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| w sprzecązy deralicznej cena 

Przed konferencją rolniczą w Wilnie. 
Zaprawdę wdzięczność od nas się 

należy p. Witoldowi Staniewiczowi 

za tak w czas wydaną, broszurę: 

„Związek włościański w Szwajcarji“ 

(Wilno, 1926, str. 22), w której autor 

niezbicie stwierdza słuszność tezy 

znakomitego ekonomisty szwajcarskie- 

go, prof. Laura, że dobrobyt rolnika 

zależy dzisiaj coraz bardziej, nietylko 

od rozwoju postępu technicznego w 

rolnictwie oraz prawidłowej organiza- 

cji gospodarstw, lecz (może nawet 

przedewszystkiem), i od mniej lub 

więcej sprzyjającej rozwojowi rolnictwa 

państwowej polityki _ ekonomicznej 

wogóle, zaś agrarnej — w szczegól- 

ności, uwarunkowanej stopniem zor* 

ganizowania się rolników celem obro- 

ny swych interesów. 
Przed 28 laty powołał do życia 

prof. Laur w Szwajcarji związek wło- 

ściański, a raczej związek rolników, 

celem obrony interesów rolnictwa. 

Wówczas przedstawicielstwo rolnicze 

w parlamencie federalnym było roz- 

bite na szereg wzajemnie zwalczają 

cych się ugrupowań o różnych inie- 

resach, których nie umianoe pogodzić 

dla utworzenia wspólriego frontu rol- 

„niczego. W końcu 1896 r. trzech 

energicznych działaczy rolniczych 

Kern,Jegeri Schmidt, wszczęło,pierwsze 

kroki zmierzające do powołania do ży. 

cia instytucji centralnej — mającej na 

celu przedewszystkiem obronę intere- 

sów ekonomicznych rolnictwa. Odbył 

się zjazd, który uchwalił zorganizo- 

wać związek rolników. Działalność 

tego związku była uzgadniana i nau* 

kowo kierowana przez sekretariat 

rolniczy, na czele którego od chwili 

jego powstania stanął prof Laur. 

Liczba członków z 72227 w r. 1898 

wzrosła do 382190 w r. 1923. Zwią- 

zek wyłonił cały szereg instytucyj, 
spełniających zaszczytne zadania bądź 

pomocy rolnikom, bącź obrony ich 

interesów, bądź naukowego badania 

poszczególnych zjawisk i zagadnień, 

ekonomicznych związanych z rolnict- 

wem. Dość wymienić: instytucję sta- 

łych badań nad opłacainością rolni- 

ctwa szwajcarskiego, biuro  informa- 

cyjne dla badania cen produktów 

rolnych, biuro szacunkowe dla oceny 

gospodarstw rolnych, biuro informa= 

cyjne dla ubezpieczeń od chorób i 

nieszczęśiiwych wypadków, biuro 

budowlane, biuro maszyn rolniczych» 
biuro pośrednictwa przy kupnie, 

sprzedaży i dzierżawie gospodarstw 

rolnych, informowanie Instytutu Ко!- 

niczego w Rzymie o stosunkach го!- 

niczych w Szwajcarįi, informowanie 

o cenach płodów rolnych i t.p. 

Utworzenie wspólnego frontu rol- 

niczego,uniezależnionego od różnicna- 

rodowościowych, wyznaniowych i in- 

nych miało ten skutek,że związek posia- 

da obecnie ogromnewpływy polityczne, 

czego dowodem posłużyć może fakt, 

że podczas 12 plebiscytów, odbytych 

w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat, 

hasła popierane przez Związek Zwy- 

ciężyły w 11 wypadkach. Jedyny raz 
związek przegrał plebiscyt —wówczas 
mianowicie, gdy rzucił hasło przeciw 

wprowadżeniu 8:godzinnego dnia ro- 

boczego. Przedstawiciel związku bie- 
rze czynny udział przy ZAwieraniu 

traktatów handlowych z innemi pań- 

stwami. Związek wywiera decydujący 

wpływ na kierunek państwowej poli- 

tyki agrarnej. 

W. przedmowie do broszury p. W. 
Staniewicz pisze: „..Sądzę, że nie od 

rzeczy będzie zapoznanie z działalno- 
ścią tego związku i polskich rolników, 

bardziej może niż gdzieindziej, po- 
trzebujących powstania takiej organi: 

zacji, któraby stanęła w obronie ich 

interesów, tak zagrożonych lekko- 

myślnemi poczynaniami lat ostatnich, 

a które niestety tak fatalnie się odbiły 

na sile i dobrobycie naszej zmart- 

wychwstałej Ojczyzny”. 

* 

Próby utworzenia wspólnego 

frontu rolniczego miały już miejsce 

niejednokrotnie również na terenie 

polskim, rozbijały się jednak zawsze 

o nieprzejednane stanowisko pew- 
nych ugrupowań politycznych, dążą- 

cych raczej do podporządkowania 
swym wpływom poszczególnych or- 

ganizacyj rolniczych, niż do zapew: 

nienia rolnictwu tych korzyści, jakie 

mu jednolita i skuteczna obrona in- 

teresów ekonomicznych zabezpieczyć 

może. Sukcesem pod tym względem 

poszczycić się może jedynie Pomorze, 

gdzie względnie wysoki poziom kul- 

turalny i wyrobienie społeczne prze- 

ciwstawialy się energicznie zgubnym 
wpływom czynników 'rozkładowych. 

Przed nami leży «Sprawozdanie 
Pomorskiego Towarzystwa Rolnlcze- 

go za rok 1925» (Toruń 1926, str. 

83), poprzedzone przemówieniem 

przezesa Jana Donimirskiego. 
Pomorskie Towarzzstwo Rolnicze 

powstało 6 marca 1924 r. w momen- 

cie zlania się Patronatów Kółek Rol- 
nych Pomorza, Jest to więc T-wo 

nowe znajdujące się w fazie mło- 

dzieńczego formowania się, które 
kształcąc się samo, musi kształcić 

środowisko wśród którego żyje, 
zdobywać sobie wpływ, znaczenie, 

autorytet a przedewszystkiem zaufa- 

nie. W normalnych warunkach zada- 
nie T-wa byłoby o wiele łatwiejsze. 
„Jeżeli praca zawodowa, czytamy w 
sprawozdaniu, miała na terenie rol- 

nictwa swoje wyraźne formy i swo* 
ją rutynę, a iakże była dobrze zro- 

zumianą przez społeczeństwo, to 

równieź zadanie byłoby łatwiejzze do 
wypełnienia. Tymczasem wszystko 

jest płynne, nieustalone, miejscami 

chaotyczne w tem  šiodo- 

wisku  irzeba  pracoweč,  -šwiad- 

czyć, a jednocześnie walczyć ze 

wszystkiemi i przeciwko wszystkim 

i budować fundamenty własnego 
istnienia, W kraju i państwie brak 

myśli rolniczej, „stąd zupełny brak 

programu gospodarczego, gdyż na- 
sze czynniki miarodajne i kierujące 
nawą pzństwową bujają w abstrak- 

cji, tworzą fantazję polityczną niere- 

ainą, od Życia zupeinie oderwaią: 

zamiast zrozumieć i wniknąć w istotę 

interesów gospodarczych kraju*. Z 

drugiej strony „rolnictwo samo nie 
chce, czy nie umie podjąć swego 

głosu potężnego; rolnictwo polskie 

nie jest w stanie dzisiaj, tak jak mu 
to się należy z roli głównego gospo- 

darza ziemi polskiej, wziąć energicznie 
losy państwa w swe ręce i popro- 

wzd:ič do ładu, porządku i świetno 

ści, — zać dzieje się to wskutek 
braku organizacji tego stanu, który 
jest liczny 1 przeważający, a źle 

zorganizowany, i stąd bezsilny". 

Wobec piętrzących się trudności 

Pomorskie Towarzystwo Rolnicze 
wychodzi jednak zwycięsko. Praca 

jego idzie w trzech głównych kie- 
runkach: szerzenia cświaty kulturalno- 
rolniczej na terenie kółek rolniczych, 

udzielania pomocy i porad w spra- 
wach prawno podatkowych, normo« 

wania warunków pracy i płacy w 

rolnictwie. 
Ponadtem wszystkiem stoi rzecz 

najważniejsza, nie objęta jednak dzia- 

łem specjalnym, —obrona ogólna ca- 

łokształtu interesów rolnictwa miej- 

scowego i poznania jego potrzeb. 

Wchodzą tu sprawy kredytowe, cel- 

ne, taryfowe, traktatowe, prawne i 

wogóle wszelkie gospodarcze, z kió: 

remi rolnictwo ma w większym lub 
mniejszym stopniu styczność. с 

T-wo gorliwie popiera spółdziel- 
czość, uważając kólka rolnicze za ten 
podstawowy crganizm, który o po- 
trzebach spółdzielczości w pierwszej 
instancji na danym terenie zdecydo- 

wać musi. 
77 Nadzwyczajnemi członkami T-wa 
są obecnie: Stowarzyszenie Rolniczo- 

handlowe, Pomorskie Stowarzyszenie 

ubezpieczeń od ognia, Pomorski Syn- 
dykat Rolniczy, Pomorski Bank i. Po- 

morska Drukarnia Rolnicza. 

T-wo pracuje zgodnie z Izbą Rol: 

— i 

niczą, instytucją starszą i bardziej w 

swojej konstrukcji obdarzoną zaufa” 

niem władz państwowych, która ze 

swej strony w miarę swej możności 

podtrzymuje pracę T-wa. 

Mówiąc o zadaniach T+wa, trudno 

pominąć milczeniem opiekę roztacza: 

ną przez T-wo nad osadnikami przez 

specjalną Sekcję Osadniczą, To iež 

osadnicy stanowią znaczny zastęp 

członków T-wa, będąc jednocześnie 

członkami kółek rolniczych. Urzędni- 

cy i funkcjonarjusze zatrudnieni w 
rolnictwie równiez nie zostałi pomi- 

nięci. T wo pośredniczy w wyszuki- 

waniu posad i stanowisk, Pozatem 

do powstania na terenie Pomorza 

T-wa Wspólnego Pracobiorców i Pra- 
codawców Rolnych w Wąbrzeźnie w 

dużej mierze przyczyniło się Pomor: 

skie T'wo Rolnicze. 
W sktad T—wa wchodzą wszel- 

kie kategorje posiadania rolnego, 

wyrażając się procentowo, jak na- 

stępuje: 
1925 r. 1924 r. 

do 200 mg. posiada 943 — 908 . 

od 200 do 500 , 29 41 

powyżej 500 , 2.8 51 

Rok 1925 rozpoczęto cyfrą 149 

kółek rolniczych z ilością 5851 człon= 

ków. Przez rok ilość zarejestrowa- 
nych kółek wzrosła do 265, zaś ilość 

członków do 9577. 

Zestawienie obrotów P. T. R. za 

czas od 11 do 31.Xi 1925 r. wy- 

kazuje: 

Saido per. 11 1925 11.03087 zł. 
2 „ il 1926 9098739 , 

* 

Za kilka dni — 28 b, m. — bę: 

dziemy mieli w Wilnie pożądanych, 

miłych gości z Pomorza, przedstawi- 
cieli Pomorskiego Towarzystwa Rol- 
niczego, kiórzy mają omówić z miej. 

scowemi organizacjami  rolniczemi 

kwestiję  eweniuelnego stworzenia 

wspólnego frontu rolniczego rów- 

nież na terenie województwa wileń- 
skiego. Jest rzeczą wielce pociesza- 

jącą i symptomatyczną, że inicjatywa 

tym razem wychodzi od samych rol- 

ników. Tuszymy nadzieję, że lata 
ciężkiej nauki, kióra całym ciężarem 

spadła na barki rolnika, nie pójdzie 
w zapomnienie. 

Z. Harski. 

Koto Žydowskie a prowizo- 
rjum budžetowe, 

„Hajnt* z dnia 21 września dru- 
kuje szczegółowe informacje o dy- 
skusji w Kole żydowskiem w sprawie 
prowizorjium budżetowego. Prezes 
Hartglas stwierdził, że premjer Bartel 
ma najiepszą wolę i chęć załatwienia 
postulatów żydowskich. Mimo to w 
okresie jego rządów sprawa żydow: 
ska w Polsce nie ruszyła z miejsca 
i rząd nie uczynił nic, zby tę sprawę 
załatwić Zdaniem P. Hartglasa nie 
może więc być mowy o tem, aby 
Koło żydowskie głosowało za pro. 
wizorjum. Należy bącź wstrzymać się 
od głosowania, bącź głosować prze- 
ciwko prowizorjum, 

Jeżeli Koło uchwali, że należy 
głosować przeciwko prowizorjum, to 
zdaniem mówcy, będzie musiało dojść 
do wyboru nowego prezydjum w 
Kole, gdyż cbecne prezydjum popie: 
rało w pewnej mierze rząd premjera 

Bartla. : 
Poseł Grynbaum wniósł, aby gło- 

sowano przeciwko prowizorjum po- 
mimo, że premjer Bartel ma oso- 
bście najlepszą wolę. Premier nie 
zdołał przełamać złośliwości urzędni- 
ków wobec żydów i nic dla żydów 
nie uczynił Koło nie może -głosowźć 
za prowizorjum, dopóki w rządzie 
zasiada - minister Sujkowski, który 
stosuje w pełnej mierze normę pro- 
centową. 

W dyskusji część mówców, a 
między nimi poseł Schreiber i poseł 
Wiślieki dowodził, że w okresie 
sprawowania władzy przez rząd 
Barila położenie ludności żydowskiej M 
polepszyło się w znacznej mierze. 
W rezultacie uchwalono wstrzymać 
się od głosowania nad prowizorjum, 
a równocześnie „przyjęto _ wniosek 
posła Frostiga O wyrażenie votum 
nieufności ministrowi Sujkowskiemu. 

  

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

pojedynczego u-ru 15 groszy, 

| 

Minister Stresemann o konferencjiw Thoiry. 
GENEWA, 22. IX PAT. Minister spraw zagranicznych Stresemann 

opuści we Środę po południu Genewę. Przed wyjazdem przyjął przed- 
stawicieli prasy międzynarodowej, przyczem sprostował pogłoski jakie po- 
jawiły się w związku z jego wczorajszem przemówieniem, które wywołały 
w Genewie duże wrażenie. Minister oświadczył, iż musi udać się do 
Beritna, aby złożyć Radzie Ministrów wyjaśnienia w sprawie rokowań 

w Thoiry, skoro francuska rada ministrów zajmowała się już tą sprawą w 
ubiegły wtorek: Z kolei minister stwierdził, iż jego genewska polityka 
Opiera się na dużej większości pariamentarnej oraz+na jeszcze znaczniej- 
szej większości narodu niemieckiego. . 

Mówiąc o naradach z Briandem S resemann powiedział, iż obracały 

się one nietylko dokoła sprawy zmniejszenia kontygentu wojsk oku vacyj* 
nych w Nadrenji, lecz również dookoła opróżnienia tego terytorjium oraź 
powrotu Zagłębia Saary do Niemiec. M'nister mówił o prawie samosta- 
nowienia narodów w związku z możliwością przeprowadzenia plebiscytu 
w Zagiębiu Saary. Fałszywe są twierdzenia, jakoby czyn'one były aluzje 
do aneksji Tyrolu lub przyłączenia Austrji do Niemiec. Śmieszną jest rze- 
czą wierzyć, iż w Thoiry dokonano nowego podziału Europy. 

W stosunkach między Francją a Niemcami uczyniono znaczny krok 
naprzód, Nakoniec Stresemann powiedział, iż Niemcy nie zamianują żadne- 
go stałego przedstawiciela w Lidze Narodów ponieważ sam minister 
pragnąłby o ile możności uczestniczyć w posiedzeniach Rady i Zgroma- 
dzenia, aby ugruntować osobiście stosunki z tymi mężami stanu, którzy 
pierwsi kierowali Ligą Narodów. Minister oświadczył w końcu, iż wy: 
jeżdża do Berlina, bardzo zadowolony ze swego pobytu w Genewie. 

Posiedzeńie komisji prawniczej Ligi Narodów. 
GENEWA, 22,X, PAT, Komisja prawnicza Zgromadzenia Ligi Naro- 

dów na dzisiejszem popołudniowem posied<eniu w dalszym ciągu dysku- . 
towała nad projektem rezolucji Lorda Cecila w sprawie określenia dzia* 
łalności Ligi Narodów. Podkomitet nadał projektowi rezolucji nową formę. 
W tej nowej fazie rezolucja oświadcza, iż Liga Narodów winna unikać 
zsjmowania się sprawami, które w ten czy w inny sposób mogłyby od- 
ciągnąć ją od spełnienia głównych zadań, polegających na zabezpieczeniu 
pokoju światowego i na rozwijaniu wspołdziałania narodów. Rezolucja 
wyraża pragnienie, aby organy Ligi Narodów przy badaniu jakiejkolwiek 
sprawy znajdowały odpowiedź na pytania: Czy dana sprawa mieści się w 
ramach zadsn Ligi Narodów, przewidzianych w jej pakcie. Rezolucja ta 
która definitywnie będzie zredagowana przez podkomitet znajdzie się w 
RE" dniach na porządku dziennym obrad Zgromadzenia Ligi 
arodów. 

Min. Zaleski o rezultatach genewskich. 
WARSZAWA, 22. IX. (łel. wł. Słowa). Minister Zaleski przed wyja- 

zdem z Oenewy udzelił prasie obszernego wywiadu w którym jeszcze 
raz przedstawił stanowisko Polski wobec Ligi Narodów w zwiąsku z wej- 
ściem do Rady Niemiec i Polski. Na wstępie p. minister zaznaczył, że jest 
zadowolony z rezultatów obecnej sesji. Uzyskaliśmy — mówił min Zale: 
ski — to wszystko co w danej chwili było możliwe nie zrzekając się 
stałego miejsca w Radzie Ligi, które Polsce słusznie się należy i nie 
narażając naszego autoryteta na szwank. Że tak jest, potwierdziło już 
pierwsze posiedzenie Rady na którem nie występowališmy jako strona 
lecz jako członek zabierając głos narówni z p. Stresemannem. Jednocze- 
sność. wejścia do Rady Polski z Niemcami została obroniona całkowicie. 
Stosując taktykę nie stawiania sprawy na ostrzu noża w rozmowach 
z delegatami i innych państw podkreślałem, że to co udało się nam 
uzyskać było ostateczną granicą naszych ustępstw. W końcu wywiadu 
p. minister zaznaczył że spotkał się z nader przychylnem traktowaniem 
interesów Polski przez delegatów Francji Anglji i Włoch. 

Sprawa Kłajpedy na porządku dziennym. 
GENEWA, 21 IX Pat. Na wczorajszem posiedzeniu Ridy Ligi Na- 

rodów wysłuchano sprawozdania komitetu prawniczego w sprawie Kaj: 
pedy i w sprawie procedury przy wnoszeniu na Radę wniosków, doty- 
czących Kłajpedy. 

Sprawozdanie stwierdza, iż Rada może rozpatrywać tylko zarzuty 
wniesione ria jej plenum przez któregokolwiek jej członków, ściśle sfor- 
mułowane i poparte dowodami. 

Po wymianie zdań na wniosek lorda Cecila Rada przyjęta sprawo* 
zdanie co do meritum petycji Kłajpedy i. stwierdziła, iż najważniejsza 
kwesija, a mianowicie finansowa została faktycznie zlikwidowana przez 
zawarty niedawno układ między Kownem a Kłajpedą. 

„Minister Stresemann nie wchodząc w szeczgóły sprawozdania pod: 
kreślił prawo każdego członka do wyiacżania przeciwko Litwie oskarżeń 
wobec Rady. : * Ё 

Polityka Polski jest pokojowa i europejska, 
Ošwiadczenie p. Brianda. 

WARSZAWA, 22 |X (tel, wł, Słowa). Briand udzielił wywiadu ko- 
respondentowi pism polskich w Paryżu p. Kucharskiemu w którym 
powiedział, że tryumf Polski jest o tyle mu milszy, iż kandydatura Polski 
nie była kandydaturą bojową a przeciwnie wyboru Polski domagała się 
sprawiedliwość i logika. Następnie Briand uchylając się od odpowiedzi 
na pytanie czy Polska powinna dążyć do porozumienia polsko - niemiec- 
kiego oznajmił, że polityka polska jest tak pokojowa i europejska, że 
wszyscy meją do niej zaufanie, czego wyrsźnym dowodem był wybór do 
Rady. W końcu p. Briand zaznaczył, że jego zdaniem jednym z warunków 
pokoju wiąże” zada jest w chwili obecnej /porozumienie francusko: 
niemieckie. 

Roózhukany żywioł nad Ameryką, 
PARAGWAJ. 22 IX. PAT. Olbrzymi cyklon przeszedł przez północną 

część miasta, wyrządzając strasznę spustoszenie. 150 osób jest zabitych, 
koło 500 rannych, kilka statków na rzece Paranie zostało zatopionych. 
Straty wynoszą koło miljona dolarów. Miasto Enkarnatien jest doszczętnie 
zniszczone. Dwa hotele, budynki celne, dwa banki leżą w gruzach. 
Wskutek zniszczenia w mieście niema elektryczności, Na znak żałoby 
zawieszono wszystkie przedstawienia w teatrach i kinach. W celu przyjścia 
z pomocą ludności wysłano dwa specjaine pociągi z żywnością i perso- 
nelem medycznym. 

Zaniepokojenie Sowietów. 
„ „BERLIN. 21,IX. PAT. «Telegraphen Union» donosi, ze źródeł dobrze 

poinformowanych, iż Cziczerin nosi się z myšlą powolania w najbliž= 
Szym czasie sowieckich ambasadorów i posłów nadzwyczajnych do 

oskwy celem omówienia z nimi spraw związanych z nową orjentacją 
polityczną w Europie, wynikłą wskutek wejścia Niemiec do Ligi Narodów. 

Poprzednio ma się odbyć w Pekinie pod kierownictwem sekretarza 
tamtejszej ambasady Sołowjowa zjazd konsulów sowieckich na terenie 
Chin, który ma dostarczyć rządowi sowieckiemu materjałów do rozpat- 
rzenia sprawy polityki Sowietów na Dalekim Wschodzie. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŠWIĘCIANY.— ui. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 * 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny 
oraz z prowincji o 25% proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droż 
  

Komunikat 
Organizacji Zachowawcej Pracy 

Państwowej. 
W dniu 28 września o g.1l w sali 

Banku Ziemskiego w Wilnie, ul. Mickiewi- 
сга 8, będzie miało miejsce zwołane przez 
Organizację Zachowawczej Pracy Państwo: 
wej zebranie informacyjno-dysknsyjne w 
sprawie organizacji rolnietwa na ziemiach 
wschodnich. 

Na zebranie to przybywają z Torunia 
pp. Prezes Pomorskiego T--wa Rolniczego 
Jan Donimirski, Prezydent Pomorskiej Izby 
Rolniczej Kazimierz Esden Temp:ki, Prežes 
Pomorskiego Związku Rolniczego Wacław 
Hulewicz, Dyrektor Centralnej Kasy Spółek 
Rolniczych Antoni Kolarz i Dyrektor pomor* 

skiego T—wa Rolniczego Tomasz  Zan. 
Panowie ci przedstawią zaproszonym przez 

Organizację przedstawicielom Towarzystw 
i Związków kółek rolniczych jak również | 

i Związku Ziemian z trzech Województw 
Wschodnich wynik dwuletniej pracy w woj. 
Pomorskiem, skierowanej w celu -połączenią 
wszystkich zrzeszeń rolniczych w jedną 
organizację, w myśl rezolucji Kengresn Rol- 
niczego, który się odbył w Warszawie w 
czerwcu r. 1923, 

Organizacje lub osoby, któreby życzy- 
ły sobie wziąć udział w tem zebraniu, ze« 
chcą zwrócić się po zaproszenia do General- 
nego Sekretarjatu Organizacji Zachowawczej 
Pracy Państwowej; Mickiewiczą 4 m. 6, w 

* godzinach 4.30 do 6,30. 
  a pP 

Wizyta premjera w Druskie- 
nikach. 

WARSZAWA, 22.1X (£el.wł SŁ owa) 
Zainteresowanie kół politycznych sto 
licy skupia się na wizycie premjera 
Bartla w Druskienikach co wskazuje 
że rząd zamierza powziąć jakieś waż- 
ne decyzje. Wszyscy się zgadzają że 
decyzje te będą przedewszystkiem 
dotyczć sprawy następcy min, Suj- 
kowskiego, budżetu wojskowego orsz 
kwestji nominacji Rady Prawniczej. 

Premjer Bartóliw Druskie- 
nikach. 

GRODNUY, 22iX (PAT). Dziś o 
godz. ll-ej rano p. prezes Rady Mi- 
nistrów prof. Bartel konferował w 
Druskienikach z Marszałkiem Piłsud- 
skim. Następnie p. premjer udał się 
do Grodna, gdzie odbył konferencję 
ze starostą miejscowym p. Rogale- 
wiczem, prezydentem miasta p. Sięp- 
niewskim, dowódcą O. K. gen. 
Dzierzanowskim i komendantem po: 
licji Okregu Grodzieńskiego nadko- 
misarzem Dąbrowskim. Wieczorem 
p. Premjer będzie na przedstawieniu 
w Ratuszu. Jutro rano odjedzie do 
Warszawy. 

Wzrost taboru kolejowego. 

_ WARSZAWA, 22 IX. PAT. Ostat. 
nio przekazano do użyiku kolei pań- 
stwowych 500 węglarek wypożyczo- 
nych od prywatnego towarzystwa 
ausirjackiego i czeskiego, w ten 
sposób obechie jest w ruchu 800 
wypożyczonych węglarek, stopniowo 
liczba ich dojdzie do 5000. Minister: 
stwo Kolei poleciło prócz tego uru- 
chomić nastęcne 500 węglarek sto- 
jących dotychczas w Dyrekcji kole: 
jowej Poznańskiej, a będących włas- 
nością prywainego towarzystwa bele 
gijskiego. Obecnie umowa z tem to- 
warzystwem została odnowiona, a 
węglarki po naprawieniu będą uru- 
chemione. 

Kontakt ludności z władzami. 
W celu ułatwienia kontaktu władz 

z ludnością ministerstwo spraw we- 
wnętrznych wydało okólmk w Spra- 
wie udostępnienia wnoszenia podań 
do władz administracyjnych. Mini. 
sterstwo przypomina, iż ludność mo: 
że wnosć ustne oświadczenia do 
protokółu i w tym ceiu powinni być 

„ wyznączeni osobni urzędnicy, 
Do pedzń pisemnych należy wy: 

„gotować formularze, które winny wy- 
dać urzędy komunalne; formuiarze 
mają na celu uproszczenie podań 
Wojewodowie winni do dwu miesię- 
cy zdać sprawę ministerstwu co 
zdziałali w celu ułatwiania wnoszenia 
podań i przysłać odpowiednie for- 
mularze. 

P, Thugutt wystąpił z Klubu 
Pracy. 

Pos. Thugutt wystosował wczoraj 
Jist do prezydjum Kiubu Pracy w 
którym zawiadamia, że wystąpuje 
zarówno z tego klubu jak i ze stron- 
nictwa. 

Jak się dowiadujemy pos. Thugutt 
nie zamierza wstąpić do żadnego z 
klubów sejmowych, poświęci się na- 
tomiast całkowicie pracy pubiicystycz- 
nej w jednym z tygodników  poli- 
tycznych w Warszawie.
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NIEŚWIEŻ. 

— Początek roku szkołnego. 
Z opóźnieniem jak w całem państwie 
zaczął się rok szkolny w dn. 15 
września i w iutejszem gimnazjum. 
Uroczystość otwarcia rozpoczęła się 
w kościele S. S$. Benedyktynek nabo: 
żeństwem celebrowanem przez no: 
wego prefekta, ks. Stefanowicza. O+ 
becna była miodzież gimnazjalna i 
seminarjalna. Po mszy Św. kazanie 
okoliczneściowe wygłosił ks. Stefa- 
nowicz. Mówił o potrzebie oświaty i 
© konieczności, by szła ona w kie- 
runku chrześcijzńskim i katolickim, 
jako jedyną słuszną drogą Przemowa 
ks, Stefanowicza dowiodła, że Nieś- 
wież pozyskał bardzo dobrego kazno- 
dzieję. 

Po nabożeństwie młodzież roze- 
Szła się do swoich uczelni. W gim- 
nazjum w sali teatralnej zebrało się 
grono nauczycielskie, rodzice oraz 
młodzież. Po odśpiewaniu „Boże coś 
Polskę* dłuższe przemówienie wy: 
głosi dyrektor, ks, Grodis, zdając 
sprawozdanie z ubiegłego roku szkol- 
nego 1925/26 i mówiąc o zadaniach 
szkoły w roku biezącym. Z przyjem- 
nością słyszeliśmy, jak kierownik 
szkoły stwierdzał, że poziom nauko- 
wy młodzieży stale podnosi się, cze 
go dowodem coraz większy procent 
promowanych uczniów do kłas na- 
stępnych. W roku zeszłym procent 
promowanych wynosił 73 proc. ©- 
becnie już 78 proc, co jest wynikiem 
starannej selekcji młodzieży, Mówca 
dalej przedstawił pokrótce dzisiejsze 
metody wychowania: obecnie nie 
chodzi jedynie o zewnętrzną tresurę, 
ale i o wydobycie z każdego ucznia 
czy uczenicy jego indywidusinych 
wartości i o pobudzenie młodzieży 
do pracy nad niemi. Na zakończenie 
apelował, by wychowankowie szkoły 
czuli się spadkobiercami dawnych 
tradycyj murów szkolnych, w których 
się uczą obecnie, a w których ongiś 
uczyli O.O. Dominikanie, i tych no- 
wych tradycyj zaszczytavch choć 
krwawych, o których Świadczy wi: 
sząca na Ścianie tablica pamiątkowa 
i portret ś. p. Wołnistego, zabitego 
przez bolszewików, a związanego Sil- 
nymi węzłami z uczelnią nieświeską. 
Pamięć na owe uzieje dawne i tak 
jeszcze świeże z pewnością musi 
me wpływ na młodzież dzisiej: 
szą! 

Po dyrektorze, ks. Grodisie, prze- 
mawiał prezes Nieświeskiego Koła P, 
Macierzy Szkolnej p. Domański; na- 
stępnie głos jeszcze zabrała prezeska 
koła Rodzicielskiego, p. L. Krupska, 
życząc serdeczyjgąmłiodzieży wytrwa- 
łości i zapału orocznej pracy. 

Odśpiewaniem „Jeszcze Polska 
nie zginęła* zakończył się obchód i 
młodzież gwarnie rozeszła się do klas, 
by rozpocząć żinudną a tak potrze- 
bną dla umysiu i ducha pracę płoną. 

— Kolejna konferencja pol- 

sko sowiecka. W sprawie zabójstwa 
polskiego obywatela Krepskiego na 
polskiem terytorjum przez żołnierza 

sowieckiego, odbyła się poraz trzeci 
konferencja w Mosiewiczach po stro: 
nie sowieckiej. Ze strony polskiej 
brali udział kpt. Kośmiński, p. Malu- 
kiswicz i por. GOitowt-Dziewattowski, 
ze strony moskiewskiej p. Edward 
Sienkiewicz (Polak!) i p. Stalin. W 
czasie konferencji okazała się koniecz- 
ność zbadania dodatkowych materja- 
łów znajdujących się w Kojdanowie. 
Wobec tego mieszana komisja tam 
pojechała i dopiero następńego dnia 

polscy pełnomocaicy koleją powrócili 

do Polski. Wobec niemożności usta: 
jenia wspólnego stanowiska obu stron 
sprawa, skądinąd zupełnie jasna, do- 
tąd nie może bić zakończona i wle- 
cze się w dalszym ciągu. 

GŁĘBOKIE. 
— Zebranie Kresowego Związ- 

ku Ziemian, Na naszym partyku- 
larzu Giębockim bywa tak, że mamy 
albo zupełną ciszę — albo ruch „na 
całego”. Takim szczęśiiwym dniem 

ECHA KRAJOWE 
był czwartek 16 IX: z jednej strony 
ściągnęło dużo ludzi na rynek, po za 
tem odbył się pokaz rolniczy i zjazd 
ziemian. O pokazie pisano już w 
«Słowie», co zaś do zebrania Kreso 
wego Związku Ziemian pow. Dziś. 
nieńskiego oddziału w Ołękokiem, to 
odbył się on w lokalu Domu Kreso 
wego i ściągnął około 29 osób. Po: 
rządek dzienny głosił: 1) Przyjęcie i 
zatwierdzenie poprzedniego protokułu; 
2) Wybór Zarządu; 3) Sprawy po- 
datkowe i opłaty drogowe; 4) Opraco 
wanie memorjału w Sprawie wyjedna- 
nia różnych ulg podatkowych; 5) 
Sprawa parcelacji; 6) Zmiana sposobu 
spłaty weksli z tytułu kredytu siew- 
nego; 7) Bilższy gkoniakt z nauczy” 
cielstwem szkół powszechnych na 
wsi; 8) Przyjęcie udziału w kółkach 
rolniczych, kołach młodzieży wiejskiej 
itt p 9) Wolne wnioski. 

Kulminacyjnym punktem porządku 
był wybór Zarządu, który w swym 
wyniku dał wybór na prezesa p. 
Adama Korsaka, Fakt ten napełnia 
nas otuchą, iż w przyszłości losy 
naszego Związku będą w ręku— 
człowieka ruchliwego i energicznego, 
a co najważniejsze zdającego sobie 
sprawę z celów i założeń Związku 
Ziemian. Dotychczas bowiem Gig- 
bocki nasz oddział cechowała spiącz- 
ka i chaos zamierzeń coraz bardziej 
rozluzniające w swem wyniku łącz- 
ność z Czntralą i Województwem. 

Bardzo żywotną i wszystkich rol- 
ników interesującą sprawę poruszył 
p. Helmerson administrator maj. Pa- 
rafjanów, a jest nią wprost niedająca 
się narazie określić katastrofa nieurodza- 
ju w pow. Dziśnieńskim. Pomocsiewna 
udzielona przez rząd jest w gruncie 
pomocą konsumcyjną. Wydaje się 
jednak tylko własności do 45 ha. 
Większa własność, jeżeli można tak 
nazwać folwarki 100 hektarowe w 
które powiat obfituje, pozostały w 
katastrofalnej sytuacji. Zbiory prze- 
ciętnie dały 20 pud. z dziesięciny, 
owies zniszczyła rdza — a obecnie 
deszcze nie rokują dobrego zbioru. 
Późniejsze Iny, a jest ich prawie 
połowa stoją na pniu i jak i wo: 
gėle czy się da zebrać niewiadomo. 
P. Helmerson nawoływał słusznie 
zebranie o poczynienie energicznych 
kroków u Rządu. 

W końcu poruszoną była sprawa 
agitacyjnej działalności tak zwanych 
«hurtków» — organizacji związanej z 
Białoruską Hromadą. Licznie obiegają 
wsie Dziśnieńskie agiiatorzy z pod 
ciemnej gwiazdy, szczując ludność na 
państwo i panów. Słusznie wyrażano 
obawę, iż piegiądze idące na agitację 
czuć Mińskiem, 
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Z Bialorusi sowiecklej. 

Awans Tuhaczewskiego. 

Prezes Rewolucyjnej Rady Wojen: 
nej Woroszyłow podpisał nominację 
na stanowisko naczelnika sowieckiej 
akademii wojskowo politycznej w 
Moskwie, które obią dotychcząsowy 
komendant zachodniego okręgu wojen- 
nego Tuhaczewski, który równocześ- 
nie objął funkcje wice-prezesa spec- 
jalnej komisji prasowej przy Rewolu- 
cyjnej Radzie Wojennej. 

Manewry na Białorusi sow. 

W dniu 19 bm. rozpoczęły się na 
terenie okręgów Mińskiego i Bory: 
sowskiego manewry korpusu 2 go, 
armji sowieckiej, W manewrach bio: 
rą udział 5, 8 i 33 dyw. piech—wspo- 
magana przez eksponowane 2 i 10 
brygady kawalerji W związku z tem 
zarządzono w Mińsku aż do odwo- 
łania stan wyjątkowy, gdyż w planie 
menewrėw-ležy między in., demonstra- 
cja ataku aeroplanów na Mińsk i obsy- 
panie go bombami napełaionemi ipery- 
tem Mieszkańcom nie wolno ukazywać 
sie na ulicach miasta po godz. 19 
wieczorem. 

Nr.:272 417232 
  

Z Komisyj Sejmowych, 
Komisja budżetowa. 

WARSZAWA, 22 IX, PAT. Sej- 
mowa komisja budżetowa przystąpiła 
dziś do dyskusji szczegółowej nad 

Nowe bezczelne prowokacje liteoskie. 
Rzekome zbrojenia Polski. Kłamliwe memorandum Nowy protektor Litwy i «uznanie granic». 

Przed kilku dniami zamieściliśmy znamienne, wyglądające 
ustawą nad prowizorjum budżeto- na prowokacje, oświadczenie litewskiego ministra wojny, o zwię: 
wem na kwartał II! i IV r. b. 

Po krótkiej dyskusji komisja przy- 
jęła znaczną większością głosów 
wniosek posła Zdziechowskiego (ZLN) 
o skreślenie kwoty 1,265,208 uzuneł- 
niającej fundusz dyspozycyjny M.S.Z. 
Natomiast odrzucono wniosek pos 
Zdziechowskiego (ZLN) o skreślenie; 
dodatkowych kredytów na kwartał I 
w dziale Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej 

Nad ar! 2im zawierającym preli- 
minarz wydatków na kwartał IV roz- 
winęła się dyskusja, w której zabie- 
raso głos wielu posłów oraz minis- 
ter skarbu. Wniosek pos. Moraczew- 
skiego o wstawieniu dodatkowych 
kredytów w sumie 27 miljonów zło 
tych na podwyższenie uposażenia (0 
10 proc). urzędnikom nie uzyskał 
większości. 

Przy omawianiu upoważnienia dla 
ministra skarbu do miesięcznego 
ustalenia wysokości kredytów przy” 
jęto wniosek pos. Zdziechowskiego, 
który głosi, iż wydatki na kwartał IV 
r. b. mają być ograniczone do 450 
miljonów, te znaczy zmniejszone w 
stosunku do przedłożenia rządowego 
o 37 miijonów złotych. 

Następnie ' przyjęto wniosek posła 
Michalskiego, aby za. przekroczenie 
kredytów ministrowie byli osobiście 
odpowiedzialni. Minister skarbu wy: 
raził zgodę na tea wniosek pod wa- 
runkiem, iż budżet na czwarty kwar- 
tsł uchwalony zostanie w graniccch 
przedłożenia rządowego. W ten spo- 
sób ukończono drugie czytanie pro- 
jektu ustawy o prowizorjum budże- 
towem. 

Komisja spraw zagranicznych. 

WARSZAWA, 22 IX PAT. Sej. 
mowa komisja do spraw zagranicz: 
nych pod przewodnictwem  wicepre* 
zesa komisji pos. Daszyńskiego obra- 
dowała dziś rano nad projektem u- 
stawy o ratyfikacji traktatu gwaran- 
cyjnego polsko-rumuńskiego, podpi- 
sanego w Bukareszcie dnia 26 marca 
r.b. W związku z tem kilku posłów 
podkreśliło, iż rząd rumuński nieprzy: 
chylnie załatwił szereg spraw oby: 
wateli polskich. Między innymi po- 
seł Reich (Koło Żyd.) występował 
przeciwko polityce  mniejszościowej 
Rumunji. Pos. Frostig (Koło Żyd.) 
zabrał głos w sprawie tranzytu i 
przedstawił utrudnienia czynione przez 
władze Rumunji wywozowi polskie- 
mu, idącemu przez Rumunję na Bii- 
ski Wschód oraz sprawę szykanowa- 
nia podróżnych polskich, Pos. Racz: 
kowski (ZLN) zapytał przedstawicieli 
M.S.Z. w sprawie odszkodawzń dla 
obywateli polskich "wywiaszczonych 
w Bessarabji, Na poruszone kwestje 
obecni przedstawiciele М. 5 Z. pod: 
sekretarz stanu Knoll oraz naczelnik 
wydziału Romer udzielili obszernych 
wyjaśnień. 

i przedstawiciela ? 
poszukuje firma zagraniczna do ва- p. 
modzielnego prowadzenia Oddziału B 
w Wilnie. Artykuł w całej Polsce 
dobrze wprowadzony. Osoby tyiko 
pełne inicjatywy, rutynowane w 
sprzedaży, energiczne i inteligentne 

będą brane pod uwagę. 
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% pod: «Siła pierwszorzędna». 
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„Wileńska Pomoe Szkolna” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. 

Poleca: Mapy. globusy, tablice po- 
glądowe, cyrkle. Przyrządy fizyczne. 
Szkło laboratoryjne. Odczynniki. 
Meble szkolne. Ceny i kosztorysy 

najniższe na żądanie, 
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ksreniu armji litewskiej, o wpływie rzekomych „przygotowań 
polskich" na ogó ną reorganizację armji litewskiej. Jeżeli się weź: 
mie pod uwagę, że nie tylko w całej Europe, 
Kownie, dobrze wiedzą, że Polska mie nosi się z żadnemi 
sywnemi planami w stosunku do Litwy, 

ale i w samym 
agre- 

oświadczenie to nie 
można inaczej nazwać, jak prowakacją. 

Dziś, o zamiarach prowok:cyjnych rządu kowieńskiego, o: 
trzymujemy, jako cąg dalszy, wiadomość następującą: 

Litewska urzędowa »jencja telegraficzna, «Eita», rozesłała ko' 
miunikat następującej treści: «Z uwagi na mnożące się wciąż wia: 

i Msstwa Spraw Wojskowych. domości o przygotowaniach Polski do wojny z Litwą, rząd li. 
ewski, nakazał swym przedstawicielom zagranicznym, wręczenie 
pos'czegónym rządom, przy których są akredyto sani memoran- 
dum. M«morandum to, zawiera zbiór fiktów, wskazujących na 
poważne przygotowania w Polsce do akcji zbrojnej i na niebez- 
pieczeństwo, jakie wyniknąć stąd może, dia ogólnego pokoju 
Europy». 

Tajne konszachty między Moskwą i Kownem. 
Sowiety uznają przynależność Wilna do Litwy? 

Z Kowna donoszą: Pisma zamieszczają sensacyjną wiadomość, po- 

chodzącą z kół polityczno-dyplomatycznych, że w najbliższym czasie, na- 

stąpić ma podpisanie aktu politycznego, niezmiernej wagi i doniosłości, 

a regulującego wzajemny stosunek Litwy do SS5R W akcie tym, So- 

wiety, mają uznać przynależność Wilna do Litwy, tj. granic, gwaranto- 

wanych Kownu, w traktacie sowiecko-litewskim, z r. 1920, przed zajęciem 
Wilna przez wojska gen. Żeligowskiego. 

„Litwa nie jest izolowaną“. 

Oświadczenie premjera Šležewicziusa, 
Z Kowna donoszą: Odbyło się tu wspėlae posiedzenie litewskich 

stronnictw politycznych i przedstawicieli rządu. Na posiedzeniu tem, min. 
Śleżewiczius, wygłosił dłuższe przemówienie, na którem zaprzeczył kate- 
gorycznie pogłoskom, 
tyczne Litwy, 

rozsiewanym przez opozycję, że położenie poli: 
jest rzekomo izolowane. Minister obiecał, w najbliższej 

przyszłości obalić fałszywy ten sąd, z dokumentami w ręku. Mianowicie, 
wkrótce nastąpić ma opublikowanie umów, zawartych przez Litwę z po- 
tężnemi mocarstwami. 

(Zdaje się, że oświadczenie potwierdza pogłoskę o podpisaniu waż- 
nego traklatu z Sowietami, o czem wiadomość przytoczyliśmy wyżej. — 
Przyp. Red.) : 

Gospodarcze zbliżenie Kowna z Moskwą, 
Przedstawicielstwo handlowe sowieckie, na prawach 

eksterytorjalności 

Wedłeg wiadomości otrzymanych przez Rygę z Kowna, I handlo- 
we przedstawicielstwo sowieckie wręczyło min. spr. 
traktatu handiowego, który między inn. przewiduje, 

zagr. projekt nowego 
ustanowienie samodziel- 

nego przedstawicielstwa w Kownie. na prawach eksterytcrjalności, dla kierow- 
miczych osób, <torgpredstwa». jednocześnie rząd sowiecki, obiecuje dokonywa 
nia większych zakupów na Litwie, głównie maszyn rolmiczych i ich części, a 
także masiom, bydła i t. d. 

  

  

Okropne morderstwo w Warszawie. 
Ojciec zamordował żonę i dwuch synów. 

WARSZAWA 22.IX (tel. wł. Słowa) Dziś rano zdarzyło się niebywałe 
morderstwo, które wywołało wstrząsające wrażenie w całem mieście. [W mie- 
szkamim pod Nr. 16 przy ul. Chłodnej należzcym do Edmunda Statkiewicza 
znanego ekonomisty b. dyrektora departameutu obrotu pieniężnego w Mini- 
sterstwie Skarbu, ostatnio dyrektora ziikwidowanego Banku Kredytowego w 
Warszawie znaleziono cztery zmasakrowane trupy. Słuząca która pierwsza z4- 
alarmowała o tem władze zazomunikowała że gdy powróciła ze sklepu, gdzie 
kupowała bułki na ranne śniadanie zastała w pokoju jadalnym s'ny trup 13-to 
letniego Stetkiewicza ucznia 4:tej klasy lełący w kałuży krwi. W następnym 
pokoju, sypialnym wśród potoków krwi leżał trup 16-letniego Ludwika Stetkie 
wicza kandydata do matury oparty o jakąś skrzynkę. Opodal na łóżku znajdo- 
wał się trud 42 letniej kobiety, żony Stetkiewicza, która zasłaniała ręką lewy 
policzek Tuż obok na podłodze z zaciśniętym na szyj: sznurkiem od pryrządu 
gimnastycznego z kurczowo e: rękami leżał trup mężczyzny, ojca za: 
bitych chłopców. Sciany pokoju obficie były zlane krwią. 

Wladze śledcze doszły do wniosku, że morderstwa w jakimś riezrozumia- 
łym szale dokenał Statkiewicz, który po wymordowaniu za pomocą rewolweru 
rodziny sam powiesił się na sznurku od przyrządu gimnastycznego. Ze stari 
szym synem Stątkiewicz jak widać musiał stoczyć walkę. Początkowe śledztwo 
stwierdziło że było oddane 9 strzałów. Na jakiem tle nastąpiło to osropne 
morderstwo narazie nie udało się wyjaśnić z 

Stątkiewicz na wiosnę bieżącego roku 
Rządu Polskiego w celu badania bankowości. 

w do Czech z ramienia 
śród znajomych cieszył się$do: 

brą opinją aczkolwiek uważane go za człowieka szorstkiego. 

Zuchwały zamach na tor kolejowy pod 
Bezdanami. 

W dniu 19 bm. w nocy niewykryci dotąd sprawcy podkopali 

tor kolejowy pod Bezdanami, chcąc w ten spos 
wykolejenie się pociągu. 

Nasuwa się podejrzenie, iż sprawcam| zbrodniczego 

spav odowzć 

czynu 
są pewne elementy wywrotowe, które działają w porozumieniu 

z bandami dywersyjnemi. 
W sprawie powyższej wszczęto energiczne dochodzenie, 

które niebawem ujawni sprawców karygodnego czynu. 

Nowe prześladowania Polaków 

«Dz. Kow.» donosi: Zarząd T-wa 
«Oświata» w Wiłkomierzu zwołał na 
dzień 29 sierpnia r. b. zebranie Orga- 
nizacyjae Ogniwa dubinkowskiego, 
które miało się odbyć w miasteczku 
Dubinkach Wiłkomierskiego pow. 

Gdy w dniu zebrania przybyli do 
Dubinek organizatorowie, zostali oni 
poinformowani, że naczelnik rejonu 
straży pogranicznej, lejtenant Ignato- 
wicz, kategorycznie zapowiedział, że 
do zebrania polskiego nie dopuści, 
ponieważ w Dub nkach panuje stan 
wojenny i on, iejtenant, tu się rozpo- 
rządza. 

Chociaż Dubinki są odległe od 
polskiej granicy o 3 kilora., jednak 
organizatorowie po naradzie postai 
nowili przenieść zebranie do ws: 
Ciuniszek, czyli o 1 kiiometr wgłąb 
kraju, by uniknąć niepotrzebnego 
nieporozumienia z miejscowemi wła- 
dzami, 

Gdy prezes Zarządu otworzył 
zebranie w Ciuniszkach, do lokalu 
niespodzianie weszło sześciu stražni- 
ków pogranicznych, ko przerwali 
zebranie. Organizatordwie oświad: 
czyli że wobec zniesienia stanu wo- 
jennego żadnego specjalnego po- 
zwolenia nie trzeba. Na to starszy 
ze strażników p. Budrys oświadczył, 
że ma wyraźny rozkaz swego  lejte- 
nanta, by do zebrania nie dopuścić, 
co zaś do stanu wojennego, to o 
zniesieniu takowego nic nie wie i 
nie słyszał, ponieważ nikt ich o tem 
nie zawiadomił. 

Widząc, że dalsze pertraktacje są 
bezowocne, organizatorowie opuścili 
zebranie. 

W ubiegłym tygodniu poseł T. 
G'żyński w sprawie powyższego zaj. 
ścia odwiedził p. Ministra Obrony 
Krajowej. 

Wysokie zaręczyny. 

BRUKSELA 21 IX PAT. Donoszą 
tu urzędowo o zaręczynach ks. Leo- 
polda Belgijskiego z księżniczką 
szwedzką Astrid. 

Nieudana próba. 

NOWY YORK. 21 IX PAT. Sa- 
molot, na którym lotnik Fung miał 
dokonać lotu Nowy York — Paryž 
podczas próbnego lotu spalił się, 
Fung wyszedł bez szwanku, dwaj 
iego towarzysze mieli podobno zgi- 
nąć. 

Krasin w Londynie. 

LONDYN 21 IX. PAT. Pisma do- 
noszą iż Krasin oczekiwany tu jest w 
ciągu przyszłego tygodnia. Krasin po 
przybyciu do Londynu obejmie z 
powrotem swe poprzednie stanowisko 
dyplomatyczne. Korespondent dyplo- 
matyczny «Daily Tetegraph» stwier- 
dza, że Krasin zamierza dążyć do 
polepszenia stosunków gospodarczych 
między Anglą a Rosją. 

Zatonięcie okrętu, 

KALKUTA, 20. IX, Pat. W czasie 
burzy szalejącej w zatoce Bengalskiej 
zatonął tu statek pasażerski, wiozący 
około 200 osób, przytem większość 
kobiet i dzieci. 170 osób zginęło. Na 
pomoc pośpieszył parowiec angielski 
„Elephant“, ktėry zdołał uratować 
zaledwie 26 osób. 

  

/ W SZKOLE 
„Dzieeko Poskie* 

Stefanji ŚWIDA 
Jagiellońska 3 — 2. 

Zajęcia we WSZYSTKICH oddziałach 
rozpoczęte. 

Zapisy dzieci od 4 do 11 lat. przyj' 
muje kancelarja w godz. 12 — 2 pp: 

i5 — 6 wiecz.       

  

Rozmowa z b. Bawar- 
skim następcą tronu, 

księciem  Ruprechtem  Wittels- 
bachem. 

Stosunek Bawarów do - dynastii 
do niedawna jeszcze w  Monachjum 
panującej ma cechy — jakby to się 
wyrazić? — serdecznej zażyłości nie- 
pozbawionej patryjarchalnego jakiegoś 
sentymentu, 

Oto b. nasiępca. tronu książę 
Ruprecht mieszka sobie najspokojniej 
w Monachium w swoim własnym 
pałacu, z którego nikt go „wyzuwać” 
nie myśli. Jest do dziś dnia jedną z 
najpopularniejszych postaci w stolicy 
Bawaiji. Zna każde dziecko jego 
krótko sirzyżoną głowę, nad którą 
zdają się unosić dwie korony (bo, 
jak wiadomo, jest ks. Ruprecht spad* 
kobiercą korony Stuartów, o ' czem 
za chwiię mowa będzie), W  najpo- 
ważniejszych sferach politycznych 
monachijskich panuje przekonanie, że 
ks, Ruprecht mógłby z zupełnem po- 
wodzeniem sięgnąć po koronę bawar- 
ską—byle tylko chciał. Lud bawarski 
dziś go jeszcze nieodmiennie „zowie: 
królem; monarchiści bawarscy publicz: 
nie tytulują ks. Ruprechta Majestdi, 
Rząd bawarski oczywiście go nie 

oficjalnych 
przyjęć i uroczystości ks. Ruprecht 
Wittęlsbach ma krok przed człenkami 
rządu. 

Jest to stanowisko niemające ana: 
logii w stosunkach powojennych. Je: 
śliby nle bezsensowny puźsch Hitler- 

«uznaje»; lecz podczas 

Ludendorff (z którym ks. Ruprecht 
niechciał nic mieć wspólnego!) ani 
wątpić, że już teraz oglądalibyśmy ks: 
Ruprechta na tronie dziadów i pradzia- 
dów, 

Wybitny publicysta wiedeński 
George Silwester Viereck był temi 
dniami w Monachjum specjalnie dla: 
tego aby porozmawiać z ks. Ruprech: 
tem i w kilku kolejnych numerach 
„Neue Freie Presse" zdaje relację z 
tego, co z ust księcia usłyszał, 

Oto momenty najbardziej sugge- 
styjne. 

— Niemcy przegrały wojnę— mó - 
wił książę — głównie z racji popeł< 
nienych grubych błędów  psyckolo- 
gicznych, My, Niemcy, dążymy za- 
zwyczaj do trafnie obranych celów 
lecz pożal się Boże, j*ką najczęściej 
stosujemy metodę! Dyplomację mamy 
świetną .. 

Rewolucja w Niemczech była 
dzieckiem psychozy głodowej, rezul. 
tatem patologicznego stanu wywoła 
nego przez przewlekłe — niedojadanie, 

Uhnterernahrung Byliśmy faktycznie z 
resztek sił ludzkich wyczerpani.., 

Dziś jeszcze Niemcy tie mogą 
wyżywić samych siebie. A jednak my 
nie mamy prawa pracować tyłko dla 
siebie; obowiązkiem naszym jest pra- 
cować dlą drugich — na podstawie 
pozawieranych traktatów pokojowych 
oraz planu Dawesa. Bolszewizm czai 
się po całych Niemczech... Najmniej 
go jeszcze widać, na szczęście, w Ba- 
warji. 

Stan średni, stanowiący istną 
Niemiec kość pacierzową — zubożał, 
Wzgłędnie jeszcze najlepiej ma się 
robotnik, lecz najlepsze uposażenie 
niemieckiego robotnika nie może rów: 
nać się z najgorszem robotnika ame- 
rykańskiego. 

Red. Viereck poruszył bardzo de- 
likatnie sprawę zwrotu majątku ro- 
dzin panujących. 

— Der Velksentscheid — rzekł 
książe między innemi — nie był żad- 
nym zamachem na monarchię tylko 
na własność prywatną... Ja np. po- 
dobnie jak większość rodaków, stra- 
ciłem większą część tego, co posia- 
dałem, Przy ostatecznym rozrachunku 
z rządem bawarskim otrzymałem mniej 
więcej tylko ósmą część moich  po- 
siadłości. Lecz nie skarżę się bynaj- 
mniej] Umowa była taka. Krzywdy 

najmniejszej nie doznałem. Wielu 
mniema, że cesarz jest bogatym 
człowiekiem, ponieważ otrzymał ry: 
czałtem 60 miljonów marek. Lecz trze- 
ba wziąć pod uwagę, że marka była 
już wówczas niewiele warta. Cesarz 
jest szczerym patrjotą; pieniędzy nię 
włożył... w zagraniczne banknoty lub 
akcje. I podczas inflacji stracił nienzał 
całą swoją gotowiznę. My Wittelsba- 
chowie przywykliśmy do oszczędno* 
ści, do życia na skromną stopę... 
Przeto nam mniej ciężko. A i bynaj- 
mniej żadnego z nas nie straszy elne 
ehrenvolle Armut, byle miła ojczyzna 
z upadku podnieść się mogła! 

— Czy książę wierzy w Grossdeut- 
schland? — zagadnął wiedeński pu- 
blicysta. 

— Nie podobał mi się zawsze 
hurrapatrjotyzm halaśliwy, ostentacyj- 
nie propagującyAlldeutschentum szcze- 
pów niemieckich. To. nieodzowne. 
To przyjść musi, Jak przyszło zjedno* 
czenie się Włoch. 

— Lecz kiedy? 
— Nie wiem, Prorokiem nieijestem. 

Zjednoczenie się Niemiec przyjdzie 
samo. Wird ganz von selbst kommen, 
A w drodze najzupełniej pokojowej. 

— Te nowe, wielkie Niemcy obej- 
mą i Austrję? 

być nie — Oczywiście. Inaczej 

może. Obecnie najbardziej takiego 
Anschlussu obawiają się Włochy — 
identyfikując Niemcy z dawną Austrją. 
Dawna Austrja nie była nigdy nie: 
mieckiem państwem, ani wówczas 
gdy całą mocą sprzeciwiała się zje- 
dnoczeniu się Włoch, ani potem. Nie- 
ufność Włoch sięga głębiej, aż do 
tradycyj wielkiego uniwersalnego 
Państwa Niemieckiego, co to obejmo» 
wało swemi granicami większą część 
Europy... Niema już tych tradycyj 
ani śladu. My, Niemcy dzisiejsi, chce- 
my być tylko Niemcami na niemiec- 
kich ziemiach. | 

Sam ks. Ruprecht dotknął sprawy 
drażliwej poczytywania go — w pe' 
wnych kołach angielskich legitymistów: 
rojalistów — za prawego następcę 
Stuartów czyli za ...prawowitego spad- 
kobiercę tronu Wielkiej Brytanii. 

— Nawet z tak niewinnej rzeczy— 
mówił — usiłują kuć straszaka rzeko- 
mego... imperjalizmu wittelsbachskie- 
go. Faktem jest, juściż, że po kądzieli 
spokrewniony jestem w dwojaki spo- 
sób ze Stuartami. Ale i tyle tego- 
W tym kierunku — najmniejszych 
nie mam ambicyj. 

.Rożmowa, prowadzona sam na 
sam, zeszła na tory jeszcze intymniej- 
SZE, 

Książę rzekł: 

*— My, Wittelsbachowie, panowa- 
liśmy w Bawarji prawie przez ośmset 
lat, mianowicie od roku 1180.go. Ba- 
warowie jesteśmy. Nie narzuciliśmy 
krajowi żadnego <obcego» panowa- 
nia. Jesteśmy krew z krwi, kość z 
kości tego ludu bawarskiego; z ziemi 
tej wyrośliśmy. 'Przywykiiśmy myśleć 
kategorjami całych stuleci i katego- 
rjami wielkich spraw i interesów na- 
szego rodzinnego kraju. Czy pan są- 
dzi, że takie więzy można zerwać 
tak łatwo jak pierwszą lepszą wieró: 
weczkę? Na zawsze, na wieki wiecz- 
ne? I to jeszcze dla efemerycznych 
form rządu i organizacyj państwo- 
wych, które bynajmniej nie są pro- 
duktem naszego gruntu? 

— Czemu książę nie przyjął ko- 
rony? Tyle razy ją księciu ofiarowy- 
wano. 

— Nie był jeszcze czas po temu 
—rzekł książę Ruprecht bez najmniej- 
szej zmiany w głosie. Wówczas tyl- 
ko przyjmę koronę, gdy olbrzymia 
większość ludu bawarskiego tego za- 
żąda i—gdy nie wywoła to chaosu 
i zamięszania w Niemczech. 

— A czy rzeczą jest możliwą aby 
wśród Republiki Niemieckiej powsta- 
E o jedyne Królestwo Bawar- 
skie! 

м
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| KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

BILANS HANDLOWY 
województw wschodnich, 

Kilka cyfr porównawczych. 

Na podstawie obliczeń, podanych w szeregu poprzedaich artykułów - 

© bilansie handlowym wojew. Wileńskiego i Nowogródzkiego, możemy 

obecnie zestawić porównawczo udział tych województw w obrocie han- 

dlowym, ustalając w jakich pozycjach i w jakiej wysokości bilans 

kształtuje się na korzyść lub niekorzyść każdego z nich, 

Mając na względzie, że przy obliczeniach nie były brane pod uwagę 

załadunki w rubryce «stacje różne», że przeto rzeczywisty obrót jest 
większy nieco niż wyprowadzony przez nas (patrz „Słowo* Nr. Nr. 175 

— 178, 183—187, 196, 198—200, 202, 211, 216, 217, 219 i 221), tembar- 
dziej że i «Rocznik Statystyczny przewozów kolejowych» nie uwzględ- 

niał przewozów poniżej pewnej ilości tonn — nie popełnimy błędu za- 

Qkraol=*-- „ - „ystkie cyfry wzwyż. 
w ten sposób otrzymujemy następującą tabelę, w której znak plus 

(--) oznacza nadwyżkę w tonach wywozu nad przywozem, znak minus 

(—) odwrotnie nadwyżkę przywozu nad wywozem: 

Nozeaprodu Wwo Wi- W we Nowe- 

A 

leńskie gródzkie 

Płody rolne główne: 

Aki M бар —13000 — --16900 
b) pszenica . Е > у 3 В —40 -1-620 
c) owies { . 49% : —3300 >-600 
d) jęczmień . —500 --870 
e) ziemniaki . ‚ . —3500 --10 

Wytwory przemysłu fabr;czno rolnego: 

a) mąka zbożowa i kasze wszelkie . ‚ —13000 —260 
'b) cukier  . й * . » — 3800 : —140_` 

Materjaly ieśne i wyroby z drzewa: 

8) drzewo użytkowe nieobrobione --15000 422000 
b) drzewo obrobione —. ь я „ 27000 --34000 
c) podkłady kolejowe i słupy . ; „ 19000  --59500 
d) drzewo kopalniane .. . 4 й „ 12000 --13000 
e) papierówka, ; ; 7 я : „ 18000 — --60000 
f) drzewo osikowe zapałczane , : „13500  --6800 
g) drzewo opałowe ‚ 7 —1000 —+36000 
h) klepki dębowe beczkowe --500 „1300 

Wytwory przemystu chemicznego. 

a) nawozy sztuczne fosforowe. —1500 —200 
b) nawozy sztuczne potasowe . + —90 —110 
c) nawozy sztuczne azotowe . —40 —100 

Wytwory przemysłu górniczego: 

a) nafta i przetwory naftowe — 4600 — 2400 
b) sól . ” : 2 $ — 5100 — 5100 
c) węgiel kamienny i brykiety . —16000 — 4500 

Wytwory przemyslu ceramicznego, cemento: 
wego i betonowego: 

a) wyroby garncarskie, gliniane i terrakotowe . — — 2400  — 10200 
b) cement i wapno hydrauliczne : — 7300 — 2600 

Wytwory przemyslu metalurgicznego: я 

a) żelazo i stal handlowe . — 4200 — 1000 
b) żelazo i stal surowe =-+200, — 410 
c) żelaziwo, złom i szmelc Е -- 1800 - 1600 

Przetwory przemysłu mechanicznego i meta: 
lowego: 

a) szyny kolejowe i tramwajowe . ; — 650 —- 250 
©) przęsła, dzwigary, kiesony. kotły i t p. — 150 — 40 
c) naczynia  . z 4 . SV S — 800 — 350 
d) przybory różne . а + BER A> — 1800 — 800 
e) narzędzia i instrumenty rzemieślnicze, 

ogrodnicze i rolnicze в : . — 250 — 330 

Przytoczone cyfry obejmują okres ostatnich 9 mies'ęcy 1024 r. 
Zygmunt Harski. 

AE RITE SESI ISIN SEZOSTEKZEO OR DE ZAK НОЕе ОЕ ЛОУа 

INFORMACJE oszczędności. W dniu 31 grudnia 
r. 1925 stan wkładów w tych insty- 

Wzrost oszczędności w Niem- tncjach wynosił tylko 138,1 mil. zł, 
czech a w Polsce. a obecnie zwiększył się nie więcej jak 

o 2004. Przed wojną w r. 1913 
wkłady w kasach oszczędnlościo- 
wych w granicach dzisiejszej Polski 
wynosiły przeszło 2520 mil, zł, Ma- 
my jeszcze i otwarte pole do odbu- 
dowy finansowej kraju. 

Polskie i Węgierskie wagony dla 
: Rumunji. 

Państwowy urząd statystyczny w 
iemczech ogłosił dane co do roz- 

woju oszczędności w tym kraju. 
kłady we wszystkich kasach o- 

Szczędności w państwie niemieckiem 
Wynosily: 
w końcu m. grudnia 1924 r, około 1000 
mil. mr. w końcu m. grudnia 1925 r, około 

„doradców 

w,
 

mil. mr, w końcu m. lutego 1923 r. 
około 1938 mil, mr. w końcu m. kwietnia 

6 r. około 2154 mil. mr., w końcu m. 
<zerwca 1926 r. około 2364 mil. mr, М 
ońcu m. lipca 1926 r. około 2469 mil. mr. 

Są to cyfry impunujące, zwłasz: 
cza jeżeli porównamy (e dane ze 
stanem wkładów w polskich kasach 
Oszczędności łącznie z poczt. kasą 

— Dlaczego ma być rzeczą nie- 
MOŻliwą? Przecie w granicach Cesar- 
Stwą Niemieckiego istniały aż trzy 
tepubliki, mianowicie terytorja wol- 
Mych miast. Hamburga, Lubeki i 
Temy. Księstwo Monako jest czę 

ścią Rzeczypospolitej _ Francuskiej. 
Stysiko polega na racjonalnych 

układach. 
Czy książę wierzy w trwałość 

Republiki Niemieckiej? 
— Ciężko w dwóch słowach od- 

Powiedzieć na pytanie tak zwięźie 
*sformutowane. Wiem tylko to, że re- 
Sime republikański niema w Niem. 
<zech tradycyj, niema odpowiedniego 
gruntu, niema sprzyjających warun- 
ów, Konstytucja Wejmarska trzyma 

się ślepo wzorów po części anglo- 
Saskicich a po części szwajcarskich. 
Ale my ani Anglosasy" ani Szwajca- 
Tzy, Sie ist nicht Autochton. To kon- 
Stytucja w najmniejszej mierze nie tu: 
tejsza. 

— jeśliby nastąpić miała restau- 
tacją monarchji, to jaką by byla? 
onstytucyjną, jak angielska? 

Byłahy konstytucyjną, i libe: 
ralną lecz nie angielską. Musiałaby 
yć niemiecką. My nie Anglicy, my 
e Amerykanie. My Niemcy. 

3 Ks. Ruprecht uważa, że t. zw. 
Przedstawicielstwo narodowe» mu- 

— 

  

Między Polską a Rumunją zostało w 
tych dnłach osiągnięte porozumienie co do 
sposobu transportu towarów rumuńskich do 
Polski. W myśl umowy tej transporty to- 
warów rumuńskich odbywać się będą w wa- 
gonach polskich, przyczem eksporterzy pła- 
cić będą taksę w wysokości 3 lei za kašdy 
kiłometr, licząc od stacji załadowania do gra- 
nicy polsko'rumuńskiej, Podobuą umowę 
awarł rząd rumuński z Węgram i Bordo. 

siałoby istnieć przy każdym ustroju 
państwowym, natomiast wyłączny, 
czysty, suwerenny parlamentaryzm 
jest niebezpieczny. Mógłby jeszcze od 
bledy istnieć tam gdzie cała ludność 
związana jest ściśle z krajem, gdzie 
każdy mężczyzna i kobiela posiadają 
własny dom, własny grunt... Tam zaś, 
np. w przemysłówych krajach, gdzie 
lmdność ciągle się zmienia — tam 
czysty parlamentaryzm prowadzi do 
fstalnych kryzysów. 

Książe jest zdeklarowanym  prze- 
ciwnikiem wszelkiej centralizacji, 
zwłaszcza w tak rozległem państwie 
jak Wielkie Niemcy. „Konstytucja — 
mówił — powinna być elastyczna”. 
Każdy rząd centralistyczny dąży do 
powiększenia obszaru swej władzy, 
Aż wreszcie następuje system m«nifi- 
kacji, rujnujący wszelkie szczęście i 
zadowolenie. Partykularyzmu— mówił 
książę Ruprecht — nie trzeba się 
bać. Jeśli każdy z członków pań- 
stwowej federacji będzie szczę. 
śliwy i zadowolony, wówczas tem 
mocniejszy będzie blok państwowy, 
nie tem. słabszy. «Każdy niech będzie 
panem w swoim domu» — mówił 
książę i użył zaraz potem porówna- 
nia państwa do - wielkiej kamienicy 
zamieszkałej przez wielu, najrozma- 
itszych ludzi. Dach i ściany—wspóine. 

starczą Ramunji w formie kompesaty 4000 
wagonów do transportu tegorocznych zbio- 
rów. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Rozporządzenie w sprawie 
ulg podatkowych. W wyniku kon- 
ferencji pana wojewody z prezesem 
Izby Skarbowej i Wileńsxiej Dyrek- 
cji Ubezpieczeń odbytej w dniu 18 
bm. w sprawie poczynienia pewnych 
ulg dia płatników dotkniętych klęską 
nieurodzaju oraz t.z. składek ognio 
wych wydane zostały przez p. woje- 
wodę, (po uzgodnieniu z lzbą Skar- 
bową) odnośne rozporządzenia. 

Rozporządzenia te ogłoszene zo: 
staną w dniach najbliższych. 

  

Cenv 
(za 100 kg) 

Dołhinów, żyto — 28—29 zł, mąka ży: 
tnia pytlowa 60 proc. 50 zł, 40 proc. 62,50 
zł. owies — 25,00 zł. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

22 września 1926 в 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 8.97 806 858 
Holandje 361,50 362,40 360,60 
Londyn 4379 43,78 43.89 
Nowy-York 9.00 68: 8 98 

Paryż 2485 2491 24,79 
Praga 26,72 26,78 2666 
Szwajcarja 174,35 174 30 174.74 
Wiedeń ' 127 25 12757 120.93 
Włachy 33.10 33,18 33 02 
Belgja - 23,60 23,66 23,54, 
Stokhoim — — — 

Papiery wartošciows. 

Pożyczka dolarowa 72. (w złotych 648 
z kolejowa 14900 154,00 

5 pr. pożycz konw. 4850 4937 — 
pr. bożyczk, konw, — - — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 38,50— 37,00 — 

EET TASTE 

KRONIK 
CZWARTEK; 

23 ож | — ча мо в4а 

Tekli, Linusa Zach, eż. 0 g. 6 m. 57 
Jutre 

MatkiB.Łask | 
EE MIEJSKA. 
— (o) W sprawie komisyį 

przemeldunkowych. Na wtorko: 

wem posiedzeniu miejskiej komisji 

finansowej nader ożywioną dyskusję 
wywołał wniosek magistratu o wya- 

sygnowanie 34500 zł. na wydatki, 
związane z przemeldowaniem lu dno- 
$zi m. Wilna. Ё 

Nie mając nic do zarzucena co 
do celowości wzmiankowanej kwoty, 

komisja zwróciła uwagę na postępo- 

wanie magistratu w pierwszych kro- 

kach, dążących do utworzenia skła- 

du tych komisyj, Komisji przemeldun- 
kowe, mianujące się «obywatelskie. 
mi», mają otrzymać przewodniczą: 
cych urzędników starostwa. Czyż to 
będą „komisje obywatelskie" a nie 

biurokratyczne? Czyż nie można po- 
wołać tych urzędników tylko jako 

tym członkom komisji, 
kiórzy nie są obeznani 2 zawiłemi 
przepisami? 

Cały szereg zarzutów co do or: 
ganizacjj wzmiankowanych  komisyj 
przedstawili radni pp. Kruk i Rud- 
nicki. Oto ich postulaty. : : 

1) Powołać na przewodniczących 
łudzi zaufania, mających autorytet 
śród ludności m. Wilna, a nie przy- 
padkowych urzędników, którzy czę: 
stokroć nic wspólnego z Wilnem nie 

mają. : 

2) Posiedzenia tych komisyj mu - 

szą odbywać się nię od 0 do 3 godz. 

po popoł., a od 5 do 10 wiecz. żeby 

nie odrywać zatrudnionych od pracy. 

Komisja finansowa postanowiła 
wyasygnować żądaną przez magistrat 
sumę z zastrzeżeniem, aby wykonane 
były powyższe żądania członków ko- 
misji. 

— (0) Odrzucenie podania 
właścicieli kinematografów. Ko- 
misja finansowa na posiedzeniu od- 
bytem w dniu 21 września, odrzuciła 
podanie właścicieli kinematografów w 

Sprawie zmniejszenia podatku wido- 
wiskowego. 

— (x) Dsisza rata pożyczki 
inwestycyjnej dia magistratu. Ma: 
gistrat m. Wiłna został w dni. wczo- 
rajszym przez odnośne władze po- 
wiadomiony o przyznaniu mu przez 
ministerstwo rob. publ. kwoty 60 000 
zł, jako dalszą ratę pożyczki na ro- 
boty inwestycyjne, w ceiu zatrudnie: 
nia bezrobotnych. 

Nadmienić należy, iż kwotę po- 
wyższą magistrat otrzyma po uprze: 
dnim zdaniu relacji; co do użycia 
poprzednich sum. ; 

— (x) 3 cia rata pożyczki na 
budowę szkoly powsz  W dniu 
wczorajszym Bank  Gospod=rstwa 
Krajowego w Warszawie * po w ado- 
mił Magistrat o wysłaniu dla ostat: 
niego sumy 40000 zł, tytuł n trze- 

i STS TE S K K I O ZOZ ZO S EISS RSS 

Lecz każde mieszkanie pojedyńcze 
urządzone jest i umeblowane według 
indywidualnego gustu i upodobania, 
tego, który je zajmuje. Każda rodzi: 
na tak urządza sobie życie aby od- 
powiadało jej potrzebom i jej wygo- 
dzie. laaczej nie może być. I nie 
powiuno być. 

W dodatku — dorzucił książe — 
die Ueberzentralisation ist nicht 
„wirischaftlich Oddaje ludność na 
łaskę i niełaskę biurokracji coraz 
wyżej trzymającej o sobie. Każde 
miasto, każda prowincja, każde pań- 
stwo w granicach Wielkiej Federacji 
Niemieckiej będzie musiało mieć 
autonomiczny samorząd—oczywiście 
zgodny z interesami Państwa. Ber- 
liński Bundesparlament nie będzie 
wówczas zawaiony czysto lokalnemi 
sprawami, tak fatalnie hamującemi 
bieg wielkich spraw państwowych. 

Tak — w najtreściwszem ujęciu — 
mówił książę Ruprecht Wittelsbach, 
którego iud bawarski królem tytułuje 
i czeka tylko kiedy wyda mu się za 
wskazane sięgnąć po bawarską kró- 
lewską koronę. 

Cz. J. 

LA 

ciej raty pożyczki inwestycyjnej za- 
ciągniętej w swoim czasie przez Ma- 
gistrat na budowę szkoły powszech- 
nej przy zbiegu ulic Rydza Śmigłego 
i Szeptyckiego. 

(x) Autosompa dla wil. 
straży ogniowej. W dniu wczo- 
rajszym Komenda straży ogniowej 
w Wilnie została powiadomioną o 
nadejściu do Gdańska nowozakupio- 
nej sikawki motorowej (autopompa) 
dla wil. straży ogniowej, Jak wiado- 
mo Magistrat w swoim czasie zakupił 
pomienioną sikawkę w Rotterdamie 
za sumę około 20,000 zł. 

— (x) Magistrat dba o bezpie 
czeństwo spacerowiczów. Jak wia- 
domo w ogrodzie botanicznym im. 
Żeligowskiego skutkiem burzy, która 
w swoim czasie szalała zostały wy 
wrócone dwa większe drzewa topoli, 

W związku z powyższem Ma- 
gistrat m. Wilna ostatnio wydelego- 
wał komisję, w celu zbadania stanu 
starych, większych drzew w tymże 
ogrodzie, które przy ewentualnej na- 
stępnej burzy ulegną zniszczeniu, 
przyczem równocześnie spowodować 
mogą pewne niebezpieczeństwo. 

Komisja po dokładnem zbadaniu 
orzekła, iż niezbędnem jest Ścięcie 
12 stu drzew, które są nadgniłe i 
mogą zagrażać bezpieczeństwu pub- 
Jlicznemu. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA, 

— (t) 16,500 zł. dla bezrobot- 
nej inteligencji. W dniu dzisiej- 
szym komisja biura funduszu bezro- 
bacia dokona repzariycji sumy 16500 
złotych przeznaczonej na wypłatę za: 
pomóg umysłowych dla bezrobotnych, 

O:oby, których podania, (a wpły- 
nęło ich już siedemset), zostaną 
uwzględnione otrzymają pieniądze 
w piątek lub sobo:ę. 

— (0 Nowy system wydawa- 
nia zapomóg bezrobotnem Dy- 
rekcja Funduszu  Bezrobocia opiera: 
jąc się na uchwale Rady Ministrów i 
zarządzeniu Min. P. i O. $. wydała 
dłą podwładnych sobie organów 
szczegółową instrukcję _ wyczerpu- 
jącą  kwestją uprawnienia bezro- 
botnych umysłowo _ pracujących 
do pobierania zasiłków z tytułu akcji 
państwowej pomocy doraźnej Oraz 
systemu wypłacania tych zasiłków. 

Instrukcja przewiduje zmiany zwę- 
łające kategorje uprawnień, przez ba: 
danie stanu majątkowego i rodzin- 
nego ubiegającego się © zapomogę. 

W ścisłym zwiąrku z tem wydane 
będzie obwieszczenie o obowiązku 
wszystkich robotników, pobierających 
zasiłki z tej akcji, złożyć w przeciągu 
15 dni od dnia ogłoszenia, nowe 
zgłoszenia o dalszy ciąg wypłat, Do 
zgłoszeń tych petenci dołączać będą 
zaświadczenia policji o stanie rodzin 
nym i mają.kowym. > 

Osoby nie przestrzegające tych 
przepisów pozbawione będą możności 
„otrzymania zapomogi. 

System ten jest wynikiem lustracji 
przeprowadzonych w poszczególnych 
biurach przez specjalne komisje kont- 
rolne, w skład których wchodzili 
przedstawiciele urzędu wojew ódzkiego 

i Izb Skarbowych. 
POCZTOWA 

— (x) W sprawie przyjmowa- 
nia telegramów. W myśl ostatnie- 
go zarządzenia Generalaej Dyrekcji 
Poczt i Telegr. telegramy napisywane 
przez poszczególnych petentów na 
ćwiertce zwykłego papieru, a nis na 
płatnym blankiecie telegraf'cznym mu- 
Szą być przez odnośstych  urzędni: 
ków pocztowych bezwzględnie przyj: 
mowane. Równocześnie zarządzenie 
to wyjzśnia, że blankiety kupione w 
którymkolwiek innym urzędzie pocz- 
towo-telegr. i nadane także w innym 
urzędzie Sz również ważne i muszą 
być bezwzględnie przyjmowane. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (h Odczyt ks, Ostrowskie- 

go proboszcza z Charbina. W 
dniu dzisiejszym o godz. 7 wieczór 
w Sali Sniadeckich USB proboszcz 
parafji z Charbina ks. Ostrowski 
wygłosi odczyt na temat stosunków 
polskich na Dalekim Wschodzie, ze 
szczególnem uwzględnieniem stosun: 
ków charbińskich. 

AKADEMICKA. 

— Zamknięcie sezonu w u- 
zdrowisku akademickiem w No. 
wiczach. Zarząd Bratniej Pomocyg otówką. 

   
$. 

ZA DUSZĘ 

  

Tp. 

Mieczysława Mujżela 
ucznia kl VI Gim. Zygmunta Augusta, harcerza 1 Wil. Drużyny Harcer- 
skiej odbędzie się nabożeństwo żałobne w sobotę 25 b. m. 0 godziale 9 

rano w kościele Św, Ducha (po Dominikańskim), 

O czem zawiadamia były zastęp „Puhaczy*. 

W sprawie sumarycznego stwierdzenia obywa- 
telstwą, 

Jak już o tem podawaliśmy po- 
czynając od dnia 1 października rb. 
rozpocznie się sumaryczne stwier- 
dzanie obywatelstwa. Pracę tę u nas 
wziął na swoje barki Kom sarjat R:ą- 
du łącznie z Magistratem. Prace 
zorganizowane zestały w ten spocób, 
że w każdym z komisarjatów policji 
urzędować będzie komisja pod prze- 
wodnictwem przedstawiciela Komi: 
sarjatu Rządu decydująca na mocy 
okazanych mu dokumentów do jakiej 
kategorji dany obywateli ma być za- 
liczony. 

Ostateczny skłąd tych komisji 
ustalony zostanie w dnia 23 bm. 
rzyczem uwzględnione będzie aby w 
ażdej komisji zasiadała jedna osoba 

władająca jązykem żydowskim, Siły 
kierownicze dostarczy  Komisarjat 
Rządu (na te stanowiska zaangało- 
wane zostaną osoby o wykształceniu 
prawniczem, względnie słuchacze od 
Iii kursu prawa. 

Personel pomocniczy angażować 
będzie Magistrat jak się dowiaduje- 
my na warunkach płacy 5 zł. dziennie. 

Petenci składzć będą dokumenty 
posiadane łącznie z blankietem za- 
pełaionym w odnoś ych rubrykach a 
potwierdzonym przez właściciela do- 
mu względnie jego zastępcy—admi- 
nistratora. 

Wszyscy mieszkańcy Polski 
* 

рО- dzieleni zostali odnošnym rozporzą- 

dzeniem Ministerstwa na cztery ka. 
tegorje, które brane będą podczas 
spisu. Pierwszą kaiegoria cbejmuje 
osoby posiadające dowody obywa- 
telstwa. Osoby te, pa zapisaniu ich 
do ksiąg, otrzymają dok umenty z 
powrotem D:uga—to ci, którzy po 
siadają wymagane dla uzyskania 
obywatelstwa dokumenty, trzecia 1. 
bejmuje obywateli nie posiadających 
wymaganych dokumentów, jednak 
tych którzy są uprawnieni do Uzży- 
skania obywatelstwa. Ta procedura 
potrwa kilka miesięcy. 

Czwarta wreszcie kategorja obej- 
muje obywateli Państw obcych, re- 
jestracja których nosi charakter ma- 
terjsłu statystycznego. 

O:;oby nie mogace się wykazać 
dokumentami, jednak pochodzenia 
polskiego uzyskają obywatelstwo na 
mocy zaświadczeń dwóch osób wia- 
rogodnych 

„ Jak nas informuje osoba stoj ąca 
blisko tej akcji 40 proc, obywateli 
zamieszkujących w Wilnie nie posia: 
da jeszcze paszportów. 

Akcja  przemeld ywania 
trwać będzie w Wilnie przez 
miesięcy, 

Obecnie już w godzinach od 
9—11 rano udzielane są w komi: 
sarjatach infoimacje w sprawie prze- 
meidowania. (x) 

ludność 
sześć 

Aresztowanie b. sekwestratora Zaborowskiego 
Jak już w swoim czasie donosi- 

liśmy b. sekwestrator m. Wilna Za- 
borowski dokonał nadużyć z tytułu 
zajmowanego stanowiska na sumę 
więcej 400 zł, wobec czego też zo: 
stał w swoim czasie przez Magi- 
strat zwolniony, zaś sprawa  skiero- 

Polskiej Młodzieży Akademickiej Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
podaje do wiadomości, iż w najbliż- 
szą niedzielę t.j. dnia 26 września rb. 
odbędzie się zamknięcie sezonu ku: 
racyjnego w mzdrowisku akademic- 
kiem w Nowiczach, 

NADESŁANE. 
— Nowa placówka polska. Nareszcie 

nasze firmy przystąpiły do rozszerzenia 
swej działalności w Kierunku walki z towa- 
rami zagranicznemi. Wczoraj otwarty zo 
stał przy ul. Wielkiej d. 42 sklep cukrów i 
czekolady B—ci Iłowieckich z Warszawy. 
Jest to jedna z najśliczniejszych placówek 
o charakterze prawdziwie polskim, która 
walczy usilnie z konkurencją firm zągrani- 
cznych. 

Aitystytzne urządzenie skiepu, mają: 
cego wygląd pięknej bonbonjerki, oraz róże 
norodność wystawionych siodyczy w ory- 
ginalnych i estetycznych opakowaniach, 
zdobyły prawdziwe uznanie publiczności wi- 
leūskiej. 

Powyżej 100 gatunków cukrów czekola: 
dy, biszkoptów iin. słodyczy, dostarczanych 
i uzupełnianych codziennie z Warszawy po. 
ciągami pośpiesznemi, uraożliwia rozszerze- 
nie działalności tej placówki, jako szłądu 
hurtowego na całą Wileńszczyzaę. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia») Świe: 

tna komedja znakomitej spółki francuskiej 
Caillaveta i Flersa <Miłość czuwa» zyskała 
w Teatrze naszym wielkie powodrenie. 

Dziś w dalszym ciągu «Miłość czuwa». 
<Azais» — taki tytuł nosi najnowszy 

utwór Vernenilla, 
przygotowuje. 

— Popołudniówka niedzielna. «Ur nik) 
wis» — Katerwy grany będzie 

ostatni, Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł. 
— Koncert—Poranek w <Lutni>» W 

niedzieję 26 bm. o godz. 12 m 30 edbę- 
dzie się pierwszy poranek symfonicznej mu: 
zyki, urządzony przez nowopowstałe Wi. 
leńskie Towarzystwo Filharmoniczne. Kon- 
ceri ten ma na celu zaznajomienie Wilnian wydał Wł. 

Księgarnia Luksemburska 
dała 

Wyleżyński ne 

z celami Towarzystwa oraz jego dotychcza- 
sową działalnością. Przemówienia wygłoszą 
pp. Józefowicz, Wierzyński, 
oraz Szeligowski. 

Ceny miejsc od 20 gr. de 2 zł, 
Kasa czynna od g. ll—ej r. do 9—ej 

wiecz, bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
— (x) Świętokradztwo. W no- 

cy z dn. 19 na 20 września r. b. nie- 
wykryci dotąd sprawcy dokonali zu- 
chwałej kradzieży trzech skaibonek*z 
pieniędzmi w kościele paratjalnym w 
Ławaryszkach pow. Wil.- Trockiego., 

Miejscowy posterunsk policji, jak 
nas informują jest na tropie Święto- 
kradców. 

— Z mostu Zielonego do Wi- 
Iji. Da. 21 b. m. rzucit się z mo: 
stu Zielonego w nurty Wilji nieznany 
mężczyzna i utonął. Zarządzone po- 
szukiwania zwłok przez posterunek jest wielkim znawcą i 
rzeczny P, P. nie dały pożądanego 
wyniku. 

— Porzuciłą służbę czy zaginęła? 
Antoni Kwiecień (Śniegowa 12) zameldował 
iż dn. 10 bm. wyszła z domu siużąca jego *81) z przedpokoju 
26—ietnia Marta Szaszło i do tej pory nie 
powróciła. 

— Zabłąkała się. Dn 21 bm. na ulicy 
Kościuszki zatrzymano zabląkarą dziew: 
czynką w wieku 2i pół lat niewiadomego 
nazwiska. Dzieckiem narazłe zaopiekował 
się posterunek 3—ci P. P. na Antokolu, 

Kradzieże. Feliksowi  Kiwertowi 
20) skradziono z szaty 1720 zł. (Borowa 

częło wychodzić w 
EO pošwleco; 

w niedziełę dzłałalnoś i księgarskiej nadchodzącą 26 b. m. o p. £—ej pp. pe raz kiewicza. Bogata ło bei a 

waną zostałą do prokuratury. 
„ Obecnie dowiadujemy się, iż po 

ścisł:m przeprowadzeniu dochodzenia 
władze prokuratorskie w dniu 21 
września zarządziły aresztowanie te- 
goż Zaborowskiego i osadzenie go 
w. więzieniu śledczem, (x) 

Nowości wydawnicze. 
-—- Ludwik Stasiak: <Bra a słowiańskich mogił», Powieść i5" czna. Czestochowa, 

Gromakiajo Nada, a ass — Ко... munt: <Blichtr i blask, z rozmyślań o Słowackim. i Kriameimo <Słowa». 1926 na — +Swiato dał w Nr. 37 zn ilustrowaną przez Kamila Mackiewicza kle Samego znakomitego artystę skreśloną <W. - drėwkę bo kiesach». Božel jak tež te RE gląda Wilno pod piórem Kamsią Mackiewi. cza. Wystarczy przytoczyć jeden frazes; <Szkoda tylko pisze, wróciwszy z wyścigów na poląch Pośpieszki—szkoda, że wśród płei pięknej przewaźającą większość stanowił: matrony, wyglądem swym żywo PizyBOmi. nające krótko strzyżone stuletnie wierzby i wogóle zamierzckłe Czasy przedwojeńne» Rozumie się, eczywiście... Dla takiego, jak nieoceniony Kamil Mackie wicz, młodziką czasy <przedwojanne» to prawie — Średnio- wiecze. Summa summarum w Wilnie tylko i jedynie godna uwagi a nawet zachwytu jest—rzodkiewka, A i to jsszcze nazywaj. y. tu—radysa! W tymże <Świecie» i w kał L nym śliczne wrażenie myśliwskie x... War: pajewa hr. Konstantego Przeździeckiego. skreślone eleganckiem i barwnem piórem redaktora Stefana Krzywoszewsytego. Oža- = © < = poświęcony jest |, mającej ё 
AS Ja = przed sobą przyszłość — 

— <Labirynt». Pod tym tytułem za: Warszawie Czasopismo 
ne wyłącznie,. krzy- wkom! już są w pierwszym 

Oczywiście, 
który Teatr Polski obecnie numerze zadania konkursowe; 

— «Przegląd księgarski» (dwut . przynosi w 17 zeszycie okazac o 
ysława Mic- 
ność. Jaż w 
stale powziął 
polskiej księt 
«оЁсупа рго- 

1866 osiadłszy w Paryżu na Wł. Mickiewicz myśl akon 
dE sam za ar potem 
pagandy polskiej». Bibijoteka Lud. . ska byla wydawnictwem popularne. 5 dy tomik kosztował 25 centymów Ogółem Mickiewicz gh jej tomików. 

I ickiewicza wy: przekład Pamiętaików Pasta, ilustrowa. e wizerunki zasłużonych Polaków etc. Cios straszny księgarni Mickiewicza zadały WW le komuoy z wojskami rządowe TS0ppoż ovalą ona już tylko do roku 

— W «Światowidzie» (Nr. 38) C, Vertua, znakomity Taoiacrkiia a io ropy i Świata» (bagatelal) rozmawia jak gdyby nic z pekonanym «mistrzem» pol+ skim Choińskim. Ciekawy, a nieznany szkic Matejki, portret dr. Marjana Morel /wskie- go, miesirudzonego „rewindykatorą polskich dzieł sztuki z racji zamianowania go ku- stoszem zamku królewskiego na Wawelu, kiika ciekawych zdjęć z Bolszewji, : — <Wiadomości Literackie» (Nr. 38) zaczęły zamieszczać rysunki konkursowe <Literatura polska w karykaturze. Negris pinóstwo, od złotych 200 do tuzina biletów 0 kina (oczywiście, w Warszawie). 
— W «llustracji» (Nr. 37) szereg wi: doków wnętrza—nader wspaniałego — rezy- dencji naszego poselstwa w Brukselli. Do: dać trzeba, że poseł wasz hr. Jan Szembek 

" miłośnikiem dzieł sztuki oraz zapalonym kollekcjonerem. 

SZAL DETWE EITI TTT ARO 

P. Fumonowiczowi (Nowogródzka 
1 > mieszkania Izraela Lur- 

gina (Szopena 3) nieznany sprawca przy 
pomocy podebranego klucza skradł palio 
waaitości 36U zł. 

„ — B. Rudsianowej (Šzopena 3) skra« 
dziono igły maszynowe wartości 1300 zł. 
Kradzieży dokonała słażącą Jadwiga, nazwi 
Ska której nie ustalono, ;
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Z całej Polski Ze świata 

— Zajście obok zwłok Niezn. — (r) Amerykański środek na 
Żołnierza! W swbim czasie władze schudnięcie, Wszystkio panie te- 
wojskowe przekazały miastu opiekę i reźniejsze chcą być szczupłe. Temu 
nadzór nad grobem Nieznanego Żoł- chyba nikt nie zaprzeczy. Wszystkie 
nierza i jednocześnie posterunki po- chcą być szczupłe i każda stara się 
licyjne objęły wartę nad grobem. osiągnąć to zapomocą innej, swojej 
Niestety w ub. tygodniu z polecenia własnej metody. A mięc są takie, 
władz policyjnych posterunki te cof- które przysięgają się, że na Śniada- 
nięto, wobec czego dozór nad gro- nie jadzją plasterek cytryny, na obiad znanej 
bem zorganizował dział ogrodniczy pomidor, a na kolację gotowaną w 
wydziału technicznego magistratu, do wodzie jarzynę; inne kładą się umyśl- fabr ki ; 
sprawowania którego użyto stróżów nie głodne speć; innę znowu natych- y GLa. oesew17t. 
ogrodowych w umundurowaniu. miast po przebudzeniu się zabierają Spredaż we wszystkich aptekach 

› W nocy z soboty na niedzielę, z 
dn. 19 na 20 bm. o godz. 12 m. 30 
do pełniącego służbę dozorcy miej- 
skiego, Avtoniego Saludy (Pansks 18) 
zbliżył się jakiś żołnierz, uzbrojony 
w karabin, który ukląkł przy grobie 
i zaczął się modlić, a na zapytanie 
stróża odpowiedział, że przysłano go 
do pilnowania grobu. 

Wobec przybycia owego žolnie- 
rzą bez zwykłej asysty dwuch in- 
nych szeregowych. Saluda powtórzył 
niezwłocznie to oświadczenie pełnią- 
cemu warię przy Sztabie Generalnym 
na pl. Saskim żandarmowi. 

W następstwie czego žojnierza 
tego aresztowano i po rozbrojeniu 
odprowadzono do 12 komisarjatu 

P. P. 
Žandarm—warlownik zeznal, że 

podczas aresztowania zauważył 2 
osobników ukrywających się za pom- 
nikiem ks. Józef», którzy zaraz po 
aresztowaniu ulotnili się. 

Aiesztowany podał się za artystę 
malarza Józefa  Korzuchowskiego 
(Marjensztaat 6). Zeznał on, że pod- 
czas ostatnich waik stracił brata i 
że zwłoki tego ostatniego leżą w 
grobie. Nie mógł przeto znieść, a- 
by grobu tego pilnowali stróże ogro 
dowi i postanowił sam objąć wartę 
przy grobie, 

Podczas rewizji domowej znale: 
ziono u K. 2 karsbiny, rewolwer i 
60 naboi karabinowych, Narazie K. 
zwolniono. Przeciwko niemu wyto- 

się do gimnastyki, po południu idą 
do masażystki, a wieczorem do późna 
w noc tańczą, jak szalone. 

Ale wszysikie te skomplikowane 
metody będą już teraz niepotrzebne, 
gdyż wynaleziony został nowy, jedy- 
ny niezawodny środek na schudnie- 
cie, Środek ten nic nie kosztuje 
jest dostępny dla każdego. Wy- 
nalazczynią jest amerykanka Miss 
Vera Vernou. Twierdzi ona, że 
aby schudnąć należy wchodzić i 
schodzić po schodach — na czwora- 
kach. Wystarczy przejść w ten spo- 
sób raz dziennie kilka pięter, by w 
ciągu tygodnia stracić koło 10 fun- 
tów. W jednem z amerykańskich pism 
ilustrowanych umieszczono fotogra 
fę Miss Vernou, przedstawiającą ją 
na czworzkach na schodach... w suk= 
ni baletowej. Miss Vernou jest tak 
świetnie wytrenowana, że schodzenie 

cji nie sprawia jej żadnej trudności, 
A więc schody wa czworakachl 

Precz z pomidorami, cytrynami i oc- 
tem, precz z- gimnastyką, masażem 
i tańceml Radzilibyśmy tylko p'ęk- 
knym paniom, by po raz pierwszy 
nie próbowały owego śŚrocka gdy 
będą w toalecie baletowej. Lepicj za- 
chować ten strój do czasu, gdy na- 
bierze się takiej wprawy, jek Miss 
Vera Vernou! 

SPORT. 
czona będzie sprawa sądowa za 
nieprawne posiadanie broni, Subsy aż tow. wio 

W związku z powyższym, od 80. 
Ministerstwo W. R. 1 O. P. nadesłało 

do Urzędu Wojewódsiwa zawiadomienie o 
przyzn nie Wileńskiemu Towarzystwu Wio- 
Ślarskiemu dziesięciu tysięcy złotych  tytu- 
łem subsydjum. Subsydjum to przyznane 
zostało towarzystwu dzięki zabiegom  woje- 
wódzkiego Komitetu przysposobienia wojsko» 
wego i wychowania fizycznego 1 та na ce- 
lu umożliwienie szerszemu ogółowi młodzie« 
ży uprawianie tego miłego i pożytecznego 
sportu. Szkoda tylko, że ostatnio coraz czę 
ściej daje się słyszeć o zakulisowych intryżi 
kach i sprawach powstałych w klubach 
wioślarskich, 

* 

poniedziałku od 2 godz. pp. wartę 
przy grobie Nieznanego Żołnierza 
objął 36 p. p. 

— Aresztowanie bandy  fal- 
szerzy 5 i 20 złotówek. Po dłuż- 
szej przerwie zaczęły się znów poja- 
wieć na tergach w kraju a zwłaszcza 
w Łodzi fałszywe banknoty 5 cio i 
20-10 žiotowe, Energiczne śledztwo 
ustaliło, iż centralą fałszerzy była 
Łódź, skąd banknoty wędrowały po 
okolicznych miasteczkach, zwłaszcza 
w dni targowe. Przypadkowo zupeł- 
nie ujawnione zostały nici tej afery 
fałsze: skiej 

Onegdsaj przybył do Piotrkowa 
jakiś mężczyzna, który za kupione 
20 tuzinów pudełek pasty do obuwia 
zapłacił kilku banknotami 
wemi. Wygląd ich wzbudził w kupcu 
pewne podejrzenie, więc zameldował 
cn niezwłocznie o tem policji, 
żdołała aresztować fałszerza. 

Aresztowany Józef Kucharczyk 
oświadczył, iż przybywa ze wsi Ta- 
tarów pod Łodzią, a dokonana w 
mieszkaniu jego braci natychmiasto- 
wa rewizja doprowadziła do wykry- 
cia 160 fałszywych banknotów. 

Aresztowani wskazaii jako głó- 
wnego dostawcę mieszkańca Łódzi ч 3 3 i 
Antoniego Kłys, który zamieszkiwał chwili, gdy chciał puścić w obieg 
na Bałutach wraz z kilkoma pomo- fałszywy banknot 20-złotowy. Bracia 

Międzykiubowe zawody ko. 
larskie. 

W niedzielę nadchodzącą odbędą się w 
parku sporiowym im. gen. L. Želigowskiego 
międzykiubowe zawody kolarskie zorgani- 

50 złoto- zowane staraniem Wil, tow. cyklistowskiego, 
Sekcje kolarskie tow. Makkabi 1 ŽAKS. za: 
zapowiedziały swój udział, 
„. Program zapowiada sześć biegów, Szczę: 

która śliwych zwycięzców oczekuje siedem cent 
nych nagród. T 
  

Zapis na państwowy ogólny kurs 
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przedłużony do 1-go października, 
Infor. Sadowa 25 wydz. teiegr. telct. 

Dvr. P.T     

składach aptecznych. 
prosimy zwracać 
fabryczny umieszczony na odwrotnej 
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we 63673. Prenumerata kwartalnie zł. 2 
Cena pojedyńczego numeru groszy 20 

Do mabycia w kioskach „Ruchu» 

  

ze schodów w tej oryginalnej pozy. (KMBEĘKZMEBUMAEKEME 
Polecamy bardzo gorąco rodzinę. 

inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek о ka- 
miennem sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli ze łzą w oku, Ła- 
Skawe datki przyjmuje Adm. „Stowa * 

asas D IC 
BS WPA 
E E = Kwaszelnia 23.23 

mra przyjmuje wszełl- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 

BPE wchodzące. 

да вбавсвоны 
NIE CZEKAJ 

póki inny Cię wyprzedzi. Napisz. 
natychm ast, a otrzymasz książeczkę z 
wskazówkami, jak zmniejszyć wydaiki 
dla siebie i i rodziny do minimum. 
Nie kosztem całorocznych o-zczędno! 
ści i poświęceń, lecz tylko praktyez- 
nym systemem, zaprowadzonym w 
Anglji i Ameryce Ty możesz ełe- 
gancko się ubierać i zdobyć przed- 
mioty domowe o użytku. Mała faty- 
ga—duży zysk. Na odpowiedź 20 gr. 

znacz. poczt. adres: 

Tow. «PO TOM Ą> 
Warszawa 1, skr. poczt. 567—T. 
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cnikami. Na skutek tych zeznań are- Kucharczyk i Kłys osadzeni zostali 
sztowany został Antoni Kłys w 

Straszne przeżycia w 
wodnym żywiole. 
Ten który ongiś wyzywał Śmierć 

w szranki i zwycięsko „pokonał” 
wodospad Niagary, rzucając się w 
zamkniętej beczce w odmęty spienio- 
nych wód — ostatecznie został poz 
bewiony życia przez łupinę owocową, 
Kapitan Bob Leach, słynny champion 
amerykański, zmart niedawno, jak 
donoszą gazety angielskie, wskutek 
nieudałej operacji nogi, którą złamał, 
poślizgnąwszy się na ulicy na łupinie 
od pomareńczy. 

W r. 1911 Leach, wówczas 4l 
letni mężczyzna, dokonał swej karko 
łomnej sztuki w obecności (rzystu 
tysięcy widzów. W stalowej, wewnątrz 
wyściełanej beczce, kształtu cygara, 
stoczył się on z wodospadu „Podko- 
wa”, 168 stóp wysokiego. Wpadłszy 
do rzeki, beczka porwaną została 
przez olbrzymi bałwan, który ją rzu- 
cit na 30 stóp w górę. Następnie 
„stalowe cygaro” przez Os'emnaście 

w więzieniu. 

   

minut pozostawało w szalonym wirze 
u stóp wodospadu, gnane w kółko 
przez huczące odmęty. Wszelkie usi- 
łowania wydobycia beczki z tego 
wodnego piekła, okazały się plonne. 
ysiączne rzesze widzów ogarnęło 

przerażenie: nie mogło ulegać wątpii- 
wości, że Śmiałek swój czyn bolater= 
ski przypłaci życiem. Atoli po pe- 
wnym czasie silny prąd wyrwał be: 
czkę z kotłujących się wód i uniósł 
ją ku brzegowi. Leach'a wydobyto 
w Stanie nad wyraz ocłakanym; po- 
czątkowo sądzono, że wyzionął du- 
cha, wkrótce okazało się jednak, że 
żył jeszcze, był atoli do tego stopnia 
„poturbowany*, że musiał parę mie- 
sięcy przeleżeć w szpitaiu. Od wra- 
żeń doznanych podczas dokonywania 
niebezpiecznego eksperymentu, włosy 
kapitana Leach'2 całkowicie posiwiały. 

Niemniej straszne są przeżycia w 
wodnym żywiole, choć w zgoła od. 
miennych warunkach, dwóch krajow- 
ców archipelagu malajskiego. Znany 
francuski podróżnik Wernier w ten 
sposób opisuje w jednem z pism 

UMRENEZNNZEKE: M B 

paryskich to niezwykłe zdarzenie: 
Korzystzjąc z zaproszenia mego 

znajomego, przedstawiciela wielkiej f.r- 
my jublerskiej w Marsyljj, udałem 
się z nim pewnego dnia na połów 
pereł, Obaj siedzieliśmy pośradku 
czółua, podczas gdy dwaj tuziemcy, 
Manu i brat jego Tetaan wiosłowali; 
jeden przykucnąwszy na przodzie 
łódki, drugi stojąc za nami w tyle. 
Znajdowaliśmy się wśród lagun pew* 
nej słynnej wyspy perłowej morza 
Południowego. Zatrzymawszy się na 
głębi oxało pięćdziesięciu stóp, na 
znak dany przez mego towarzysza. 
Teiuan począł czynić przygotowania 
do pierwszego skoku. Stońce stało 
u zeniiu i jego ogniste promienie 
przenikały tafię wody do bardzo 
znacznej głębokości, Opodal skłony 
olbrzymiej rafy koralowej staczały się 
ku jasnemu dnu morskiemu, W bo: 
kach skały widniały ciemne groty. 

Obserwując nurka przez lornetkę, 
widziałem, jak Tetuan z zadziwiającą 
zgrabneścią poruszał się w tym za: 

kiętym dwodnym _— świecie, jak 

  

Miejski Kinematogral | 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

  

į 
it 

li Н 

Dziś będzie wyświetlany największy dziejowy film polski osuuty na tle bohaterskibh. 

walk narodu Polskiego z najazdem bolszewickim w 1920 roku 

„Miłość przez ogień i krew 
Główne postaci dramatu: Marszałek Józef Piłsudski, Generał Józef Halier, Premjer 

Nr 222 (143% 
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“ 

Witos, Ks. Skorupka, Lenin i Trocki, 

NAD PPOGRAM»; Film reklama księgarni św. Wojciecha «Jak powstaje książka>- 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie odzgodr. 4 m. 30, 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. - 
POCZĄTEK SEANSÓW: /W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 5 £j. 

  

w domu 

sportowym 

  

Gimnastyczne 
'po cenach konkurencyjnych nabywać można 

Ch. D i n c es Wielka 15. 

Przy ul. WIELKIEJ Mr 42 

ZOSTAŁA ofwarfa filja 
detalicznej sprzedazy CUKRÓW i CZEKOLADY 

WARSZAWSKIEJ FABRYKI 

B-ci Ifowieckich 

Koszulki, Spodenki, 

Pantofle, Szarawary 

  

Deję „korepetycje, 
udziełam lekcji 

i franenskiogo 
liczę nied:ogo. 

Dowiedzieć się 9—11 
ranoi 2 - 4 popołudniu 
M:ckiewicza 42 m, 11, 

Wilno, 

  

o odnsjęcia 2 
pokoje umeblo» 
wane lub bez 

mebli ze wszelkiemi 
wygodami, Wiadomość 
w Biurze  Rekjamo- 
wem Stefana Grabow= 
skiego Garbarska 1, 

    

OKÓJ umeblowa- 
P ny z elektrycz- 

do wyna- nością 
jęcia dla studentki, 
urzędniczki |ub star: 

szej uczenicy. 
Dowiedzieć się od 3 
do 5. Wilno, Pohu- 

lanka 21 — 29, 

Sktady broni, 
+ 

8 9; amunicji myśliwskiej, 
$ 

Numer Łowiecki „9łowi 
Specjalnie nadający się do zareklamowania, tego rodzaju przedsiębiorstw, 

stanowiący dla nich pierwszą w swoim rodzaju okazję reklamową, 

io iro 

sklepy z artykułami 

rybackiemi. ‚ 
dramat w 
8 aktach. į 

kazyjnie ROWER 
Lejtner—szoso* 
wy, lekki i 

bardzo mocny, uży- 
wany, w dobrym Sia 

nie do sprzedania. 
Wystawiony na sprze- 
daż w wa'sztaiach A. 
Sznejlisa Mickiewicza Z 

ześcio pokjowe | 
$ miesz'anie w 

punkcie zam 
bezinteresownie ' 
mniejsze. Ofeiiy do 
Administracji <Słowa> | 

dla agronoma 

    

  

czenice przyjmę na 
Całkowite utrzy* 

manie (z zakładów Na 
zaretu 1 Czertorysale- 
go). Duży słoneczny 
pokój. Pomoc nauko- 
wa, fortepjan, franca- 
ska konwersacja,bioijo+ 
teka ma miejscu. UL 
Debra Nr. 6 (w po* 
biżu Uniwersytetu 
przy ul. Zakretowej) 

  

Do wynajęcia 
  

Towar najlepszej jakosci, 

Opakowanie wykwitne. 

UWAGA! 

i są znacznie tańsze. 

  

Wyroby nasze przewyższeją jakość zagranicznych 

GATUNKI DELIKATNE 
jak deserówka, 
nadchcdzič będą co dzień 

świeże. 

2 posoje z nowoczes* 
nemi wygodami, 

« Makowa (Bankowa) 1 om adki 
Е m, 11 

* p. 

      
RZYJMĘ dzieci 

do kompletu 
treblowskiego, 

ё w Wieku od lat 5—do 
7. Zakretowa 7 m, 4: 

Narwojszowa. 

    

  

nowoczesnym systemem 

go czasopisma. 

  

B 

am SPÓŁDZIELNIA ROLNA? 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul ZAWALNA 1 

Sprzedaż i zakup; 

a Żyta 
Owsa 

a Jęczmienia 

m 
Soli. 

Sszerpał i wyrywał ogromne skorupy. 
Znajdował się w oddalaniu około 
piętnastu stóp od skały koralowej, 
do której był odwrócony tyłem. Na- 
gle.z położonej najgłębiej groty, bły- 
skawicznie wysunęły się dwie macki, 
grubości gumowego węża pożarnego, 
które prawie równocześnie owinęły 
sę o nogi i pierś nieszczęsnego 
nurka. Z okrzykiem zgrozy podałem 
lornetkę znajomemu. 

— Polip ortopus! —zawołał tenże. 
Tymczasem bystre oczy Manu, šie 
dzące każdy ruch brata pod wodą 
dostrzegły rozpaczliwe położenie Te- 
tuana. — Pochwyciwszy szybkim ru- 
chem leżący w łódce kamień, zaś w 
prawej dłoni dzierząc olbrzymi nóż 
malajski, odważny młodzian zanurzył 
się w głębie. Totuan przebywał już 
prawie półtorej minuty pod powierzch- 
nią morza. Z zapartym oddechem 
przypatrywaliśmy się dramatowi, roz- 
grywającemu się w głębiach wodnych. 
Mogliśmy dostrzec Manu, który wy- 
machując nożem, z każdą chwilą 
przybliżał się do brata, ale równo- 

Komunikat o systemie R. Lossowa. 
Wobec ogólnego zainteresowania po. rolników 

R. Lossowa z Lesniewa 
oraz licznych zapytań, otrzy* ywanych przez nasz dział 
techniczno rolniczy, rozpoczeliśmy drukowanie 
łowych danych, odnoszących się do tego arcyważnego 
systemu, zaopatrując srtykuły licznemi ilustracjami, 

Mając na względzie ważność dła t 
nowego systemu uprawy roli, przy którym na najlich- 
szych ziemiach osięga się 43 q żyta lub po nad 50 q 
jęczmienia z hektara, pros my we własnym 
pp. rolników o terminowe zgłaszanie prenumerat nasze- 

Czasopismo nasze <E N E R GJ A> jest organem 
fachowym, posiadającym bogate i roznorodne 

Prenumerata roczna (za 24 numery) wynosi 30 zł. 
z dostarczeniem do domu. 

Adtes: Poznań, Św. Marcin 74. 
Rach. bieź. w Banku Kwilecki, 

TELEFON 1—147 

szczegó: 

rolników tego 

interesie 

działy, 

Potocki I S-ka 

ZIEMIAN B 

Ed 

Otrąb żytnichi pszennych EB 

В 
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
Ф
 Obwieszczenie 

Komornik przy Sądzie Ožregowym w 
Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. Wilnie 
przy ul. Wileńskiej Nr. 28 m. 5, zamieszka« 
ły, zgodnie z art. 1030 UPC. podaje do 
wiadomości publicznej, że w dniu 28 wrześ- 
nła 1926 r. o godz. 10-tej rano w Nowej: 
Wilejce przy ul. 3—go Maja w lokalu Zakł. 
Przemysłowo:Drzewnego dawn, Posehia, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącgo 
do firmy «Fabryka Plandek, N _ Zemsz i 
S—wie» majątku ruchomego, składającego 
się z transmisji, maszyn do Szycia, maszyn 
do wykończenia tkaniny, warsztatów tkackich 
1 motoru elektrycznego, oszacowanego na 
sumę zł. 6,750. emornik 

ŁAGA O POMOC 
B chora wdowa, 

zrozpaczona 
matka dwojga Uczą” 
cych się dzieci, kióre 
po powrocie ze szkoły 
literalnie nie mają co 
jeść Ofiary przy, muje 
Administracja 

«Słowa» i 

ekcji angielskiego 
L udziela doświad* 

czona  nauczy“ 
cielka po diusoletnim:   pobycie w Anglji. Adz 
Mickiewicza 37 m. 17 

wejście od Ciasrej. 
Dowiedzieć się między 

3a 5-4. 

utynowana prat 
R cowniczka biuros 

wa, b. nauczy“ 
cielka, poszukuje za 

jęcia biurowego, | 
względnie posady | 

nauczycielki, Posiada 
muzykę i rysunki ora: 
znajomość języka iran” 
cuskiego. Zyadza się 
na wyjazd Wilno, uk - 
Sierakowskiego 25 

  

Polskiej Jadłodajni i Kawiarni 
przy ul. Tatarskiej Nr 24, 
Sala, gabinety i kuchnia urządzo" 

ne w nowoczesnym stylu amerykań. 
skim i pod kierunkiem wybitnych 

sił fachowych. 
Ceny minimalne i dostępne dla 

wszystkich. Z poważaniem I. Gołowacz     

(—) P. Legiecki, m. 19 

Podstawą życia człowieka jest hygje- j 
na i dobre odżywianie A A PO as 

Szanowna Publiczność zawsze Basdnikowa znajdzie w wynagrodzenie. 

  

    
   

  

W. Pohulanka 9—23 

2 nieduže pokoje 
meblowane do 

najęcia od zaraz za! 
ś-to Jerski 4 m. 18. 
bejrzeć do 11 rano 

od 3— pp 
  

POR DARMO OPRAWIONY 

w ramie wartości 30 złotych 

rozmiaru 35x45 może otrzymać każ- 
dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 

adresu i znaczku poczt, za 16 gr. 

T="RSOBZB 

  Adr. Warszawa, Piac Napoleona ; Skrz. pocz Nr 627. 

  

  

cześnie łakżłe ujrzeliśmy że zgrozą 
wyłaniającego Się z jamy skalnej 
strasziiwego kształtu olbrzymiego pa: 
lipa. Przez cały ten czas, biedny Te- 
tuan nie ustawał w usilowaniach 
wyrwać się ze śmiertelnych objęć 
morskiego potwora. Ale okruiny płaz 
nietylko, że nie puszczał swej ofiary, 
ale w pewnej chwili pochwycił stasz- 
liwą macką także śpieszącego z od- 
sieczą Manu. Widzieliśmy jeszcze 
tylko, jsk ten ostatni błyskawicznie, 
raz wraz zadawał nożem ciosy okrop- 
nemu zwierzęciu. Potem powierzchnia 
wody zabarwiła się czarrą cieczą, u- 
niemożliwiając nam dalsze obserwo« 
wanie wstrząsającego widowiska, 

Minęło jeszcze trzydzieście sekund. 
Pochyleni nad burtą łódki, pozosta- 
waliśmy pod wrażeniem przeżytych 
krótkich, lecz strasznych chwil. Nie« 
szczęśliwym tym ludziom, niestety, 
pomóc nie byliśmy w stanie. Zresztą 
pozbawieni przez tak długi-czas po- 
wietrza, według wszelkiego prawdo- 
podobieństwa już nie żyli. Wtem w 
oddaleniu kilkunastu metrów od łódki 

  

plusnęła woda i niebawem na po“ 
wierzchni ukczała się kędzierzawś 
głowa Manu. Krew sączyła się mi 
obficie z nosa i uszu j 

— Prędzej, prępzej—woła na nas: 
Kisdy podplyngiišmy, dosirzegliš“ 

my, że ciągnie za sobą ciało brata 
W kilka chwil później obu nieszczęś 
liwych młodzieńców mieliśmy już 
łodzi. Teiuan jak nieżywy leżał пй 
dnie kanoe; mój towarzysz A 
mie zajął się raiunkiem. Dzięki jej 
umiejętnym zabiegom, nurek po pew 
nym czasie drgnął i zaczął oddycha 

— Apat! zyjel—zawołał urądowi 
ny Manu i wskazując ręką w głębi 
dodał: 3 

— Ten djabeł tam już prawie m 
miał, ale dostał nożem cztery raZ 
Teraz zdycha. A pakal Zjem je, 

    

    

    

  

Tatuan oddychał już regularn 
był ocalony, : 

  

Wydawca Stanisław Riackiewisa — Redaktor w/z Czesinw Karwowski Odpowiedzialny Ks szżasschia Ganon Ławifski. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskia* Kwaszelna 23   
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