimo nieistniejącego oficjal- 
nie ruchu granicznego między Pol- 
ską a Litwą, ruch ten istnieje i 4 
szczególnie w miesiącach letnich | 
osiąga punkt kulminacyjny. Wpły- 
wa na to stan posiadania obywa- 
teli Polski w pasie granicznym po 
stronie litewskiej i naodwrót. 

Ruch ten Litwini uważają za 
nieoficjalny, gdy,ż jak wiadomo, nie 
uznają również obecnej granicy z 
Polską, która została wytyczona 
na podstawie etnograficznych da- 
nych i swego czasu zatwierdzona 
przez Konferencję Ambasadorów 
w Paryżu. Polska natomiast uznała 
obecną granicę pomimo, iż szereg 
miejscowości zamieszkałych przez 
ludność wyłącznie polską, która 
oświadczyła się za Polską (nawet 
zbrojnie np. Szyrwinty) odeszło do 
Litwy. 

Że wykreślenie obecnej granicy 
polsko-litewskiej wypadło na nie- 
korzyść Polski, najlepiej zilustrują 
poniżej podane cyfry. 

W ostatnim kwartale przekro- 
czyło za przepustkami granicę z 
Polski do Litwy na roboty rolne 
na gruntach własnych położonych 
po drugiej stronie granicy 23957 
osób, podczas gdy z Litwy do Pol- 
ski tylko 12109, czyli, że stan po-- 
siadania obywateli polskich za- 
mieszkałych, sądząc po ilości osób 
udających się na pracę nad grani- 

„cą w Litwie, jest dwa razy większy, 
niż stan posiadania Litwinów w 
Polsce. To są grunta uprawne. 
Stan posiadania łąk i pastwisk zi- 
lustrują dane о przepędzaniu ży- 
wego inwentarza na paszę. 1 tak 
z Polski do Litwy przepędzono 
54155 sztuk z Litwy 44260. W 
tym samym czasie wysiedlono z. 

A Polski 234 osób z Pol- 
s 1. 

: Ruch graniczny legalny opierał 
się na przepustkach rolnych wyda- 
wanych przez starostwa graniczne 
z naszej strony i przepustkach wy- 
dawanych przez naczelników po- 
wiatów ze strony litewskiej. Lud- 
ność przekraczająca granicę zacho* 
wuje się nadzwyczaj lojalnie i nie 
było żadnego zatargu z władzami 
lub naodwrót. Co najciekawsze, że 
ludność „ze strony polskiej z pew- 
ną bojaźnią przekracza granicę, na- 
tomiast ze strony litewskiej upew- 
niona, że nic złego się nie stanie. 

Ruch nielegalny w porównaniu 
z granicą bolszewicką od czasu 
objęcia granicy przez K.O.P. po- 
woli zupełnie zanika. W przeciągu 
ostatnich dwóch miesięcy przytrzy- 
mano 234 osoby za nielegalne 
przekroczenie granicy z Litwy do 
Polski. Zatrzymano 86 osób, które 
usiłowały nielegalnie przejść z Pol- 
ski do Litwy. Trzykrotnie Litwini 
ostrzeliwali nasze patrole. Przytrzy* | 
mano 2 dezerterów armij obcych 
i 3 policjantów litewskich. Najwię- 
cej pracy przysparzają przemytni* 
cy, rekrutujący się -przeważnie z. 
ludności zamieszkałej nad samą 
granicą i z tymi walka jest dość 
uciążliwa, wobec stosunkowo sła- 
bo liczebnie obsadzonej granicy z 
naszej strony. Wybryki Litwinów, 
jak przerzucanie wiech granicz- 
nych, psucie linij telefonicznych, 
wobec stanowczej postawy żołnie- 
rzy K.O.P-u zupełnie ustały 

Dr. Jan Burak 
Akuszerja i choroby kobiece 

powrócił. 
Zawalna 16, tel. 564. 
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Зепвац ЕЛО М. 
Rozstrzelanie kobiety przywódcy 

bandytów. 
Od dłuższego czasu postrachem 

wyspy Cypru była pewna młoda 
Greczynka, nie licząca nawet je” 
Szcze lat 30, która stała na czele 
bandy rozbójników. Niesłychanie 
odważna i bardzo urodziwa Leo- 
nora zaćmiła swojemi czynami na- 
wet legendarnego Rinaldiniego. Za- 
częło się od napadów na poszcze- 
gólne, położone samotnie, domy. 
Porywano bogatych gospodarzy 
albo ich dzieci i wypuszczano na 
wolność dopiero za wysokim oku- 
pem. Potem zaczęły się ataki na 
całe miejscowości. Wypisywano li- 
sty z pogróżkami a ci, którzy je 
otrzymali raczej płacili żądany 
okup, aniżeli mieliby się narazić 
na rabunek. Kiedy niekiedy wyko- 
nywano jakiś  „wspaniałomyślny 
gest* jak przystało na tradycję 
„rycerskiego* bandytyzmu. To ja 
kaś biedna wdowa otrzymywała 
niespodziewany zasiłek, to znów 
pomagano w jakiś tajemniczy spo- 
sób choremu starcowi. Ale naogół 

banda niewiele zajmowała się do- 
bremi uczynkami a myślała prze” 
dewszystkiem 0 swoich zyskach. 
Leonora była przedmiotem ogól-- 
nego zainteresowania, specjalnie 
zaś żandarmerji. Niejeden żandarm 
w walce ze śmiałą bandytką poło- | 
żył życie. 

Nie można było tej szajki 
przychwytać. Rozbójnicy byli wszę- 
dzie i nigdzie, zjawiali się niespo*- 
dziewanie, jakby wyrośli z pod 
ziemi, i znikali nagle w niewytłu- 
maczony sposób. Zdrajców pomię- 
dzy nimi nie było, bo Leonora 
trzymała wszystkich żelazną ręką. 

Wreszcie rząd wysłał silne Od- 
działy wojska, którym po zaciętej 
walce udało się wykryć bandytów. 
Leonora i dwóch jej pomocników 
zostali skazani na Śmierć i pu- 
blicznie straceni. 

Przywódczyni bandytów była 
pierwszą kobietą, na której na 
Cyprze wykonano karę Śmierci. 

  

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego !



      
    

  
  

  

  

      

4 R UR 4 PRZE KENSZK1] 
"Nr. 197 (946) 

K R O N I K A emigracji w ogólności, o władzach SO Komitetu Wojewddzkie- S Rocaaitolii Apo p. SE p dk ži nickbe, A czytał 

emigracyjnych, o Państwowej Ra- go LO.P.P., w celu omówienia Koni WPL Ni Oburzom Kainėdžiėja. zaprzeczył 

e dzie Emigrecyjnej, o kredycie pań- szczegółów organizacji IV Tygod- 19.35. Odczyt p t. „Zawód leśnika" wygł. temu netas ale Marek Twain Sb 

- stwowym, przeznaczonym na cele nia Lotniczego, który, jak wiado- inż. Aleksander Klimkiewicz. stawał przy swojem i stropił mocno 

Dziś: Rajmunda W. zgłoszone żądania, za odpowied- Opieki nad emigrantemi, o przed- mo, odbędzie się od 4 do 11 20.00. Komunikat rolniczy. = mówcę oświadczeniem. że przyśle mu 

Sroda | Juros Iziego Op. niem ubezpieczeniem trzech mie. _ siębiorstwach, trudniących się, prze- wrzešnia r. b. 200, Koncegi. wieczorny, ranomieja =. siak, e raf Lowa nazajutz Bowie 
31 Wschód słońcag. 4 m. 44 Sięczne kredytowanie należności Wozem emigrantów, O osadnictwie, Sprawozdanie z posiedzenia po- | sager Polonais“ w języku BNEŃSKIKI. PR otrzymał Od niego słownik. 

sierpnia | Zachód _. _ g.18 m.29 przewozowych za przesyłki węgla © big oo I sone Ra damy w numerze następnym. 2200. Komunikat policji. Sygnał czasu. : 

nadchodzącego we wrzešniu roku mocy zagranicą, o postanowieniac 
omunikat jotniczo > meteorologiczny. rj 1 

MIEJSKA, bieżącego. karnych; selisi roi see Z POGRANICZA,  Komunikaty P. A. T. Nadprogram Howošt) wydawnicze, 

Sumy kredytowane jeszcze w przepisy końcowe I przej iowe. 
7 i: 

S akiniais EAS O ina ja Ee SS, aga TS 
ostatniego  posiedzenią a . zwrócić nalež ё 5 8 5 ; `1927. 

£ p ly listopada r.b., zaś sumy kredyto c eży uwagę na okre- К О. Р.Бу! Świadkami jak pogra- go w Nowogródku 1927. 

Miejskiej. W dniu wczorajszym U- 
rząd Województwa zatwierdził pro- 
tokół z ostatniego posiedzenia Ra- 
dy Miejskiej, na którem między in- 
nemi postanowiono zaciągnąć 50000 
złotych pożyczki dla Komitetu Od- 
budowy m. Wilna. 

— Uchwała Magistratu. W dniu 
wczorajszym mna posiedzeniu pre: 
zydjum Magistratu zostało ustalo- 

"ne, iż jeden i ten sam pracownik 

nie może zajmować w Magistracie 

dwóch różnych stanowisk. (S). 

— Zapas węgla dla elektro- 

wni miejskiej. Wobec podrożenia 

w ostatnich czasach węgla o 1 zło- 

ty na tonnie, Magistrat m. Wilna 

postanowił poczynić dla elektrowni 

miejskiej zapas węgla na przeciąg 

conajmniej 3 miesięcy. W związku 

z tem skierował do firmy „Pro- 

gres” zamówienie na dostawę 1200 

tonn węgla dla elektrowni miejskiej 

— Oferta P. T.E, Polskie To- 
warzystwo Elektryczne złożyło ofer- 

tę na dostawę dla elektrowni miej- 
skiej 4 motorów do kotłów o sile 

2,5 koni mechanicznych za sumę 

'3000 złotych. Magistrat ofertę po- 
wyższą przyjął. (S). 

— Wyróżnienie radcy praw- 
nego Magistratu m. Wilna. Do- 
wiadujemy się, iż radca prawny 
Magistratu mec. Wacław Fedoro- 
wicz został zaangażowany przez 
Wileński Oddział Banku Gospo- 
darstwa Krajowego na stanowisko 
radcy prawnego tegoż Oddziału. 
Z dniem więc 29 bm. mec. Fedo- 
rowicz objął to stanowisko, zatrzy” 
mując jednocześnie nadal stanowi- 
sko radcy prawnego Magistratu 
m. Wilna. (5) 

— Odglosy powodzi. W związ- 
ku z onegdajszą powodzią na Pop” 
ławach—Magistrat m. Wilna uznał 
za konieczne stawy  będą- 
ce właśnością ojców Misjonarzy 

osuszyć. Jednocześnie zaś w dniu 
wczorajszym wysłał specjalną Ko- 

misję, która przeprowadziła na 
miejscu badanie, strat budowlanych 

poniesionych przez Magistrat. (s) 

— Nowy Związek Pracowni- 

ków Miejskich. Jak nas informu- 

ją prezydent m. Wilna p. mec. 

Folejewski zatwierdził w dniu wczo- 

rajszym statut nowopowstałego 

"Związku Pracowników Miejskich. 
° — © księgi stanu cywilnego. 

Dowiadujemy się, iż miejscowi 

wolnomyśliciele postanowili po- 

czynić w Magistracie m. Wilna sta- 

rania o zaprowadzenie ksiąg stanu 

cywilnego. (i) 

Z KOLEI. 

— Trzech miesięczne kredy- 

r na przewóz węgla. Władze ko- 

lejowe zawiadomiły, iż, dla ułat- 

wienia w zaopatrywanie się w wę” 

_giel w miesiącach letnich w bieżą- 

cym roku, przyjmowane są na 
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km oddz. Szkoła Potząlkowa 

Haliny Siewiezowej 
ul. Uniwersytecka 1. 

przyjmuje zapisy dzieci od lat 7-miu do 

12-tu codz. od 10 do 12 w poł., oraz 

od 4—6 wiecz. 

| Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 

Papieru i Materjałów Piśmiennych 

„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. 4 A 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i in. wyrobów introligatorskich. 

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

daż wyrobów Chem. Fabr. M. Loszozyński i $-ka i innych Fabryk. 

| dla panienek kształcących się w zakładach naukowych w Wilnie 

Tui: PRZEDSZKOL 
S Warunki do omówienia na miejscu codziennie od godziny 

10—12 rano i od 2—5 popołudniu. 

Egzamina 30 i 31 b. m. 
5160—G 

  

wane we wrześniu r. b. mają być 

wyrównane dnia 3 grudnia r.b. w 

raz z procentami ustalonymi od 

kredytów przewozowych. (į) 

— Zmiany w taryfie osobo- 

wej. Od dnia 1 września r.b. zostanie 

wprowadzony nowy wykaz odleg- 

tości taryfowych, opracowany przez 

Ministerstwo Komunikacji, znacznie 

skrócony w porównaniu z dotych- 

czasowym wykazem. 

Zmiany odległości nastąpiły z 

powodu przeliczenia odległości po 

nowej linji oraz zmiany sposobu 

przeliczenia przez węzeł warszaw 
ski i wskutek rewizji dawnych po- 
miarów  odległościowych. Wyni- 
kiem tego naprzykład odległość 
od Wilna do Warszawy głównej 
zmniejszy się o 4 kilm. Do Bara- 
nowicz i stacyj leżących za Bara- 
nowiczami zmniejszy się o 12 klm. 
Natomiast do Landwarowa odleg; 
= będzie o 1 kilometr większa 

p. 
Wykazy odl-głości można na- 

bywać w Dyrekcji Kolejowej. 

— Bilety kolejowe do Rosji. 

Z dniem 15 września r. b. ma 

być wprowadzona taryfa w komu- 

nikacji osobowej między Polską, a 
Rosją. W poszczególnych relacjach 

będą wprowadzone bezpośrednie 

bilety do stacyj koleji sowieckich. 

Tak naprzykład w Wilnie będą 

sprzedawane bilety do Moskwy i 

do st. Niegorełoje w kierunku 

przez Stołpce. Z chwilą podjęcia 
ruchu osobowego przez punkt gra- 

niczny Olechnowicze również do 

Mińska i Moskwy. (c) 

— Jeszcze o braku wagonów. W 

dniu wczorajszym pod przewodnic- 

twem prezesa Wileńskiej Dyrekcji 

Kolejowej p. inż. Staszewskiego z 

udziałem przedstawicieli kupców 

przemysłu drzewnego w gmachu 

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej od- 

była się konferencja w sprawie 

braku wagonów na eksport drzewa. 

Na powyższej konferencji p. inż. 

Staszewski wyjaśnił, iż, pomijając 

powody natury technicznej, brak 

dostatecznej ilości wagonów pod 

wywóz drzewa położyć można rów- 

nież na karb niedostatecznych sta- 

rań w Ministerstwie Komunikacji 

Związku Przemysłowców Leśnych. 

Ze swojej strony p. inż. Staszewski 

przyrzekł poczynić starania w spra- 

wie zwiększenia kontyngentu wago- 

nów na eksport drzewa. (i) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Nowe Ustawodawstwo Emi- 

gracyjne. Na poniędziałkowem po- 

siedzeniu Rady Ministrów rozpatry- 

wano projekt rozporządzenia Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej o emigra- 

cji, wniesiony przez ministra pra- 

cy i opieki społecznej. Projekt po- 

wyższego rozporządzenia składa 

się z 9 rozdziałów, traktujących o 

|| 
|| 
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najtaniej taby można С 

0. II. A. Sikorski i 5-ka 
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od wypad. i łupieżu. 

ślenie pojęcia emigranta. Określe- 
nie to ujęte jest w sposób, dający 
możność korzystania z dobro- 
dziejstw emigracyjnych norm о- 
chronnych bardzo szerokiemu ogó- 

łowi osób, pragnących wyjechać 

zagranicę, w celu podjęcia pracy 

zarobkowej na obczyźnie; przepisy 

emigracyjne rozciągają 516 również 

i na te osoby, które razem lub na- 

wet później udają się zagranicę dla 

połączenia się z głową rodziny. 

Projekt rozporządzenia SZCze- 

gółowo precyzuje pojęcie agitacji 

emigracyjnej; zawiera kategoryczny 

zakaz uprawiania jej i w związku 

z tem usuwa  nieupoważnione 

przez państwo pośrednictwo w 

sprawach emigracyjnych. Projekt 

rozporządzenia „przeprowadza Ści- 

słą reglamentację wszystkich sto- 

sunków, w jakie musi wejść emi- 
grant dla uskutecznienia zamiaru 

emigrowania, a więc działalności 

towarzystw okrętowych, najmowa- 

nie robotników do pracy zagranicą 
it. p. Nie ograniczając się do 
wprowadzenia norm ochronnych i 

odpowiedniego zorganizowania 
władz emigracyjnych oraz współ: 

pracy z innemi ministerstwami 

projekt rozporządzenia przewiduje 

nadto okazywanie pomocy emi 

grantom, wprowadzając osobne 

fundusze na cele opieki nad wy- 
chodźcami. 

Z_ MUZYKI. 
— W nadchodzącą niedzielę 

w ogrodzie Bernardyńskim grać 

będzie orkiestra wojskowa. Do- 

wiadujemy się, iż w nadchodzącą 

niedzielę w ogrodzie Bernardyń- 

skim odbędzie się poranek muzycz- 

ny w wykonaniu jednej z wojsko- 

wych orkiestr wileńskich. Fakt ten 

powitać należy z uznaniem, ponie- 

waż niedołężne wykonanie progra- 

mu przez gimnastyczno - sportowe 

Towarzystwo „Sokół* dało się już 

dotkliwie we znaki wrażliwszej na 

piękno muzyczne publiczności. To 

też frekwencja publiczności na po- 

rankach w ogrodzie Bernardyńskim 

od chwili zapoczątkowania koncer- 

tów T-wa „Sokół* znacznie się 

zmniejszyła. (S) 
— Z Konserwatorjum mu- 

zycznego. Sekretarjat Konserwa- 

torjum (ul. Dominikańska 5) przyj- 

muje zapisy od g. 4 — 7. Począ- 

tek zajęć dn. 1 września. 

Z nowozaangażowanych sił do 

personelu nauczycielskiego zapro- 

szono: prof Cecylję Krewer (klasa 

fortepjanu oraz prof. Koseckiego 

(klasa klarnetu). 

LOTNICZA. 
— Posiedzenie Komitetu Wo- 

jewódzkiego Wileńskiego LOPP. 

Wczoraj dnia 30 bm. w lokalu 

Spółdzielczego Banku dla Handlu 

i Rzemiosł odbyło się zebranie 
п— —- 

NA SCENIE: Ulubieniec publ. wileńsk. je- 

rodzaju muzyk.-humorysta-wirtuoz 

Zygzaki miłości. 

„WTOR“. 
PAMIĘTAJCIE! 

Polski Powielacz 

„WTOR“ 
Warszawa, Krucza 36, 

oszczędza czas maszynistkom, 

szefom przysparza dochód— 

a A 

zapisałeś się na członka 

L..Q. FP. Rt 
ul. Zawalna Nr. 30. ннн — 
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niczna straż litewska stojąca w re 

jonie wsi Mogilinki ostrzeliwała 

kobietę usiłującą przejść granicę 

od strony litewskiej. Wynik tych 

strzałów jak również nazwiska ko- 

biety dotychczas nie ustalono. () 

ROZNE. 

— Rodzina ś. p. K. Wimbora 

otrzyma posiadłość ziemską. 
Powstały w swoim czasie Komitet 

Obywatelski dla zaopiekowania się 

1odziną ś. p. komisarza rządu K. 

Wimbora, dotychczas zebrał na 

swoje cele 21,500 złotych. 
Na ostatniem swem posiedzeniu 

Komitet postanowił zakupić dla 

osieroconej rodziny małą posiad- 

łość ziemską Karaciszki w powie- 

cie wileńsko-trockim. 
W związku z powyższą uchwałą 

wyjechała do Karaciszek specjalna 

Komisja wydelegowana przez Ko- 

mitet Obywatelski. (cz). 

— Otwarcie roku szkolnego 

w więzieniu Stefańskiem. Zgod- 
nie z tradycją lat ubiegłych w dniu 

26.VIII r. b. nastąpiło uroczyste 

otwarcie roku szkolnego w szkole 

więziennej. Punktualnie o godz. 

Il-ej skromniutka kapliczka zapel- 

niła się więźniami mającymi u- 

częszczać na naukę. Mszę Św. ce- 

lebrował miejscowy kapelan ks. 

gwardjan Wilk, przy akompanja- 

mencie organów zbudowanych prze: 

więźniów. Skromna uroczystość 

zakończona została inauguracyjnym 

odczytem w nowej obszernej Sali 

wykładowej, wygłoszonym przez 

miejscowego nauczyciela. Uświetnił 

swą uroczystość obecnością p. pro- 

kurator Sądu Okręgowego Halicki, 

który w towarzystwie p. Urbano- 

wicza Bolesława—naczelnika wię- 

zienia, interesował się sprawą akcji 

kulturalnej w więzieniu, biorąc u- 

dział wraz z resztą personelu w 

nabożeństwie i podczas odczytu. 

Teatr I muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Ostatnie przedstawienie „Maleństwa*. 

Dziś po raz ostatni ukaże się Świetne 
Niccodemi'ego „Maleństwo”. 

Radjo. 
ŚRODA 31 sierpnia. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Sygnał czasu. Komunikat lotniczo- 

meteorologiczny. Komunikaty P.A. T. 
Nadprogram. 

15.00. Komunikaty gospodarczy i meteo- 
rologiczny. Nadprogram. 

16.30. Audycja dla dzieci. 
17.00. Nadprogram i komunikaty. 

17.15. Koncert popołudniowy w wykona- 

niu orkiestry kinematografu „Casino* 

pod dyr. Adama Furmańskiego. 
18.35. Komunikaty P. A. T. 
18.50. Odczyt p. t. „żyd bohater" (Berek 

wota wygł. prof. Henryk Moś- 
cicki. 

ы Premjera! 
Kino- Teatr > dyny w swoim 

„Helios''| NA EKRANIE: Wielka 
Wileńska 38. epopea miłosna p. t. 

Okręgowy Urząd 
publicznej wiadomości, 
ska w Wilnie па posiedzeniu w dn. 

gminy hermanowickiej, 

2) na obszarze około 43,60 ha 

3) na obszarze 

W ostatnich czasach zdarzyły się 

wypadki uderzenia piorunu w nieodpo- 

wiednio uziemnione anteny. Niewlašci- 

wości te miały miejsce specjalnie tam, 

gdzie jako uziemnienie użyto rynny bez 

poprzedniego zbadania jej oporu. Ok'= 

zało się, że rynna, O ile posiada mały 

opór elektryczny może służyć jako prze. 
wodnik uziemniający dla elektryczności 

atmosferycznej. W przeciwnym zaś razie 

nie są wykluczone s'lne uszkodzenia do- 

mu, a nawet pożar, wywołany wyłr- 

dowaniami atmosferycznemi. 

Najadpowiedniejszem uziemoieniem 

są rury wodociągowe, leżące poza obrę- 

bem samego budynku, z któremi należy 

łączyć przewodniki antenowe. 

ta wileńskim braku. 
— Uduszenie się dz ecka. Łazow- 

ski Kazimierz zam. Dzielna 12, zameldo- 

wał policji o uduszeniu się jego dziecka 

liczącego 26 dni. 
— Podrzutek. Rakowicz Zofja na 

schodach w domu nr. 1 przy ul. 3-g0 

Maja znalazła podrzutka w wieku około 

2 tygodni, płci męskiej, którego umiesz- 

czono w przyt. Dzieciątka Jezus. 
— Kradzieże. Józefowi Sobolewskie- 

mu zam. Piaskowa 7, skradziono różne 

rzeczy ogólnej wart. 400 zł. Kradzieży 

*dokonali nieznani sprawcy za p mocą 

wejścia przez otwarte okno. 
— Ambrożewicz Weronika zam. Koń- 

ska 22, zameldowała policji o kradzieży 

palta jesiennego i innych rzeczy „ogólnej 

wart. 60 zł. przez koleżankę swoją Mali- 

nowską Jadwigę zam. we wsi Skorbucia- 

ny pow. wil.-trockiego, ktėrą zatrzymano. 
— Górskiej Stefanji zam. Konarskie- 

go 45, skradziono maszynę do szycia 

wart. 200 zł. Sprawcę kradzieży Szypczy- 

na Antoniego zam. Ludwisarska 14, uję- 
to. Maszynę odebrano i zwrócono po- 

szkodowanej. 

  

Rozmaitości. 
Wartki język kumoszki. 

Sala sądowa jest nierzadko widow- 

n'ą humorystycznych epizodów. Nie po- 

zbawiony typowej wiedeńskiej dobrodu- 

szności był wypadek, j ki niedawno zda- 

rzył się przy t. zw., „pyskówce* przed 

sądem w Grinring. Pewna kumoszka, 

oskarżona 0 obrazę czci przez swoją 54- 

siadkę przez rozsiewanie o niej krzyw- 

dzących plotek, na pierwszej rozprawie 

dała tak obfity upust swojej wymowie, 

że sędzia nawołując ją do powstrzyma- 

nia wartkiego języczka, użył następują- 

cego popularnego w Wiedniu zwrotu: 
— Jak widzę, to pani nie darmo daje 

jeść swej buzi; jak się pani trochę prze- 

pości w areszcie, to będzie mniej skłon- 

na do puszczania buzi na pytel. 

Następnie celem przesłuchania no- 

wych świadków odroczył rozprawę 

Jakież było jego zdziwienie, gdy w 

drugim terminie gadatliwa kumoszka 

zjawiła się z dwoma olbrzymiemi nała- 

dowanemi prowiantem koszami, na obu 

rękach... 
— Co to ma znaczyć?—zapytał sędzia. 

— A no nic=odpowiedziała kumosz- 

ka, nie tracąc kontenansu.—Przyniosłam 

sobie tylko trochę jedzenia, abym, jeśli 

pan sędzia mnie zasądzi, miała czem 

utrzymać moją buzię w pełnym ruchul 

Strapiony kaznodzieja. 

Wysłuchawszy kazania znakomitego 

kaznodziej, słysny humorysta am:rykań- 

ski, Marek Twain, oświadczył mu, Żz Ka* 

zwierzętal Niewidziana w Europie arena 

Onłoszenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego W Wilnie, 
Ziemski w Wilnie podaje do 
że Okręgowa Komisja Ziem- 

26 stycznia 

1927 r. postanowiła wdrożyć postępowanie scale- 

niowe: 1) na obszarze około 87,20 ha gru stów na- 

działowych należących do gospodarzy Wsi bachiry, 

powiatu  dziśnieńskiego, 
grun'ów nabytych 

przez gospodarzy tejże wsi z majątku Ihumienowo, 

około 26,16 ha gruntów otrzymy- 

do publicznej wiadomości, 

marca 
wanie scaleniowe na obszarze ok 
tów, należących do gospodarzy 

Orzeczeńie to uprawomocniło 
maja 1927 roku. 

  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje 
że Okręgowa Komisja 

Ziemska w %ilnie na posiedzeniu w dniu 3-go 

1927 roku postanowiła wdrożyć postępo- 

niec, gmiuy kurzenieckiej, powiatu wilejskiego, 

Jest to pierwszy bodaj rzetelnie opra- 

cowany'przewodnik po Ziemi Nowogródz- O em 

kiej, będący ponownem obszerniejszem * | == 

opracowaniem wydanej przez tegoż au- -) _ ЕМА 

tora przed kilku laty broszurki p. t. „No- zz jos) 

wogrėdek“. а 
Po zwięzłym zarysie dziejów kraju | 

daje p. Żmigrodzki przegląd najważniej- 0 
szych zakątków Nowogródka i okolic в 

w porządku alfabetycznym nazw miej- „je 

scowości. Dwie mapki doskonale uła- “ 

twiają orjenticję, a kilkanaście fotogra* 

fij pozwoli i czytelnikom, nieznającym 

tego kraju, powziąć pewne o nim wyo- 

brażenie. 
Dla turystów, którzy dzięki otwarciu 

schroniska nad Świtezią, coraz liczniej 
zwiedzać będą rodzinnie strony twórcy O: 

„Pana Tadeusza“ ksiąže:zka p. migrodz- . 

kiego stanie się niezbędnym towarzyszem go m 

wycieczek. (tł) Zielen 
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SPORT. & > ych 

Dalsze wyniki Olimpjady Sto- płówn 
wiańskiej w Belgradzie. prasy 

W pływaniu na 100 mtr. sty- c: 

lem dowolnym dla panów Senja- jęks 

nowicz (Jugosławja) 1:09.2, Коп- — “аг 

cewicz 1:17.8 piąty, Matysiak sz0“ „R 

sty. 100 mtr. panie: Roje (Jugo- - 

sławja) 1:29.5, Tratowa piąta, > wo 

Schonfeldówna szósta. we 
1500 mtr. stylem dowolnyny *r$'za 

Anto (Czechosł.) 23:04, Kratochwi- 

la czwarty 25:29, Matysiak piąty. 

200 mtr. panowie: Janik (Czechosł.) 

3:13.6, drugi Jurkowski 3:17.8, 

trzeci Kotkowski. Dla pań: Brab- 

cova (Czechosł.) 3:41.2, druga Kaj- 

zerówna 3:41.8. Skoki z trampoli- 

ny dla panów: Balsz (Czechosł.), 

Maerz czwarty, Kott siódmy. Pa 

nie: Krongeigerova (Czechosł.). 

W biegu drużynowym pań na 

400 mtr.: Jugostawja 6:28.1, Cze- 

chosłowacja, Polska 7:31. Bieg dru- 

żynowy na 800 mtr. dla panów: 

Czechosłowacja 10:48.1, Jugosła- 

wja, Polska 12:30. Mecz piłki wod- 

nej: Jugosławja pokonała Polskę 

8:0, Czechosłowacja — Jugosławia 

2:2. W ogólnej klasyfikacji Czecho- 

słowacja 242, Jugosławja 174, Pol- 

ska 94. 

Mistrzostwo pływackie Wilna 

na rok 1927 zdobył Ż. A.K.S. 20 
punktami przed W.T.W. (16 punkt.) 

i A. Z S. (8 pukt.). 

Polityka w sporcie. 

Recenzent sportowy „Dziennika 

Wil.* w notatce o zawodach pły- 

wackich pominął zupełnie milcze- 

niem Ž. A. K. S., który faktycznie 
był w tym dniu zwycięzcą w ogól- 

nej punktacji klubowej (9), a wy- 

chwalał natomiast nadmiernie Wil. 

T.W., które zajęło drugie miejsce. 

Z notatki tej każdy mniej zorjen: 

towany w stosunkach sportowych 

czytelnik mógłby nabrać przekona- 

nia, że to W. T. W. było zwycięz- 

cą, a nie Ž. A. K. S. 
Czyż to nie jest karygodna po; 

litykomanja w sporcie. 
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oło 214 ha grun- 
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się w dniu 28-go 
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KSIĘGARNIA 

Tow Wyd. „Peześ”, Drus. „Pax“, wl. Św. Igznecge 5. 

K. RUTSKIEGO 
Wileńska 38 (dawn. Wielka 66). 

5154-w 

    

      

  

Pat PRZYJMĘ na miesz- 
kanie 2—3 dziewczyn- 
ki — uczenice młod- 
szych klas. Można z 

utrzymaniem. Wiado-   
250 s. kw. sprzedamy 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

ma Lwierzykcu 
   3000 złotych. drogo luksusów 
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