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HISTORYCZNE POSIEDZENIE LIGI 
Dzień wczorajszy będzie dniem 

historycznym w dziejach powojen- 

nego układu stosunków. Niemcy 

zostały przyjęte do Ligi Narodów. 

Sprawa, która tak emocjonowała 
opinję europejską, która była przed- 

miotem zaciętej walki politycznej 

została rozstrzygnięta, Powojenny 

układ stosunków _ politycznych, 

wytworzony przez traktat wersalski 

pod kątem widzenia nałożenia 

kaftana bezpieczeństwa na niebez- 

piecznego sprawcę pożogi świato- 

wej, mógł trwać tylko czas pe- 

wien—czas nie tylko potrzebny do 

rekonstrukcji, sił gospodarczych 

zwycięzców—ale również i czas po- 

trzebny na odprężenie psychiczne— 

we wzajeninych stosunkach stron 

walczących do niedawna na śmierć 

i życie. 

Jednakże ten stan rzeczy nie 

mógł trwać długo. Okazało się, że 

powrót do normalnych stosunków 

i gospodarcza odbudowa Europy 

niemożliwa jest bez przywrócenia 

wzajemnego zaufania i normalnej 

wzajemnej współpracy narodów. 
Europa nie mogła wyeliminować ze 
wspólnoty życiowej takiej potęgi 

i gospodarczej i politycznej jaką 
są Niemcy. 

Wejście Niemiec do Ligi Naro- 
dów było nieuniknione. 

Jednakże ten fakt, który musiał 

nastąpić prędzej czy później, dla 
Polski niósł szereg niebezpieczeństw 

i w znacznej mierze utrudniał jej 

położenie. 

Polska, przeciwko której były 

skierowane wszystkie wysiłki Nie- 

miec w walce ich z traktatem Wer- 
salskim, i rewizja granic której by- 

ła głównym celem wejścia ich do Ligi 

i Rady Ligi Narodów, nie mogła 

pozwolić by w tym areopagu mo- 

carstw, decydującym o sprawach 

światowych, znalazły się Niemcy 
same. 

Polska musiała tam być obec- 

na by móc skierowane przeciw 

niej ciosy .parować—wymagała te- 

go nie tylko sprawa Polski ale i 

sprawa pokoju Światowego, który 

mógł przy jednostronnem rozstrzy- 

ganiu pretensyj niemieckich łatwo 

być na szwank narażony. 

Interes Polski splatał się tu z 

interesem Świata, stawał się pro- 

blemem pokoju światowego. 

Opór Niemiec omal nie dopro- 

wadził do kryzysu w Lidze Naro- 

dów. 

Wczorajsze głosowanie Rady Li- 

gi Narodów było wyrazem kompro- 
misu, którego szukano w tej spra- 

wie. Polska stałego miejsca nie 

dostała. Jednakże wbrew żądaniom 
niemieckim opinja Świata uznała 

konieczność jednoczesnej z wej- 

ściem Niemiec reorganizacji Rady 

Ligi. 

Uznanie konieczności jednoczes- 

nej reorganizacji Ligi i zwiększenia 

miejsc niestałych jest potwierdze- 

niem przez opinję Świata i wzię- 

ciem w ten sposób w obronę tych 

praw i interesów które mogłyby z 

wejściem Niemiec do Ligi zostać 

na szwank narażone. 
Jest to więc z tego punktu 

widzenia sukces Polski, sukces jed- 

nak tylko czasowy. Jedynie bo= 

wiem uzyskanie w Radzie stałego 

miejsca mogłoby Polsce jej intere- 

sa zabezpieczyć. 

Leży to zarówno w. interesie 

Polski, jak i pokoju światowego. 

Przyjęcie Niemiec. Powiększe- 
nie miejsc niestałych. 

GENEWA, (Pat.). Na dzisiejszem posiedzeniu Ligi Naro- 
dów powzięto jednomyślnie uchwałę w sprawie przyjęcia Nie- 
miec do Ligi Narodów oraz przyznania im stałego miejsca 
w Radzie Ligi Narodów. 

Powzięto również jednomyślnie uchwałę powiększającą 

ilość niestałych miejsc w Radzie do 9. 

Przebieg głosowania. 

Kompletna jednomyślność. 
GENEWA, (A.T.E.). Głosowanie nad sprawami, znajdu- 

jącemi się na porządku dziennym obrad środowego posiedze- 
nia sesji Ligi Narodów, odbyło się jawnie. 

Delegaci państw byli wywoływani kolejno przez przewo- 
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dniczącego. Wszyscy bez wyjątku wypowiedzieli się za 
przyjęciem Niemiec. Jednomyślny wynik głosowania zo- 
stał przyjęty przez długie brawa. 

Gdy następnie przewodniczący Ninczicz oświadczył, że 
oddaje pod głosowanie następny punkt porządku dziennego, 
na którym znajdowała się sprawa przyznania Niemcom 
stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów oraz rozszerze- 
nia liczby miejsc niestałych do 9, delegat Norwegji Nan- 
sen podniósł się ze swego miejsca i zamierzał ponownie za- 
brać głos. jednakże po krótkiej rozmowie z Chamberlainem 
i Nincziczem podczas odbywającego się głosowania oddał 
swój głos za przyjęciem wniosku. Podobnież, jak punkt 
poprzedni, sprawa ta osiągnęła jednomyślność. 

Po ukończeniu głosowania lord Cecil zbliżył się do Bri- 
anda i długo ściskał mu dłoń. 
ы \]\(/.упік głosowania: przyjęty został przez długotrwałe 

oklaski. 

Zawiadomienie Niemiec o wyniku. 
BERLIN, (A. T. E.). Rząd Rzeszy został zawiadomiony telegra- 

ficznie o jednomyślnej decyzji Zgromadzenia Ligi Narodów w sprawie 
przyjęcia Niemiec i otrzymania stałego miejsca przez Konsula General- 
nego Aschmanna natychmiast po ukończeniu głosowania. 

W godzinę później tę samą wiadomość przyniosła depesza Sekre- 
tarza Generalnego Ligi Narodów Ericka Drummonda. 

dtzegóły posiedzenia. 
GENEWA (A. T. E.). Środowe 

historyczne posiedzenie rozpoczęło 
się punktualnie o godzinie 10-ej. 
Członkowie delegacyj, dziennikarze 
i publiczność tłumnie zapełnili salę 
i galerję. Przewodniczący Ninczicz 
udzielił głosu przewodniczącemu 
pierwszej Komisji Mott'ie, który 
referował projekt Komisji i uchwa- 
ły wtorkowe Prezydjum Ligi Na- 
rodów. 

Przemówienie Motty. 
W pierwszej części swego prze- 

mówienia Motta poruszył zagadnie- 
nia natury formalnej. W drugiej 
części przystąpił do zagadnień rze- 
czowych. 

Motta zaczął od twierdzenia, że 
Zgromadzenie Ligi Narodów w da- 
nym wypadku ma prawo zastoso- 
wać paragraf 14-ty bez przekazy- 
wania znajdujących się na porządku 
dziennym spraw decyzji Komisji. 

Do spraw tych Motta zalicza: 
1) przyjęcie Niemiec, co zostało 
już załatwione zasadniczo przez 
Komisję w marcu, 2) przyznanie 
Niemcom stałego miejsca, co było 
uznane za warunek przystąpienia 
Niemiec do Ligi Narodów, 3) spra- 
wę miejsc niestałych, która została 
uznana przez Prezydjum Essemble 
Rady Ligi Narodów za ściśle zwią- 
zaną ze sprawą stałego miejsca 
dla Niemiec. 

Gdyby sprawy te były trakto- 
wane oddzielnie, z uzyskaniem jed- 
nomyślności, która jest wskazana 
byłoby bardzo trudno.  Przekaza- 
nie jednego zagadnienia do Komi-* 
sji bez przekazania spraw, które są 
Ściśle z niem związane jest niemo- 
żliwe. Motta zgodził się natomiast, 

„że należy odesłać do Komisji pra- 
wniczej sprawę procedury wyborów 
na miejsca niestałe i półstałe. 

W drugiej części swego prze- 
mówienia Motta wyłuszczył argu- 
menty przemawiające za przyzna- 
niem stałego miejsca Niemcom i 
następnie w sposób bezstronny 
przedstawił poglądy przeciwników 
i zwolenników rozszerzenia Rady 
Ligi Narodów o miejsca niestale. 
W zakończeniu dodał, że na przy- 
dzielenie miejsc niestałych muszą 
mieć wpływ względy nietylko poli- 
tyczne, ale i geograficzne. W radzie 
Ligi Narodów powinny być repre- 
zentowane narody Ameryki Połu- 
dniowej, podobnież jak powinny 
być uwzględnione żądania Azji. 

Przemówienie Motty wygłoszo- 
ne rzeczowo i bardzo żywo, zosta” 
ło przyjęte oklaskami. 

Przemówienie Laudona. 

GENEWA. (A. T. E.). Po prze- 
mówieniu Motty wszedł na mów- 
nicę przedstawicieł Holandji Lau- 
don, który wypowiedział swe za- 
strzeżenie przeciwko powiększeniu 
ilości miejsc niestałych, zaznacza- 
jąc, iż niema jednak zamiaru stwa- 
rzač z tego powodu zasadniczych 
trudności. 

Protest Nansena. 

Po przedstawicielu _Holandji 
przemawiał znany podróżnik nor- 
weski Nansen. Udając się na mów- 
nicę nerwowo  przerzucał sześć 
kartek na których była zanotowa- 
na jego mowa. 

Wystąpienie Nansena zostało 
wysłuchane w zupełnej ciszy, 

Nansen uważa, iż rozpatrywanie 
łączne sprawy przyjęcia Niemiec i 
miejsc niestałych nie jest zgodne z 
paktem Ligi Narodów. Delegat nor- 
weski proponował głosować za 
przyjęciem Niemiec, a pozostałe 
sprawy odesłać do Komisji. 

Przemówienie Nansena znalazło 
bardzo słaby oddźwięk wśród zgro- 
madzonych. Tylko od czasu do 
czasu słychać było słabe oklaski. 

Zastrzeżenia Szwecii. 

Zastrzeżenia Szwecji, które zo- | 
stały sformułowane przez delegata 
Undena,. dotyczyły raczej przysz- 
łości, niż spraw, znajdujących się 
bezpośrednio pod obradami. 

Rozczarowanie Niemiec. 
Wystąpienie Skandynawów tylko teoretyczne. 

GENEWA (A.T.E.). Czwarte posiedzenie 7 sesji plenarnego posie- 
dzenia Ligi Narodów przyniosło poważne . rozczarowanie Niemcom. 
Nadzieje na odroczenie sprawy powiększenia ilości miejsc niestałych i 
na oddzielenie tej sprawy od sprawy przyjęcia Niemiec i przyznania im 
miejsca stałego spełzły na niczem. 

Pomimo wystąpienia delegata norweskiego Nansena, delegata Szwe- 
cji Undena i przedstawiciela Holandji Laudona, którzy w swych przemó- 
wieniach sformułowali zastrzeżenia zgodnie z polityką niemiecką, wszyscy 
oni po przystąpieniu do głosowania postąpili w myśl porządku dzien- 
nego, zgłoszonego przez prezydjum Ligi Nar. i oddali swe głosy za nie- 
rozłącznością obydwu spraw. 

Wobec tego wszystkie zastrzeżenia przedstawicieli państw skandy- 
nawskich i Holandji posiadały charakter teoretyczny i nie odbiły się na 
wyniku głosowania, które wypadło zupełnie jednomyślnie. 

Jakie sprawy rozstrzygną się przed 
wyborem Polski? 

GENEWA. (A. T. E.) Przed wejściem Polski do Rady Ligi Naro- 
dów odbędą się jeszcze cztery głosowania: 1) Komisji prawniczej Ligi 
Narodów, 2) na Zgromadzeniu plenarnem gdzie będzie rozpatrywana 
sprawa procedury wyborczej, 3) wybór dziewięciu delegatów na miejsca 
niestałe i 4) rozstrzygnięcie sprawy ponownej obieralności, która będzie 
wymagała */s głosów. 

W każdym razie najważniejsza przeszkoda została już usunięta 
na środowem posiedzeniu, które rozpątrywało sprawę miejsc nie- 
stałych łącznie ze sprawą przystąpienia Niemiec. 

Przedstawiciele Polski w Komisjach. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Korespondent „Nowego Kurjera Polskiego" komunikuje o desyg- 
nowaniu do poszczególnych Komisji następujących przedstawicieli Polski: 
do komisji technicznej — poseł Mieczysław Niedziałkowski, do rozbro- 
jeniowej — prof. Michał Rostworowski, społecznej — min. Franciszek 
Sokal, do politycznej — komisarz gen. p. Strassburger i poseł Patek. 

  

Memorjał kłajpedzian w Genewie. 
KOWNO, (tel. wł.). Elta donosi że Sekretarjat Ligi Narodów otrzy- 

mał depeszę, w której Kłajpedzianie upoważniają pewnego amerykanina 
adwokata Dawida Hiltona Millera bronić ich sprawy w Genewie. Upo- 
ważnienie to zostało odrzucone. 

Treść dodatkowego memorjału Kłajpedzian, datowanego 26 sier- 
pnia jest następująca: 

Jakkolwiek nowy rząd litewski zmienił nieco swe stanowisko wzglę- 
dem Kłajpedy, pomimo to w najważniejszych kwestjach błędnie interpre- 
tuje statut. 

Mianowicie: 1) kwestja finansowa jest nierozwiązana i Kłajpedzie 
grozi krach ekonomiczny, 2) nie uregulowano  kwestji wizowania 
paszportów; 3) wakuje "/s stanowisk sędziów; praca sądowa ulegnie 
zahamowaniu, jeżeli przynajmniej w ciągu 3 lat nie będzie dozwolone 
sprowadzanie z zagranicy sędziów, znających prawo niemieckie, czego 
rząd zakazuje; 4) nowy rząd twierdzi, że może odwołać prezesa dyrek- 
torjum i popiera Jocherta; wobec tego Sejmik nie może pracować, po- 
nieważ niema: dyrektorjum, któreby administrowała; 5 rząd przyswaja 
sobie prawo interpretacji statutu. 

Petenci proszą Ligę Narodów o wyznaczenie komisji dla zbadania 
położenia na miejscu. 

  

  

Kanada zamierza kandydować. 
PARYŻ (Pat). „Excelsior” donosi z Genewy, iż niektóre delegacje 

dominjów angielskich zamierzają domagać się przyznania Kanadzie miej- 
scą w Radzie Ligi Narodów. 

Dyskusja nad sprawami bieżącemi. 
GENEWA (A.T.E.). Na wieczornem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi 

Nerodów rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniem o działalności Ligi. 
W dyskusji zabierali głos duński minister spraw zagr. hr. de Moltke, 

Urrutia (Kolumbia), ks. Arfa (Persja), oraz przedstawiciel republiki San 
Domingo. Jutro o g. 10.15 rano Zgromadzenie prowadzić będzie dalszą 
dyskusję ogólną. 

Minister spraw zagr. Rzeszy Stressemann nadesłał do Ligi Nar. tele- 
gram z podziękowaniem za uchwały Zgromadzenia. Delegacja niemiecka 
przybędzie do Genewy jutro o g. 17 i uczestniczyć będzie w posiedzeniu 
piątkowem. 
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Glosy niemieckie. 
Niemcy muszą się zgodzić. 

BERLIN, (Pat.) „Borsen Kurjer* 
w.depeszy z Genewy twierdzi, iż 
przyjęcie Niemiec do Ligi Naro- 
dów wraz z uchwaleniem  rozsze- 
rzenia Rady Ligi Narodów, niety|- 
ko zabezpiecza Polsce równoczesne 
wejście z Niemcami do Rady, lecz 
zmusza Niemcy do pogodzenia się 
po wejściu do Ligi Narodów z no- 
wym stanem rzeczy, jaki wytworzył 
się przez reorganizację Rady na 
którą Niemcy nie miały wpływu. 

W komisji powstrzymywały się 
one od głosowania w nadziei, iż 
będą mogły z chwilą wstąpienia 
do Ligi wywrzeć swój wpływ. 

Posunięcie taktyczne Brianda, 
połączyły sprawę przyjęcia Niemiec 
ze sprawą rozszerzenia Rady Ligi 
i zniweczyły te zamiary. 

Tryumf Francji. 

BERLIN, (Pat.) Genewski ko- 
respondent „Lokal Anzeiger“ przed- 
stawiając wczorajszą uchwałę Zgro- 
madzenia jako tryumt Francji, pi- 
sze między innemi, iż wybór Pol- 
ski jest pewny i że wszelkie inne 
pogłoski w tym względzie uważać 
należy za fałszywe. Dopiero po 
dokonaniu wyboru Polski, zostanie 
zwołana Rada Ligi Narodów. Koń- 
cząc korespondent stwierdza z ża- 
lem, iż w Genewie wszystko dzie- 
je się dla Polski. 

Niemcy pocieszają się. 

BERLIN, (Pat). „Tagliche Rund- 
schau“ organ ministerjum spraw 
zagranicznych broni projektów re- 
organizacji Rady Ligi Narodów 
atakami prasy prawicowej, dowo- 
dząc, iż wniosek ten został uchwa- 
lony przy udziale delegacji niemiec- 
kiej. Delegacja niemiecka będzie 
miała wpływ na wybór nowych 
członków niestałych do Rady Ligi 
Narodów. 

  

Rokowania z Gdańskiem 
° м Genewie. 

GDANSK (Pat.). Delegacja gdań- 
ska w Genewie nadesłała dziś te- 
legram do Senatu, donoszący, iż w 
sekretarjacie generalnym Ligi Na- 
rodów rozpoczęły się między dele- 
gacją polską a gdańską pod prze- 
wodnictwem Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów van Hammela roko- 
wania w sprawie podziału docho- 
dów celnych. 

Następnie odbędą się narady z 
podkomisją komitetu finansowego 
Ligi Narodów, w której skład wcho- 
dzą przedstawiciele Anglji, Holan- 
dji i Belgji. 

Uwedze Pań! 
Krawiec damski M. Rachman | 

ul. Niemiecka 12 
przyjmuje roboty na sezon bie- 
żący. Kostjumy, palta i futra 
według ostatnich modeli. Przy 
pracowni jest oddział skórniany. 

Ceny umiarkowane. 1363 

  

      

Z ZAGRANICY. 
Przyjęcia na cześć lotników 

polskich. 

TOKIO, (Pat.) Porucznik Orliń- 
ski i sierżant Kubiak składali wczo- 
raj ministrowi spraw wojskowych, 
marynarki, spraw zagranicznych i 
prezydjum miasta wizyty, w czasie 
których otrzymali wiele odznaczeń. 

Prasa zamieściła cały szereg ar- 
tykułów poświęconych  lotnikom 
polskim oraz ich fotografje. Mini- 
ster spraw wojskowych wydał obiad 
na ich cześć, podczas którego wy- 
głoszono szereg serdecznych' prze- 
mówień. Towarzystwo  polsko-ja- 
pońskie urządziło również przyję- 
cie, na którym odczytano depeszę 
gratulacyjną przesłaną przez towa- 
rzystwo polslo japońskie w War- 
szawie, następnie odbyło się uro- 
czyste przedstawienie w teatrze.



"UROCZYSTOŚCI I 
Wyjazd ks. Arcyb. Jałbrzy- 

kowskiego z Łomży. 

Już w dniu 6 b. m. wyjechały 
specjalne delegacje z Wilna, które 
wzięły udział w uroczystościach po- 
żegnalnych, jakie przygotowała opu- 
szczającemu  djecezję łomżyńską 
J.E. Ks. Arcybiskupowi Jałbrzy- 
kowskiemu Łomża. Ostatnie poże- 
gnanie przesłał J. E. Ks. Arc. Jał- 
brzykowski Łomżanom ze specjal- 
nie przygotowanego dla Niego wa- 
gonu, wznosząc okrzyk „Niech ży- 
ją djecezjanie Lomžyūscy“. 

Po drodze do Wilna na każdej 
stacji w obrębie djecezji Łomżyń* 
skiej Metropolita był entuzjastycz- 
nie witany przez ludność. 

Pociąg z dostojnym Gościem 
przybył do Wilna o godzinie 6-ej 
rano. Wraz z nim przyjechała cała 
kapituła łomżyńska oraz cały sze- 
reg przedstawicieli organizacyj spo- 
łecznych z Łomży. 

Przygotowania do uroczy- 
stości. 

Od samego rana mieszkańcy m. 
Wilna krzątają się dokoła przystro- 
jenia frontonów i balkonów domów 
w dywany, obrazy i kwiaty. Cała 
ulica Zamkowa, Wielka, Ostrobram- 
ska, Kolejowa nurza się w powodzi 
kwiatów i barwnie ubranych balko- 
nów i okien. Dworzec kolejowy 
pięknie przybrany cały w zieleni. 
Gmachy rządowe przybrane naro- 
dowymi barwami. Już o godz. 7.30 
przed dworcem gromadzą się tłumy 
publiczności. Policja pilnuje porząd- 
ku. Związek kolejowy tworzy wzdłuż 
ulicy Kolejowej i Ostrobramskiej 
szpaler ze splecionych rąk. 

O godzinie 8 m. 15 przed dwo- 
rzec zajeżdza kilkanaście aut, po- 
wozów i t. d. Zjeżdzają się przed- 
stawiciele władz generalicja wojsko- 
wa i t. d. 

J. E. Ks. Arcybiskup w 
Wilnie. 

O godzinie 8 m. 30 wagon z J. 
E. Ks. Arcybiskupem Jałbrzykow- 
skim przybył na 4-ty tor. Czekają: 
wojewoda wileński p. Raczkiewicz, 
dowódca D. O. K. III gen. Dzier- 
żanowski, d-ca Obszaru Warowne- 
go Wilno gen. brygady Pożerski i 
gen. w rezerwie Stankiewicz, wice- 
rezydent Łokucjewski, prezes Wi- 

leńskiej Dyrekcji Kolejowej inż. 
Staszewski i cały szereg przedsta- 
wicieli władz duchowieństwa, spo- 
łeczeństwa prasy i t. d. 

J. E. Ks. Arcybiskup Metropoli- 
ta Jałbrzykowski wychodzi z wa- 
gonu wita się zamieniając z każdym 
kilka słów z wojewodą wileńskim 
R Raczkiewiczem, D-cą D. O. K. 
Il gen. Dzierżanowskim, D-cą Ob- 

szaru Warownego Wilno gen. Pożer- 
skim, prezesem Wileńskiej Dyrekcji 
Kolejowej p. inż. Staszewskim i t. 
d. Wzdłuż korytarzy i przejścia 
przez dworzec utworzony szpaler 
przez kolejarzy udekorowanych w 
barwy papieskie i polsko - narodo- 
wa, przez który przechodzi błogo- 
sławiąc zebranych Arcypasterz. Za 
nim świta z duchownych, kapituła 
Łomżyńska i pątnicy z Łomży. P. 
wojewoda wileński żegna się z J. 
E. Ks. Arc. Metropolitą, odjeżdza- 
jąc do urzędowania. 

Uroczystość w Ostrej 
Bramie. 

Z dworca J. E. Ks. Arcybiskup- 
Metropolita udał się pieszo w Oto- 
czeniu kapituły łomżyńskiej, kleru 
i pątników łomżyńskich do Ostrej 
Bramy. U podwoi do Ostrej Bramy 
wita Arcypasterza licznie zgroma- 

  

Nowy pozytywizm. 
Na marginesie „Gazety literackiej". 

Zjawiska powojennego życia u- 
mysłowego, aczkolwiek napozór 
bardzo urozmaicone w swej posta- 
ci, urozmaicone do tego stopnia, 
iż niektórym słabszym umysłom 
cała współczesność wydaje się cha- 
osem, z którego Bóg wie co jesz- 
cze wyłonić się może, można prze- 
cież sprowadzić do dwuch (nara- 
zie!) mianowników— będących pod- 
łożem wszystkich nieomal kierun- 
ków dzisiejszej myśli ludzkiej, Ta 

-" dwoistość podłoża, ściślej mówiąc 
ten dualizm współczesny wywołuje 
wielkie zamieszanie w pojęciach, a 
sądy uniemożliwia, gdyż przewaga 
myśli nie znalazła się jeszcze ani 
po jednej ani po drugiej stronie. 
Nie chodzi tu o syntezę dwuch 
pierwiastków, która rychłoby zna- 
lazła wyraz w stylu epoki, jeno o 
przewagę wprost gatunkową jedne- 
go -—mianownika nad dru- 
gim. 

Sztuka i literatura są zwykle 
Re najczulszym  sejsmografem — prze- 

mian, nurtujących w okrešlonem 
społeczeństwie a utrzymanie šcis- 
ego kontaktu z przejawami twór- 

dzona dziatwa, wręczając Mu bu- 
kiety kwiatów. Potem nastąpiły 
przemówienia powitalne: w imieniu 
m. Wilna wita Arcypasterza prezy- 
dent Bańkowski, w imieniu uniwer- 
sytetu w zastępstwie rektora ks. 
prof. Swirski, w imieniu ziemian 
p. Umiastowski i t. d. 

Tymczasem 'w kaplicy Ostrej 
Bramy rozpoczęła się msza, cele- 
browana przez ks. prałata z djece- 
zji łomżyńskiej Błażewicza. Po 
skończonej mszy ks. kanonik Pia- 
szczyński zwraca się z kaplicy Mat- 
ki Boskiej do Arcybiskupa Metro- 
polity ze słowami požegnalnemi, 
wyrażając żal z powodu opuszcze- 
nia przez Niego owczarni łomżyń- 
skiej, która była bardzo przywiąza- 
na do swego Pasterza. 

Pochód do Bazyliki. 

Po skończonych ceremonjach 
pożegnalnych ze strony kapituły i 
społeczeństwa łomżyńskiego i po- 
witalnych ze strony wilnian, J. E. 
Ks. Arcybiskup - Metropolita udaje 
się w otoczeniu kleru i pątników 
łomżyńskich do Bazyliki. Po dro- 
dze przechodzi przez 3 bramy po- 
witalne. Z odświętnie przybranych 
balkonów i okien przyglądają się 
pochodowi tłumy ludności. J. E. 
Ks. Arcybiskup-Metropolita śle po 
drodze na wszystkie strony swe 
arcypasterskie błogosławieństwo. 

W Bazylice. 

W Bazylice przed ołtarzem za- 
siedli: Wojewoda Wileński p. Ra- 
czkiewicz, D-ca D. O. K. III. gen. 
Dzierżanowski, d-ca Obszaru Wa- 
rownego gen. Pożerski. W stallach 
biskupi, prałaci kanonicy. Naprze- 
ciw ołtarza roi się od duchowień- 
stwa. Na lewo przed ołtarzem 
wzniesiony Arcypasterski tron. W 
tyle przedstawiciele władz społe- 
czeństwa, konporacyj, stowarzyszeń 
i t. d. Wzdłuż bazyliki las sztan- 
darów. 

Oczy wszystkich zwrócone w 
stronę wejścia, gdzie za chwilę ma 
ukazać się Arcypasterz. 

Oddanie kluczy Arcypaste- 
rzowi. 1 

U podwoi Bazyliki ks. biskup 
Michalkiewicz czeka na nowego 
Arcypasterza w otoczeniu szerokie- 
go koła miejscowego duchowień- 
stwa. Obok niego ks. biskup Ban- 
durski i Archimandryta Filip Mo- 
rOzOW. 

Ks. biskup Michalkiewicz w 
krótkich słowach wita Arcypasterza, 
oddając mu klucze od Bazyliki. J. 
E. Ks. Arcybiskup - Metropolita 
wkracza w otoczeniu świty do 
wnętrza katedry. Po wstępnych ce- 
remonjach ingresowych ks. biskup 
Michalkiewicz ze stopni ołtarza 
zwraca się do Arcypasterza witając 
go w imieniu archidjecezji i kapi- 
tuły wileńskiej. Wyraża radość, że 
po stracie nieodżałowanej pamięci 
Arcypasterza Cieplaka w smutku 
i żałobie pogrążona archidjecezja 
pozyskuje nareszcie nowego Arcy- 
pasterza. Wita: w Nim Zastępcę 
Chrystusa. 

Odczytanie bulli i hołd du- 
chowieństwa. 

Po podpisaniu aktu przyjęcia 
bulli papieskiej przez J. E. Ks. Ar- 
cybiskupa Jałbrzykowskiego i Ka- 
pitułę Wileńską Ks. prałat i kan- 
clerz Kapituły Wileńskiej odczytuje 
bullę z ambony w języku polskim 
i łacińskim. 

Następnie Ks. Arcybiskupowi 
Metropolicie, siedzącemu na tronie 

czości, stałe obcowanie z nowo- 
powstającemi dziełami sztuki, a 
przedewszystkiem literatury, teatru 
jest nieodzowaym warunkiem u- 
trzymania ręki na pulsie współczes= 
nego życia. 

Otóż w literaturze tej dzisiaj 
zauważyć się dają dwa prądy. Je- 
den z nich toczy się równolegle do 
powszechnie zauważonej ucieczki 
dusz od zbrutalizowanego nadmier- 
nie życia powojennego, do poszu- 
kiwań równowagi duchowej poza 
światem materjalnym, w ideałach 
religijnych, mistycznych, lub choć- 
by w ich namiastce: w ideach teo- 
zoficznych, a nawet—cóż na to po- 
radzić—spirytystycznych! Wielki my- 
śliciel rosyjski, Bierdiajew głęboko 
ujął to zjawisko społeczne, widząc 
w niem odrodzenie Średniowiecza, 
„Nowe średniowiecze". 

Drugi prąd jest napozór anty- 
tezą poprzedniego. \М społeczeń- 
stwie rozbrzmiewają i trafiają na 
podatny grunt hasła trzeźwego po- 
glądu na życie, celowego wyzyska- 
nia wysiłku zbiorowego, hasła uty- 
litarystycznej współpracy z życiem. 
Najlepiej wyjaśniłoby istotę tych 
prądów wskazanie ich lokalnego 
Źródła. Z pewną obawą można to 
uczynić: wydaje się nam, iż źród- 
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duchowieństwo z archidjecezji wi- 
leńskiej oddaje hołd. 

Po odmówieniu modłów do 
patrona Archidjecezji Wileńskiej św. 
Stanisława J. E. Ks. Arcybiskup- 
Metropolita wkroczył w otoczeniu 
duchowieństwa na ambonę, skąd 
wygłosił około godzinę trwające 
podniosłe kazanie. 

Kazanie. 

„Pax Christi in reguo Christi“— 
Oto naczelna idea religji katolic- 
kiej. „Pokój każdemu domowi*— 
oto słowa które powinie być głę- 
boko wyryte w duszy każdego 
człowieka. 

Dziś w dobie powojennej, kie- 
dy stosunki ludzkie wymagają grun- 
townej naprawy „pokój” - winien 
być naczelnem dążeniem ludzkości. 
Pokój jedynie w stosunkach  poli- 
tycznych nie wystarcza. Musi on 
zapanować w stosunkach społecz- 
nych, w rodzinie i w duszy każde- 
go, poszczególnego człowieka. 

Papież mając to na względzie 
ustanowił specjalne święto, które- 
go zadaniem będzie utwierdzanie 
pokoju w duszach człowieka. Tem 
Świętem jest Święto Chrystusa ja- 
ko króla ludzkości. Dewizą Chrys- 
tusa jako króla ludzkości jest: 
„Christus Vivit, regnat et imperat" 
Chrystus żyje, panuje i rozkazuje, 
Gdy ta idea zamknięta w dewizie 
„Christus vivit, regnat et imperat“ 
obejmie świat cały—wtedy dopiero 
zapanuje prawdziwy pokój na ziemi. 

Zadaniem Jego jako nowego 
Arcypasterza metropolji wileńskiej 
jest przeszczepienie w duszach wi- 
leńskiej owczarni idei pokoju gło- 
szonej przez naukę Chrystusa. Dą- 
żyć On będzie do utwierdzenia pa- 
nowania Chrystusa w życiu spo- 
łecznem, rodzinnem i wewnetrz- 
nym każdego człowieka. 

Nie dla bogactwa, nie dla zasz- 
czytów godności i dostojeństw 
wstąpił On na Wileńską stolicę 
metropolitarną. Przyszedł On tutaj, 
by służyć, przewodniej idei religji 
katolickiej jaką jest utwierdzanie 
pokoju Chrystusowego w duszach 
ludzkich. 

Pontyfikalna summa. 
Po wygłoszonym kazaniu J. E. 

Ks. Arcybiskup-Metropolita Jałbrzy- 
kowski wstąpił na tron i udzielił 
zebranym swego Arcypasterskiego 
błagosławieństwa. Poczem rozpo” 
częła się pontyfikalna summa, ce- 
lebrowana przez J. E. Arc. Metro-* 
politę. Tutaj po raz pierwszy J. E. 
Ks. Arc. Jałbrzykowski przywdział 
paljusz, jako odznakę godności 
metropolitarnej. Po mszy Świętej 
J. E. Ks. Arcybiskup odprowadzo- 
ny przez switę z ks. bisk. Michalkie- 
wiczem i Bandurskim i archiman- 
drytą Filipem Morozowym na cze- 
le, opuścił katedrę udając się do 
apartamentów w pałacu biskupim 
przy ul. Zamkowej. 

Powinszowania. 
W apartamentach pałacu bisku- 

piego czekali na J. E. ks. Arcybi- 
skupa-Metropolitę licznie zebrani 
przedstawiciele różnych instytucyj, 
korporacyj, stowarzyszeń i t. d. 
aby Mu złożyć powinszowania. 
Między innemi był tu cały senat 
akademicki, Rada miejska m. Wil- 
na, delegacja z Białegostoku, Grod- 
na i t. d. 

J. E. ks. Arcybiskup przyjmo- 
wał życzenia podchodząc kolejno 
do każdej delegacji i odpowiadając 
w krótkich a serdecznych słowach 
na powinszowania. 

W końcu wyraził nadzieję, iż w 
Wilnie które znane jest szeroko ze 

łem prądu religijnego jest Rosja, 
prądu zaś utylitarystycznego jest 
Ameryka Północna. W Europie 
ścierają się te dwa kierunki: ame- 
rykański demokratyczny pozyty- 
wizm z rosyjskim dogmatyzmem 
religijnym. Oczywiście, (i wydaje 
mi się zbędnem to dodawać) za- 
barwiane wszędzie kolorytem ło* 
kalnym, narodowo -społecznym, co 
im zapewnia większą lub mniejszą 
żywotność. W „czystej* bowiem for- 
mie pozostałyby doktryną. 

Powyższe szkicowe uwagi zmie” 
rzają do nawiązania z treścią pro- 
gramowych artykułów „Gazety li- 
terackiej*, pisma wydawanego przez 
grono młodych i energicznych pi- 
Sarzy w Krakowie. Rzecz jasna, iż 
programowe artykuły, to tylko te- 
orja, ale twórzmy narazie teorję, 
skoro jeszcze nie stać nas na wy» 
dobycie ze siebie istotnego wyrazu 
twórczości w formie dzieł Sztuki. 
Trzeba jasno i wyraźnie ušwiado- 
mić sobie czego się chce i czego 
potrzeba i którędy droga. Artysta— 
twórca, jak lotnik w obłoki nie po- 
winien się puszczać bez mapy i 
busoli. 

W pierwszym zaraz numerze re- 
dakcja „Gazety literackiej" konkre- 
tnie wyłożyła swój program, dając 
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NGRESOWE. 
swej moralności i ofiarności w 
niesieniu pomocy biednym i opu- 
szczonym, będzie miał ułatwione 
zadanie w pracy dookoła podnie- 
sienia i utrwalenia stanu moralne- 
go mas, 

Zakończenie uroczystości 
ingresowych. 

Z apartamentów biskupich udał 
się J. E. ks. Arcybiskup do semi- 
narjum duchownego przy ul. Mo- 
stowej 12 gdzie w asystencji J. E. 
biskupa Michalkiewicza,  Bandur- 
skiego i kapituły wileńskiej i łom- 
żyńskiej spożył obiad. Obiad ten 
przeciągnął się wśród mów powi- 
talnych, toastów i życzeń do go- 
"dziny 6-tej po południu. 

Następnie 'Arcypasterz złożył wi- 
zytę p. wojewodzie wileńskiemu 
Raczkiewiczowi, przedstawicielom 
wojskowości, władz komunalnych 
i społeczeństwa. 

O godzinie 8-ej wieczorem od- 
był się w pałacu po-biskupim raut, 
który zgromadził całą elitę społe- 
czeństwa wileńskiego. 

п 
Zdan. ' 

Żyiorys: 1. E. Arytiskuga ron 
polity R. Jałtrzykowskiego. 
Urodzony w 1876 w Łękowie- 

Dębie, szlacheckim zaścianku zie- 
mi Łomżyńskiej, J. E. Ks. Arcy- 
biskup Jałbrzykowski ukończył na- 
uki najprzód w elementarnej szkół- 
ce w Kołakach, potem w gimnaz- 
jum w Łomży, gdzie odznaczał się 
pilnością i pobożnością. Po skoń- 
czeniu gimnazjum w roku 1893 
wstepuje do Seminarjumu duchow- 
nego w Sejnach, tam, otoczony 
przeważającą liczbą kolegów litwi- 
nów uczy się języka litewskiego i 
poznaje dokładnie  naradzający 
się wówczas młody ruch litewski. 

Po świetnie zdanych egzami- 
nach seminaryjnych, zostaje młody 
kleryk wysłany przez władze du- 
chowne na dalsze studja teologicz- 
ne do Akademii duchownej w Pe- 
tersburgu, którą opuszcza ze stop- 
niem Magistra Teologii. 

W 1901 r. dn. 9 marca przyj- 
muje J.E. Arcybiskup Jałbrzykowski 
święcenia kapłańskie i z Petersbur- 
ga wraca znów do Sejn jako pro- 
fesor, gdzie miał pozostać aż do 
roku 1915, to jest do czasu gdy 
Seminarjum wywiezione zostało do 
Mohylowa nad Dnieprem wraz z 
alumnami i profesorami. 

Przez cały czas swego pobytu 
w Sejnach, czy to jako uczeń czy 
później jako profesor, rozwijał J. 
E. Arcybiskup niezmordowaną dzia- 
łalność tak pod względem religij- 
nym, pedagogicznym jak i społecz- 
nym, żywo interesuje się także ru- 
chem spółdzielczym, zakładając 
między innemi stowarzySzenie spół- 
dzielcze „Gospodarz*. 

Na uchodžtwie pracował gorli- 
wie i z całem poświęceniem się 
kolejno organizując kuchniei schro- 
niska, w Mohyłowie, potem w 
Mińsku jako Członek Zarządu 
Komitetu Obywatelskiego. 

Wróciwszy do Sejn jeszcze za 
okupacji niemieckiej, nie widząc 
możności pracy w zrujnowanym 
gmachu pozbawionym uczniów i 
profesorów, przyjmuje J. E. Arcy- 
biskup skromną funkcję wiejskiego 
proboszcza w Radziłowie (pow. 
Szczuczyński) w 1918 roku. W 
tymże roku, w Łomży odbyła się 
konsekracja naszego obecnego Ar- 
cypasterza na Biskupa - Sufragana 
djecezji Sejnejskiej. а 

Na tem stanowisku (zastaje Go 

cy się streścić w następujących te- 

zach: „rozwaga i praca są drogami 
twórczości; poeta musi zająć rze- 
czowe stanowisko wobec zjawisk 
społecznych i politycznych i zbli- 
zyć się do życia w charakterze 
czynnego uczęstnika"*. W następ- 
nych nuimerach pisma tezy powyż* 
sze zostały rozwinięte szczegółowo. 
„Odrzucamy sztukę dlasztuki, prze- 
ciwstawiając jej twórczość tenden- 
cyjną i społeczną. Pragniemy pow- 
strzymać popłoch ucieczki od ży- 
cia. W tym celu szukamy wiary w 
człowieka"... Wreszcie podane są 
również pewne praktyczne wska- 
zówki realizowania tego — trzeba 
przyznać — jasno i zwięźle sformu- 
łowanego programu. Wskazuje się 
na konieczność zacieśnienia węzłów 
między literaturą a dziennikarstwem, 
które może się stać ogniwem mię- 
dzy sztuką a życiem powszedniem. 
Nie wymieniono tu G. K. Chester- 
tona, Świetnego pisarza angielskie- 
go, który od lat osobiście wpro- 
wadza ten postulat w życie, zaw- 
dzięczając mu swą popularność i 
wpływ na społeczeństwo, Przykład 
ten dobitnie podkreśliłby słuszność 
stanowiska redakcji „G. L.*. 

Wszystkie programowe rozważa 
nia, utrzymane w formie gazeto- 

Nr. 208 (656) 

LEKCJE MUZYKI ste Ы! ИИИ 
fortepianista, kompozytor i krytyk muz. Przyjmuje: 11—12 i 4'/e—=—51/2 pp. 

Ul. św. Jakóbska 6, m. 1 (róg ul. Dąbrowskiego). 
  

  

Wywiad z p. didzikauskasem. 
Przed paru dniami daliśmy ob- 

raz sytuacji gospodarczej i polity- 
cznej na Litwie. Wskazaliśmy, że 
wyjście Litwy z impasu gospo- 
darczego leży jedynie w płaszczyź- 
nie zniesienia tej izolacji, w której 
się dobrowolnie zamknęła, w przy- 
wróceniu państwu charakteru tran- 
zytowego, który stanowi jego za- 
sadniczą cechę. Pożyczka zewnętrz- 
na, pożyczka niemiecka, o którą 
Litwa zabiega, oczywiście mogłaby 
na pewien czas główne trudności 
finansowe usunąć — ale ich przecie 
nie będzie w stanie uleczyć. Litwa 
winna by poczynić wszystkie kroki 
i otworzyć sobie wszelkie możli- 
wości i drogi do poprawy położe- 
nia gospodarczego — bo dróg tych 
nie jest zbyt wiele. 

Jednakże jak widać z poniżej 
zamieszczonego wywiadu  kores- 
pondenta Expressu z ministrem 
pełnomocnym i delegatem Litwy 
w Lidze Narodów p. Sidzikauska- 
sem — Litwa trwa w swym upo- 
rze i na swem nieprzejednanem sta- 
nowisku. Gotowa pertraktować 
wprawdzie z Polską, ale po załat- 
wieniu sprawy sporu terytorialne- 
go — to jest po zwrocie Wilna, i 
ma nadzieję że z obecnym rządem 
któremu patronuje Marszałek Pił- 
sudski prędzej się dogada. 

Otóż pan minister się nie myli 

* 

GENEWA, (A.T.E.) Korespon- 
dent Agencji Telegraficznej Express 
otrzymał ze strony delegacji litew- 
skiej na 7 sesji Ligi Narodów zgo- 
dę na wywiad, który odbył się w 
lokalu delegacji litewskiej. 

Kierownik delegacji litewskiej 
p. Sidzikauskas, minister pełno- 
mocny Litwy, jest młodym czło- 
wiekiem, biegle mówiącym po nie- 
miecku i wprawnie po francusku. 
Na zastrzeżenie korespondenta 
A. T. E. iż jest polskim dzienni- 
karzem, minister pełnomocny Lit- 
wy nie wyraził żadnego zdziwienia. 

Wywiad trwał godzinę. Pomimo 
chęci unikania spraw drażliwych, 
trudno było ich uniknąć. Mówiąc 
o stosunkach Litwy i państw bał- 
tyckich do Sowietów, minister Si- 
dzikauskas wyraził zdanie, że naj- 
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wojna 1921 roku. Łomża broni się 
mężnie przeciw bolszewikom, a 
utuchy dodaje ludności obecność 
biskupa Romualda, który nie opusz- 
cza ani na chwilę swych owieczek 
razem z niemi narażając się na 
śmierć 

Uwięziony przez Czerezwyczajkę, 
przez pięć dni i nocy dzieli strasz- 
ny los skazanych na niechybną 
śmierć towarzyszy, którym z nie- 
zmąconą pogodą duszy dodaje od- 
wagi w znoszeniu ciężkich chwil. 

Przybycie zwycięskich wojsk 
polskich oswabadza uwięzionych, 
ludność Łomży z szaloną radością 
wita ocalonego swego ukochanego 
Pasterza, którego popularność wzra- 
sta z dniem każdym. To też pre- 
konizacja w 1924 r. J. E. Arcybi- 
skupa Jalbrzykowskiego, na bisku- 
pa nowo utworzonej djecezji Łom- 
żyńskiej spotyka się z ogólnem 
uznaniem. Z żalem żegnali Łomża 
nie kapłana, który im był przykła- 
dem cnót i męstwa, Odprowadza- 
jąc Go tłumnie do Wilna kędy z 
ufnością witały go również tłumy 
wiernych. 

wych artykułów wstępnych, druko- 
wanych w każdym numerze, kon- 
sekwentnie budują kościec ideowy 
pisma o rdzeniu wybitnie pozyty- 
wnym. Że jednak ideowość pisma 
nie zasklepia się w tym neopozy- 
tywizmie, że ludzie, sterujący niem 
wyczuwają i nurt odmienny, wy- 
żej przez nas zaakcentowany, o 
tem Świadczy naprzykład artykuł 
w 11—12 numerze „Gazety Lite- 
rackiej* pod tyt. „Mglisty przy- 
bysz*. Jest tu jakgdyby odchylenie 
ku religijnemu idealizmowi, w ta- 
kich zastrzeżeniach: „jeżeli mówi- 
my o współpracy ze współczesno- 
ścią, o zbliżeniu literatury do ży- 
cia, to nie po to, abyśmy się mieli 
we widowiskach tego życia zaprze- 
paścić i pomieścić bez reszty, ...idzie 
ku nam nieuchronna fala religijne- 
go mistycyzmu”... Tak, każdy u- 
mysł głębszy, gdy zechce zastano- 
wić się nad zjawiskami współcze- 
snego życia, musi przejść choćby 
pewien etap drogi Papiniego—„od 
człowieka do Boga*. 

Oto główniejsze punkty ideolo- 
giczne omawianego pisma. 

Jeżeli teraz zaznajomimy się 
bliżej z twórczością bezpośrednią, 
znajdującą miejsce na jego łamach, 
stwierdzimy, że ideologja naczelna 

co do tego, że zarówno teraźniej- 
szy rząd Polski jak i rządy po- 
przednie były przychylnie usposo- 
bione co do uregulowania nienor- 
malnych stosunków z Litwą. Ale 
zapewnić możemy, że żaden rząd 
a tembardziej Rząd Marszałka Pil- 
sudskiego na żądaną cenę nie 
przystanie. 

Litwa nie może czy nie chce 
zrozumieć, że u podstaw obecnego 
stanu rzeczy legła wola mieszkań- 
ców Wilna i że przez izolację po- 
czucie rozbieżności, wspólnych być 
może spraw, jedynie się pogłębia. 

Minister pełnomocny Litwy, a 
obecnie, jak prasa doniosła, i mi- 
nister spraw zagranicznych w wy- 

wiadzie swym po za zwykły szab- 
lon ujmowania oficjalnego stosun- 
ków polsko-litewskich nie wykro- 
czył — i żadnej nowej myśli nie 
rzucił. 

Polska jak już wskazywaliśmy 
może czekać. Polska już potrafiła 
znaleść dwie drogi ujścia dla swej 
ekspansji. Za czas zwłoki więc bę- 
dzie płacić Litwa. 

Czy nie szkoda więc tych próż- 
nych słów pana ministra? 

Jedno maleńkie tylko odchyle- 
nie „od dawnych enuncjacyj. Pan 
minister nic już nie mówił o stanie 
wojny z Polską. 

więcej szans będą miały traktaty, 
zawierane oddzielnie między Rosją 
a poszczególnemi państwami. W 
obecnym stanie rzeczy min. Sidzi- 
kauskas nie widzi żadnego prawdo- 
podobieństwa przywrócenia daw- 
nych form historycznych pomiędzy 
Polską a Litwą. Kwests' która 
dzieli Polskę i Litwę, jest sprawa 
terytorjalną. Dopóki nie zostanie 
ona uregulowana, Litwa nie może 
nawiązać stosunków z Polską, 

Na uwagę korespondenta A.T.E., 
że bez nawiązania stosunków dy- 
plomatycznych niemożliwe jest 0- 
mówienie spraw, interesujących 
obydwa państwa, min. Sidzikau- 
skas odpowiedział, 

— Nie uważam tego za słuszne. 
Uważam rokowania te za możliwe. 
Były momenty, kiedy mówiliśmy z 
Polską. Opinia polska sądzi, że je- 
steśmy tworem sztucznym, podsy- 
canym przez Sowiety z jednej stro- 
ny, a przez Niemcy z drugiej, aby 
dokuczyć Polsce. Jes: to błędne. 

Minister stanowczo zaprzecza 
pogłoskom, które niejednokrotnie 
ukazywały się w prasie o istnieją- 
cyni rzekomo traktacie Litwy z 
Rosją, na mocy którego Litwa nie 
może prowadzić rokowań z Polską 
bez zgody Sowietów. 

Swe wywody w w tej sprawie 
Minister zakończył temi słowami: 

Gdyby miało dojść do uregulo- 
wania naszego stosunku z Polską, 
nie będziemy się na nikogo oglądać. 
Jednakże póki to nie nastąpi, wszel- 
kie stosunki są niemożliwe, nie wy- 
łączając stosunków gospodarczych. 

Przechodząc do tematu obecne- 
go p” p. Sidzikauskas oświad- 
czył: 

Z obecnym rządem moglibyś- 
my prędzej, niż z każdym in- 
nym, dojść do porozumienia. 
Marszałek Piłsudski jest wielkim 
romantykiem specjalnie w spra- 

skiej: dotyczących kwestii litew- 
skiej. 
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nie puściła jeszcze głębszych ko 
rzeni w dusze poetów. W utwo” 
rach tam wydrukowanych brzmią 
najczęściej tony, zwalczanych i po- 
tępionych przez redakcję izmów 
poetyckich. Wiersze technicznie zu- 
pełnie opanowane, świadczące O 
nieprzeciętnych talentach poetyc- 
kich (np. Jerzego Brauna, Witolda 
Zechentera, L. Kruczkowskiego), 
mocno jeszcze przesiąknięte są ro- 
mantyzmem. Nie twierdzę, że jest 
to wada, tylko stwierdzam cechę. 
Natomiast t. zw. „proza* (w tym 
wypadku głównie nowele) ma spo- 
ro wad. Utwory te (jak np. „Zło- 
dziej snów”, „Zemsta ekranów") 
świadczą jeszcze O niewspółmier- 
ności sił (stylu) z zamiarami (treś- 
cią) autorów. 

Ilošciowo przeważa w piśmie 
dział krytyczno-sprawozdawczy. Re- 
cenzje z książek i teatrów oraz za- 
wsze obfita kronika artystyczno- 
literacka polska i obca dają czytel- 
nikowi pożyteczny materjał orjen- 
tacyjny i informacyjny. 

Na tle naszego ubogiego piš- 
miennictwa literacko-artystycznego 
„Gazeta Literacka" wyodrębnia się 
swem rzeżkiem młodem obliczem. 

Tadeusz Łopalewski, 
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W Hiszpanji spokoj. 
MADRYT, (Pat.). Prezydjum rady ministrów ogłosiło komunikat 

stwierdzający, iż wczoraj o godz. 3 popołudniu na całym terenie Hisz- 
panji oraz przylegających wyspach nie było już ani jednego pułku lub 
oddziału, któryby nie zgłosił wobec rządu uległości. A 

Komunikat poświęca słowa pochwały hiszpańskiej armji znajdują- 
cej się w Marokku, która nigdy nie przysporzyła rządowi najmniejszych 
trudności i wyraża jeszcze raz wdzięczność. Komunikat 
stan wojenny zostanie zniesiony w najbliższym czasie. 

zapowiada iż 

Represyj nie będzie. 
PARYŻ (Pat). „Journal* donosi z Madrytu, iż 1800 oficerów arty- 

lerji zawieszonych zostało w czynnościach. Wkrótce ogłoszona zostanie 
amnestja, która nie obejmie przywódców rewolucji. 

  

Nieurodzaj w pow. Oszmiańskiem. 
Już wiosną Sejmik i Zwią- 

zek Kółek rolniczych pow. Osz- 
miańskiego odnotowały groźny 
stan ozimin, które wyszły z pod 
śniegu miejscami przerzedzone, a 
na ciężkich glebach, zupełnie wy- 
marzłe. Zginęła, równierz, doszczęt- 
nie i koniczyna. Ale pogodne lato 
z przechodzącemi ciepłemi deszcza- 
mi poprawiło wygląd zbóż i rolni- 
cy spodziewali się, że nieurodzaj 
ozimin będzie rekonpensowany do- 
brym plonem innych zbóż i jarzyn. 
Ostatecznie, oczekiwania te zostały 
całkiem zawiedzione. Zbiór żyta, 
tego podskurowego zboża, wyszedł 
daleko niżej, niż średni. Z hektaru 
zamiast 10—12 kop, które otrzymu- 
je się przy normalnych zbiorach 
obecnie mamy 5—6 kop. Ponie- 
waż kopa daje od 3 do 5 pudów, 
więc zamiast 60—70 p. mamy oko- 
ło 20—25. Również zostały silnie 
uszkodzone owsy. Miejscami, pobi- 
te rdzą zginęły. Jedynie niezłe plo- 
ny daje jęczmień i przenica, ale 
tych zbóż siejemy bardzo mało za- 
ledwie dla pokrycia swoich włas- 
nych potrzeb. 

Mamy klęskę nieurodzaju już 
trzeci rok z rzędu, co całkowicie 
wyczerpuje rolników. Nie tylko 

Ożywienie w handlu. 

Od kilku dni daje się w Wilnie 
zauważyć znaczne ożywienie w han- 
dlu, a zwłaszcza w branży odzieżo- 
wej. Składają się na to z jednej 
strony zbliżające się swięta żydow- 
skie i z drugiej zakupy jesienne 
czynione przez okolicznych włoś- 
cian. 

Szczególnie dobre interesy ro- 
bią sklepy galanteryjne i konfek- 
cyjne. 

W związku z tem w ostatnich 
dniach nastąpiła znaczna poprawa 
zdolności płatniczej miejscowych 
kupców, co znalazło oddźwięk w 
zmniejszeniu się liczby protesto- 
wanych weksli. (z) 

Uwaga płatnicy zaległości 
podatkowych. 

Magistrat m. Wilna podaje do 
wiadomości osób uiszczających za- 
ległości podatkowe że na sumy 
wpłącane z powyższego tytułu do 
rąk sekwestratorów powinni płat- 
nicy otrzymywać od tych ostatnich 
pokwitowania wypisane na specjal- 
nych blankietach wyrywanych z 
kwitarjuszy opatrzonych pieczęcią 
Magistratu. Za wszelkie inne po- 
kwitowania t. j. wypisane nie na 
właściwych blankietach przez se- 
kwestratorów lub osoby za nie się 
podające Magistrat żadnej odpowie- 
dzialności nie bierze. (z) 

Pomyślne objawy. 

W stosunku do ubiegłego ty: 
godnia bezrobocie zmniejszyło się 

średnia posiadłość, ale i drobny 
rolnik już wyprowadza na rynek 
niezbędne dla podtrzymania swego 
gospodarstwa bydło i konie, nie 
wiedząc, jak dalej będzie. 

To też powiat oszmiański bar- 
dzo potrzebuje natychmiastowej po- 
mocy rolnej, gdyż, wycięczony 0- 
statecznie, pozbawiony bydła i ko- 
ni przejdzie w stan chronicznego 
nieurodzaju. 

Związek ziemian rozpoczął już 
akcję w celu zorganizowania po- 
mocy w sprawie prolongaty kredy- 
tów i wydania nowych, dla opłaty 
podatków i uciążliwych krótkoter- 
minowych zobowiązań. ` 

Požądaną by byla bardzo facho- 
wa komisja dia sprawdzenia stanu 
rozciągłości nieurodzaju, zwłaszcza 
w tych gminach, które mają ciężką 
glebę t. j. Krewskiej, Kucewickiej, 
Holszańskiej, Dziewiniskiej pėlno- 
cnej czę$ci Solskiej. ° 

Należy akcję przyśpieszyć i nie 
zwlekać z pomocą, gdyż trudniej 
będzie zaradzić złemu wtedy, gdy 
gospodarze sprzedadzą inwentarz i 
ziarno przeznaczone na siew jesien- 
ny, a przeto zostawią pola w ugorze. 

f M. 

*o 193 osoby, Na powyższe zjawi- 
sko wpłynęło — zatrudnienie 65 
osób przez Magistrat m. Wilna, 
oraz rekrutacja robotników rolnych 
do Francji (127 osób). (ks). - 

Rekrutacja robotników rol- 
nych do Francji. 

Jak się dowiadujemy następna 
rekrutacja robotników rolnych do 
Francji na terenie Województwa 
Wileńskiego odbędzie się w po- 
czątkach października r. b. (ks 

  

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
8-1X r. b. 

I. Waluty 

sprzedaż — Кирпо 
Dolary St.Zjedn. 897 899 &,95 
Funty szterlingi 43,80 43,91 43,69 
Franki franc. 26,70 26,65 26,71 

„  szwajc. 174,46 174,90 174,02 
Korony czeskie 26,75 26,72 26,78 
Liry włoskie 33,00 33,08 32,92 

II. Monety 
Ruble złote 4.85 
Ruble srebrne 3.25 
me 

AKCJE 

Bank Handlowy 3,65 
Bank Polski 90,50—92,25—92,00 
Związek spółek zarobk. 1,30 
Nobel 3,00—3,05 
Lilpop 1,05—1,09 
Modrzejów 4,40. 45 
Ostrowiec 7,55—1,50—7,65 
Parowozy 0,45—0,47 
Pocisk 1,75—2,00—1,95 
Rudzki 1,50—1,43—1,40 
Starachowice 2,39—2,37—2,45 
Borkowski 1,54—1,58 
Jabłkowscy 0,12—0,13 
Cegielski 19,00—20,00 

Ea PC O ROZKAZ 

Nominacje w armji 
We wtorek podpisane zostały 

> p. Prezydenta Rzeczypospo- 
itej nominacje całego szeręgu wyż- 
szych wojskowych. 

A więc: dowódcą Okręgu Kor- 
pusu Nr. 1 w Warszawie miano- 
wany zostanie definitywnie gen. 
bryg. Jan Wróblewski, który do- 
tychczas jedynie pełnił obowiązki 
dowódcy korpusu Nr. 1 — Szefem 
departamentu II Kaw. M. S. Wojsk. 
mianowany zostanie gen. bryg. Jó- 
zet Tokarzewski, dotychczasowy ko- 
mendant miasta Warszawy. — Do. 
wódcą 1 dywizji piechoty Legjonów 
zostaje dotychczasowy dowódca 
piechoty AZ tejże dywizji 
płk. Bolesław Popowicz. Dowódcą 
3 dyw. piech. Leg, zostaje płk. S. 
G. Kwaśniewski Stanisław. 

Komendantem m. st. Warszawy 
został mianowany płk. Rożen Wład. 
z Dep. I M. S. Wojsk. — Dowódcą 
1 bryg. kawal. — płk. Strzemieński 
Stefan. D-cą piechoty dywiz. 1 dyw. 
piech. leg. — płk. Kruszewski Jan, 
zaś d-cą p. p. leg.—płk. Pakosz Mi- 
chał. 

Wreszcie Szefem Wydziału Ogól- 
nego Dep. Il Kaw. M. S. Wojsk. 
zostaje ppłk. S. G. Skrzyński-Kmi- 
cic Ludwik. 

/ 

Z calej Polski. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wycieczka węgierska. 

Wczoraj o godz. 12 w południe 
wycieczka węgierska z Budapesztu 
złożyła na grobie Nieznanego Żoł- 
nierza wieniec z ziela i kwiatów 
polnych. 

Wycieczkę powitał prof. Ossen- 
dowski. 

Przy składaniu wieńca chór 
węgierski odśpiewał „Bože coś 
Polskę*. 

Zamówienia łotewskie w 
Łodzi. 

Do Łodzi przybyli w celu prze- 
prowadzenia tranzakcyj z hurtow- 
nikami kupcy z Łotwy, Finlandji i 
Estonii. 

Kupcy zainteresowani są prze- 
ważnie manufakturą wełnianą, jak 
również płótnem  widzewskiej ma- 
nufaktury. Kupcy łotewscy poczy- 
nili wielkie zamówienia na towary 
wełniane, bawełniane i ciepłą bie- 
liznę. Tranzakcje dokonywane są 
na dziesiątki tysięcy złotych. 
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Wiadomości polifyczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Termin posiedzenia Sejmu zo- 
stał odłożony na godz. 4 dnia 
20 b. m. 

Na porządku dziennym —- pro- 
wizorjum budżetowe na 4 kwartał. 

P. premjer Bartel przyjął mini- 
stra Klarnera na dłuższej konferen- 
cji, jak słychać w sprawie prelimi- 
narza budżetowego, projekt które- 
go będzie wniesiony przez rząd na 
posiedzeniu Sejmu dnia 20 b. m. 

W poszczególnych resort :ch mi- 
nisterjalnych odbywają się również 
gorączkowe prace w związku z 
przygotowaniem preliminarza. 

Następnie pan premjer Bartel 
przyjął gen. Skierskiego i odbył 
godzinną konferencję z marszał- 
kiem Ratajem, po południu zaś 
konferował z min. Jurkiewiczem i 
Kwiatkowskim w sprawie przemysłu, 
handlu, bezrobocia i grożącego 
strajku górników. ' 

e 

Wiadomości, podane wczoraj w 
prasie porannej o skasowaniu oOd- 
działu V (sprawy personalne) Szta- 
bu Gen. są przedwczesne. 

W obecnej chwili omawia się 
jedynie podstawy reorganizacji, 
które ustalono w najogólniejszych 
zarysach. 

Wiadomość 0  ewentualnem 
przeniesieniu płk. Łuskiny jest 
również przedwczesna. 

© 

Wczoraj odbyła się u ministra 
Przem. i Handlu Kwiatkowskiego 
konferencja w sprawie państwowych 
zakładów azotowych w Chorzowie 
na Sląsku. 

W konferencji wzięli udział mię- 
dzy innymi prezes prokuratorji ge- 

*neralnej p. Stanisław Bukowiecki 
i min. skarbu Klarner. 

© 

Komitet ekonomiczny upoważ- 
nił min. Klarnera do podpisania 
umowy na kupno lub budowę 
dwóch statków pasażerskich dla ob- 
sługi wybrzeża polskiego. 

Rokowania Ministerjum Kolei i 
Min. Przem. i Handlu z przedsta” 
wicielami stoczni gdańskiej w tej 
sprawie mają się ku końcowi. 
Ogólne warunki kredytu są już o- 
mówione. Obecnie są rozpatrywa- 
ne tylko szczegóły kontraktu. U- 
mowa ma być podpisana najdalej 
we wtorek, jeżeli stocznia gdańska 
nie wysunie wygórowanych żądań. 

Starosta białostocki Tadeusz 
Giedrojć został zwolniony ze sta- 
nowiska na własne żądanie. Nastę- 
pcą jego jest mianowany p. Marjan 
Zbrowski. Pozatem na zasadzie 
art. 116 bez motywów są zwclnie- 
ni od pierwszego września staros- 
ta w Sompolnie Ludwik Dzwon- 
kowski i w Nowym Mieście p. 
Juljan Sas- Jaworski. 

Nowych nominacyj 
niema. 

dotychczas 

  

Wieści z kraju. 
Nowa Wilejka, we wrześniu. 

Od 1923 r. istnieje w Nowej 
Wilejce Żeńska Szkoła Zawodowa 
P. M. Sz. w której młode dzie- 
wczyny po ukończonych 14 lat 
wieku i 5 oddziałach szkoły po- 
wszechnej, uczą się bieliźniarstwa, 
białego i kolorowego haftu, szycia 
i kroju sukien. Przez cały czas swo- 
jego istnienia, szkoła miała ucze- 
nic od 50 — 60 rocznie, z których 
ogólna liczba wykwalifikowanych 
wyniosła 45 osób. Wykładają facho- 
wo wykształcone nauczycielki, a 
szkoła pozostaje pod opieką Ku- 
ratorjum Okr. Szk. Wil. Przez trzy 
lata swego istnienia szkoła stanęła 
na wysokości zadania, co stwierdzo- 
ne zostało w r. b. przy zakończe- 
niu roku szkolnego na wystawie 
prac uczenic przez władze i fachow- 
ców. Po za nauką fachową, wy- 
kładane są przedmioty  ogólno- 
kształcące. W roku bież. wprowa- 
dzony będzie specjalny dział han- 
dlowy na który przyjmuje się kan- 
dydatki z 6 klas szkoły powszech- 
nej, lub po ukończeniu 3 klasy gim- 
nazjalnej. Adres szkoły Nowo - Wi- 
lejka ul. Kościelna 5 — 2. Zapisy 
odbywają się codziennie od 9— 12 
w poł. do dnia 10 września. Roz- 
poczęcie nauki dn. 15 września. 

Rozpoczęcie roku szkolnego w 
powiecie Postawskim. 

Inspektor Szkolny w Duniłowi- 
czach komunikuje nam urzędowo, iż 
rok szkolny we wszystkich szkołach 
powszechnych pow. Postawskiego 
rozpocznie się 9 września b. r. z 
wyjątkiem tych obwodów szkol- 
nych, gdzie stwierdzono urzędowo 
wypadek zachorowania na szkarla- 
tynę. 

WILL EN SK i 

A hilwy Kowieńgkiej, 
Pożyczka dla Kowna. 

KOWNO (tel. wł.) Na konfe- 
rencji prasowej burmistrz m. Kow- 
na p. Wilejszys zakomunikował iż 
warunki pożyczki zagranicznej dla 
m. IKowna zostały przez Radę 
Miejską zaakceptowane. Obecnie 
należy jeszcze czekać na akceptę 
Sejmu, jednakże p. Wilejszys ma 
nadzieję iż na dalsze przeszkody 
pożyczka ta nie natrafi, 

Referentów mniejszościo- 
wych niema. 

KOWNO (tel. wł.). W związku 
z pogłoskami w miejscowej prasie 
jakoby przy ministerjum oświaty 
zostało utworzone stanowisko re- 
ferenta do spraw polskich i żydow- 
skich —ministerjum oświaty wyjaś- 
nia, że pogłoski te są bezpodstaw- 
ne, gdyż sprawa ta jest rozpatry- 
wana przez Sejm. 

ycie wojskowe. 
Utiwały kongres F. 1 0.4 

Wczoraj przed południem obra- 
dowały wszystkie komisje Fidaku. 
Komisja polityczna przyjęła po 
dłuższych debatach następujący 
wniosek, wysunięty przez delegację 
polską: Kongres Fidaku w War- 
szawie zważywszy, że Niemcy, jako 
przyszły członek Ligi Narodów 
podpisały traktat z Rosją so- 
wiecką sprzeczny z duchem pak- 
tu o Lidze Narodów, oraz ze 
względu na to, że Niemcy jako 

  

przyszły stały członek Rady Ligi 
Narodów zobowiązały się fjedno- 
stronnie do niewykonywania arty- 
kułu 16 paktu, postanowiono zwró- 
cić się do państw sprzymierzonych 
z prośbą, aby państwa te zażądały 
od Niemiec koniecznych w tej 
sprawie wyjaśnień i aby wyjaśnie- 
nia te zostały podane do wiado- 
mości publicznej. 

Wniosek ten został przyjęty 
jednogłośnie. Delegacja amerykań- 
ska wstrzymała się od głosowania 
motywując swe stanowisko tem, iż 
Ameryka, jako nienależącą do Li- 
gi Narodów nie jest tą sprawą bez= 
pośrednio zainteresowana. 

Komisja propagandy postano- 
wiła powołać do życia przy orga- 
nizacji Fidaku międzynarodowe biu- 
ro prasy z siedzibą w Paryżu i 
jednocześnie rozszerzyć ramę do- 
tychczasowej organizacji Fidaku. 

„Na komisji statutowo-finanso- 
wej został przyjęty wniosek polski 
w sprawie zrewidowania klucza 
wedle którego związki należące do 
Fidaku płaciły swe składki. Klub 
ma być uzależniony od sytuacji 
gospodarczej oraz stanu waluty w 
kraju należącego do Fidaku. Komisja 

ofiar wojennych uchwaliła cały sze- 
reg rezolucyj, zmierzających do 
ujednostajnienia ustawodawstwa in- 
walidzkiego w krajach sprzymierzo- 
nych. Czwarta komisja długów mię- 
dzysojuszniczych obrad swych nie 
ukończyła. 

Jutro przed południem wszyst- 
kie komisje ukończą definitywne 
swe debaty. Dziś do godz. 12-ej 
wszystkie komisje obradowały po- 
czem były podejmowane na śnia- 
daniu w hotelu europejskim wyda» 
nym przez warszawski oddział 
związku byłych wojskowych. O g. 
2 m. 30 nastąpiło zwiedzanie mia- 
stą i Wilanowa, o godz. 8 poszcze- 
gólne delegacje przyjęte zostały 
przez ambasady i poselstwa. (Pat). 

Wcielenie do wojska. 
W dnie od 7 do 12 pażdzierni- 

ka odbywać się będzie wcielenie 
do szeregów 1-go turnusu pobo- 
rowych rocznika 1905, uznanych 
za zdolnych do służby wojskowej. 
Wcielenie 2-go turnusu odbędzie 
się w marcu r. przyszłego. Jedno- 
czesnie wcieleni będą poborowi 
starszych roczników od 1898 Т 
którzy z jakichkolwiek względów 
obowiązku służby wojskowej nie 
dopełnili. Również w pazdzierniku 
br. rozpocznie się w P. K. U. ze- 
branie kontrolne rezerwistów i 
pospolitego ruszenia. Zebranie 
trwać będzie od 15 października 
do 15 grudnia. Mają one na celu 
uporządkowanie ewidencji rezerwi- 
stów i pospolitego ruszenia. (x) 

Mówią że związek Inwali- 
dów jest apartyjny. 

5 b. m. w Sali Miejskiej odby- 
wał się wiec w sprawie wyborów 
do Kasy Chorych, zorganizowany 
przez Polski Komitet Wyborczy 
(Ch.-Dem.) Na mównicy znalazł 
się, ku wielkiemu zdziwieniu zgro- 
madzonych, prezes związku inwa- 
lidów Józef Dyla, któremu zebrani 
nie pozwolili mówić, ściągając z 
mównicy. 

Wyniki wioślarskich mist- 
rzostw Europy. 

Na zawodach 0 mistrzostwo 
wioślarskie Europy, które odbyły 
się w Lucernie, Polska zajęła na- 
stępujące miejsca: 

W biegu czwórek— trzecie miej- 
sce za Włochami i Szwajcarją. 

W biegu jedynek — szóste. 
W biegu ósemek — szóste. 
Klasyfikacja ogólna przedstawia 

się następująco: 1) Szwajcarja, 2) 
Włochy, 3) Holandja, 4) Belgja, 
5) Węgry, 6) Polska, 7) Francja, 
8) Portugalja, 9) Hisz; ania, 10) Cze- 
chosłowacja, 11) Jugosławia. 

Nadmienić wypada, iż Polska 
brała udział zaledwie w trzech kon- 
kurencjach na ogólną liczbę sied- 
miu. 

Swięto przysposobienia 
wojskowego i sportu w 

Wilejce pow. 

Pod protektoratem Inspektora 
Armji Gen. Rydza-Śmigłego odby- 
ło się w dniach 4i 5 m. b. w 
Wilejce pow. uroczyste święto przy- 
sposobienia wojskowego i sportu, 
urządzone staraniem 3 Brygady K. 
O.P.i 19 D. P. 

Z Wilna przybyli na uroczy- 
stość: Woj. Raczkiewicz, Ks. Bi- 
skup Bandurski, Oficer p. w. 19 
D. P. ppłk. Zasztowt, oficer p. w. 
1. D. P. Leg. i wielu innych. 

Ponadto z ramienia Dowódcy 
O. K. III. przybył referent p. w. 
por. Skwarnicki, a z ramienia Ko- 
mitetu Społecznego Przysposobie- 
nia Wojskowego Kobiet por. rez. 
Kudelska, 

Program Święta składa się z 3 
części: z zawodów sportowych, 
ćwiczeń polowych i akademii p. w. 

W zawodach sportowych wzię- 
ły udział wszystkie baony i szwa- 
drony 3 Brygady K. O. P., oraz 
ze stowarzyszeń p. w. Związek 
Strzelecki z Koscieniewicz, z Kras- 
nego i Mołodeczna i Straż Ognio- 
wa z Głebokiego. 

Pierwszego dnia odbyły się za- 
wody strzeleckie zespołów K. O. 
P. i Związku Strzeleckiego, rąba- 
nie dla podoficerów, zawody lek- 
koatletyczne, oraz zawody piłki 
nożnej. 

Strzelanie. 

W strzelaniu zespołów na od- 
ległość 200 mtr. do tarczy 10-cio 
PR a miejsce za- 
jął zespół 1 Baonu K. O. P., uzy- 
skując 265 pkt. na 400 możliwych. 
Najlepszy wynik indywidualny o- 
siągnął szereg. Domalewski z 7 
Baonu (93 pkt. na 100 możliwych) 

Z pośród członków p. w. pier- 
wsze miejsce w strzelaniu na 200 
mtr. przyznane zostało strzelcowi 
Zimodrze z Oddziału Związku 
Strzeleckiego z Mołodeczna (77 
pkt. na 100 możliwych). 

W strzelaniu oficerskim z pi- 
stoletu (dla oficerów K. O. P.) na 
odległość 25 mtr. pierwsze miejsce 
zajął Dowódca 8 Szwadronu rtm. 
Czuczełowicz. 

Lekka atletyka. 

Do zawodów Iekko-atletycznych 
stanęło około 120 zawodników. 

W poszczególnych konkuren- 
cjach osiągnięto następujące wyni- 
ki: w biegu 100 mtr.: 1 Grabo- 
wiecki ze Związku Strzeleckiego w 
Krasnem w czasie 12, 4 s., w bie- 
gu 200 mtr.: 1 kpr. Rudzki z 7 
Baonu (27, 3 sek.), w biegu 400 
mtr.: 1 knr. Barzydłoz 1 Szw. (62 
i 2 sek.), w biegu 800 mtr.: 1 st. 
szer. Szot z 7 Baonu (2:27, 4), w 
biegu 110 mtr.: z płotkami 1 plut. 
Niesiołek z 1 Baonu (20, 4 s.), w 
biegu terenowym 4 kl.: st. szer. 
Szewczyk z 7 Baonu w doskona- 
łym czasie 13:2, 1. 

W biegu rozstawnym 4X100: 
1. sztafeta 7 Baonu (56 sek.). 

W skoku w zwyż: 1 plut. Nie- 
siołek — 157 cm. 

W skoku w dal: 1 st. szereg. 
Kucharski z 10 Baonu—561 cm. 

W pchnięciu kułą: 1 st. ułan 
Wincza z 6 szwadronu — 10 mtr. 
7 cm. 

W rzucie dyskiem: 1 plut. Nie- 
siołek 29 mtr. 97 i pół. 

W rzucie oszczepem: | szereg. 
Niestjor z 5 Baonu—37 m. 62 cm. 

Piłka nożna. 

Do finałowych zawodów piłki 
nożnej o mistrzostwo 3 Bryg. K. 
O. P. stanęły zespoły 10 i 5 Bao- 
nu. Po zaciętej walce zwyciężył 10 
Baon w stosunku 2:1 (1:1) i zdo- 
był tem samem nagrodę przechod- 
nią ofarowaną przez Wojewodę 
Wileńskiego (puhar). 

Na zakończenie uroczystości 
1-go dnia odbyła się w sali miej- 
scowego gimnazjum uroczysta aka- 
demja p. w. 

Čwiczenia polowe. 
W drugim dniu uroczystości o 

godz. 7-ej rano odbyły się nieda- 

3 

NA MARGINESIE, 

— 

Oj te podatkil Któż nie wyrzeka na 
ich filość i jakość! Na wsi i w mieście 
jęki się szerzą, a w zapadłych kątach 

prowincji zdumienie ogarnia prostacz- 
ków że płacić trzeba za okna, kominy, 
psiuki, i t. p. rzeczy, dawniej nie podle- 
gające opłacie. 

„Panoczku”, skarży się obywatel gm. 
X. „był ja zasadziwszy kilko kaliwek 
tiutiuniu, wiadomo człowieku nudno zi- 
mo siedzieć, tak i kurzy ta machorka. 
Zawsze jo w domu robili i było la każ- 
dego. Tamtej pory, patrze ja przez wro- 
ta, lezi policjant na mój dziedziniec! Je- 
zus Ty Marja, myślen sobie, już będzi 
czepić sie. Aż gdzie on idzi? Do ogród- 

ka. Patrza... wszczemił sie,w mój tiutiuń, 
dy dawaj rwać kaliwa za kaliwem... Pan, 
co robi, mój tiutiuń baz pory rwiesz” 
mówie ja jemu. A on „Dawaj bezmian,, 
Cóż dał ja jemu ten bezmian. On wzioł, 
przeważył z korzeniami i z ziemio i mo- 
wi: „Siedem złotych kary należy sie. nie 
wolno tiutiuniu sadzić, to kazionna rzecz, 
mówi. To ja mówie co nie wiedział. To 
on mówi co ja powinien wiedzieć, bo w 
gazecie było, to ją mówie tylko na Zło- 
tym Oltarzyku kilko rozebrać moge 
i gazet nia czytam. To on mówi, że co 
jemu do tego, a ja dlatego 7 złotych za- 
płace. To juź ja mówie, a czemuż Pan 
ziemia i korzeni ważył tego tiutiuniu, ci 
to też kazionne i trzeba płacić? To on 
mówi, co tak kazano! To ja nie wiem, 
ci to sprawiedliwie Panoczkul?* 

1 ja nie wiem, zacny obywatelu gmi- 
ny X. a. 

a ее 

leko za miastem ćwiczenia polowe 
z zakresu obrony i natarcia. 

Udział w ćwiczeniu wzięły od- 
działy K. O. P. (piechota i kawa- 
lerja) oraz oddziały p. w. Z od- 
działów tych sformowano 1 komp. 
Strzelecką, która wykonała natarcie 
na silnie umocnioną pozycję nie- 
przyjacielską znajdującą się na 
wzgórzach u wylotu miasta Wilejki. 
Ogień zaporowy artylerji marko- 
wały doskonale granaty, pozatem 
czynne były przez cały czas kara- 
biny maszynowe,  ostrzeliwujące 
ogniem flankowym nacierające od- 
działy. 

Pod osłoną dwuch tanków ru- 
szyła piechota do natarcia zdoby- 
wając w rezultacie pozycję nieprzy- 
jacielską po uprzednim obrzuceniu 
jej granatami ręcznymi. W czasie 
natarcia wykonany został przez 
stronę broniącą się manewr oskrzy= 
dlający kawalerji. \ 

Po ćwiczeniu odmaszerowały 
oddziały z orkiestrą na plac zbiór- 
ki, gdzie przyjął raport D-ca 3 
Bryg. płk. Jakubowski. 

Uroczysta msza polowa. | 

O godz. 9.30 rano odprawił 
Ks. Biskup Bandurski uroczystą 
mszę polową w asyście ks. Tyszki, 
poczem wygłosił kazanie, zesta- 
wiając służbę dawnego rycerstwa 
kresowego,—dawnych Mohortow z 
rycerską służbą K. O. P. 

Po nabożeństwie odbyła się de- 
filada oddziałów K. O. P. i p. w. 
biorących udział w ćwiczeniach 
polowych. 

Zawody hippiczne. 

Dużą atrakcją dla mieszkańców 
„ Wilejki były zawody hippiczne, 
zorganizowane b. sprawnie dzięki 
energji por. Sacewicza ze Sztabu 3 
Bryg. K. O. P. 

W konkursie hippicznym dla 
podoficerów do którego stanęło 
przeszło 30 jeźdźców 1 nagrodę 
uzyskał plut. Miksza z 1 szwadronu. 

W konkursie hippicznym dla 
oficerów zwyciężył por. Meissner, 
drugie miejsce zajął por. Filipow- 
ski, 3 rtm. Balinski. 

W biegu myśliwskim zwyciężył 
kpr. Barzydło z 1 szwadronu. 

W biegu oficerskim (4 klm.) 
zwycięstwo przypadło rtm. Dąbrow- 
skiemu. Por. Meissner zajął drugie, 
a rtm. Balinski trzecie miejsce. 

Defilada i rozdanie nagród. 

Po zawodach odbyła się defi- 
lada zwycięzców, poczem wręczał 
nagrody zwycięskim zawodnikom 
Ks. Biskup Bandurski i Wojewoda | 
Raczkiewicz. 

Całość święta wypadła wspa- 
niale, zawdzięczając ładniej pogo- 
dzie, sprawnej organizacji i dużemu. 
zainteresowaniu się zawodami i 
świętem miejscowej ludności. 

Zaznaczyć jeszcze należy, że 
niezależnie od akademji P. W. od- 
było się z inicjatywy K. O. P. po- 
siedzenie organizacyjne powiatowe- 
go Komitetu W. F. i P. W.w którym | 
wzięli udział przedstawiciele miej- 
scowego społeczeństwa oraz władz. 
Na zebraniu tym wybrano prezyd- 
jum Komitetu i omówiono szereg . 
spraw organizacyjnych. ‚ 

Ze szczególnym uznaniem pod- 
kreślić należy inicjatywę 3 Bryg. 
K. O. P. w osobie D-cy płk. Ja- 
kubowskiego i jego dzielnego Sze- 
fa Sztabu ppłka Szt. Gen. Florka 
w dziedzinie samorzutnego organi- 
zowania prac P. W. na pograniczu 

T. Kawalec.
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Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Dziś ostatnia no- 

wość naszego teatru „Kobieta wino 
i dancing“ St. Kiedrzyńskiego. Na 

5 dwuch pierwszych przedstawieniach tej 
- komedji publiczność przy otwartej kur- 

tynie darzyła wykonawców  rzęsistemi 
oklaskami, teatr zaś był wyprzedany do 
ostatniego miejsca. 3 

Jutro ukaże się poraz ostatni na 
przedstawieniu wieczorowem  komeuja 
Grzymały Siedleckiego „Spadkobier- 
ca'. W próbach „Figle politycz- 
ne“ Tristana Bernarda i Alfreda At- 
hiesa. 

URZĘDÓWA 

  

— Poszukiwanie spadkobier- 
ców. Komisarz Rządu na m. Wilno 
poszukuje prawnych spadkobierców 
Ś.p. Ludwika Krecza, ur. w Wilnie 
dn. 25, VIII. 1888 r., zmarłego dn. 
20. VI. 1926 r. w Grenoble we 
Francji z powodu nieszczęśliwego 
wypadku przy pracy. 

Osoby posiadające informacje 
o spadkobiercach ś. p. Krecza pro- 
szone są 0 podanie takowych w 
Urzędzie Komisarza Rządu na m. 
Wilno (pokój Nr. 1). 

— Paszporty ulgowe. Z po- 
wodu ciągłych nieporozumień co 
do sposobu ubiegania się o han- 
dlowe paszporty ulgowe podaje- 
my obowiązujące zasady. 

Ponieważ kompetentne władze 
paszportów ulgowych nie wydają 
bez opinji Izby handlowo-przemys- 
łowej wzgl. organizacyj kupieckich 
i przemysłowych w tych miejsco- 
wościach, w których niema Izb, 
przeto bardzo ważna jest opinja 
tych placówek. Do podań mają 
być dołączone korespondencje han- 
dlowe, stwierdzające konieczność 
wyjazdu w sprawach handlowych, 
jak również i oryginały wzgl. uwie- 
rzytelnione odpisy wykupionych na 
rok bieżący świadectw przemysło- 
wych. Osoby, powyższego sposobu 
nie przestrzegające, narażają się na 
zwłokę w załatwieniu podań. (ks) 

‘' — Nowa edycja znaczków 
stemplowych. Zostały wypuszczo- 
ne w obieg 10-groszowe znaczki 
stemplowe nowego nakładu. 

Rysunek nowego znaczka wy- 
miaru 19,5x 24,5 mm. przedstawia 
godło państwa w tarczy, otoczonej 
ramką w stylu renesansowym. 

W górnej części znaczka w ro- 
gach umieszczono cyfry „10*, oraz 
napis „groszy* u dołu zaś znaczka 
„opłata stemplowa*, kolor znaczka 
pomarańczowy. 

  

Znaczki stemplowe dawnych 
nakładów, aż do wyczerpania nie 
tracą swej wartości. (k) 

WOJSKOWA 

— Zmianyw 1 Dywizji Legjo- 
nowej. Dotychczasowy d-ca 'pie- 
choty dywizyjnej 1 Dyw. Leg. p. 
pułkownik Bolesław Popowicz zos- 
tał mianowany dowódcą tejże dy- 
wizji, a na jego miejsce przychodzi 
pułk. Jan Kruszewski dotychczaso- 
wy d-ca 1 p.p. Leg. 

Dowódcą 1 p.p. Leg. 
pułk. Michał Pakosz, 

— Zwolnienie gen. Jaźwiń- 
skiego. Od pewnego już czasu obie- 
gały pogłoski o zwolnieniu z więzie- 
nia gen. Jažwiūskiego, jednakże 
dopiero wczoraj gen. Jaźwiński 20- 
stał z więzienia wojskowego na 
Antokolu zwolniony. 

Gen. Jažwiūski tego samego 
dnia udał się do Warszawy. 

Zwolnienie gen. Jaźwińskiego 
nastąpiło na skutek słabego stanu 
zdrowia. 

— Cudzoziemcy a służba woj- 
skowa. Na podstawie nowej usta- 
wy .o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej, cudzoziemcy 
mogą być przyjęci jako ochotnicy 
tylko za pozwoleniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przez fakt służby wojskowej 
cudzoziemcy ci nie stają się oby- 
watelami Państwa Polskiego, mogą 
się jednakże o to starać. (ks). 

— Zawieranie małżeństw przez 
żołnierzy. Według rozporządzenia 
władz wojskowych ograniczono 
ponownie wydawanie pozwoleń na 
zawieranie małżeństw wśród žol- 
nierzy w ten sposób, że odtąd о- 
trzymywać będzie mógł pozwolenie 
na wstąpienie w związki małżeń” 
skie tylko ten podoficer, który u- 
kończył 24 lata, ma rangę rzeczy- 
wistego plutonowego i służy conaj- 
mniej 3 lata. (ks). 

SPRAWY URZĘDNICZE. 

— Urzędnicy państwowi u Mi- 
nistra Skarbu, Dnia 4 b. m. od- 
była się przeszło godzinna konfe- 
rencja p. Ministra Skarbu Cz. Klar- 
nera z przedstawicielami Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Urzędni- 
ków Państwowych pp. Z. Szcza- 
wińskim, St. Sasorskim i Z. Dudą. 

Delegacja urzędnicza stwierdziła, 
że podniesienie uposażenia urzęd- 
ników i wogóle pracowników pań- 
stwowych jest sprawą palącą i nie- 
cierpiącą zwłoki z powodu stałego 
'spadku realnej wartości płac w sto- 
sunku do 1924 i 1925 r. z czego 
niewątpliwie zdaje sobie sprawę 

zostaje 

  

  

BDU SNK 

Rząd, który tak wydatnie podniósł 
uposażenie oficerów przez dodatki 
funkcyjne. 

P. Minister zaakceptował stano- 
wisko delegacji i zaznaczył, że w 
planach Rządu jest stała poprawa 
położenia materjalnego pracowni- 
ków państwowych, że odrzuca myśl 
wyjątkowego traktowania tylko pe- 
wnej grupy pracowników. 

Delegacja podkreślała kilkakrot- 
nie pilność i ważność tej sprawy, 
wywołującej obecnie duże zaognie- 
nie wśród urzędników państwowych 
oraz poruszyła sprawę przyznania 
dodatku kresowego dla urzędników 
województw wschodnich, a wszcze- 
gólności wWilnie, i cały szereg in- 
nych spraw. 

P. Minister prosił o przedsta- 
wienie szczegółowych projektów i 
motywów na najbliższej konferen- 
cjj w poruszonych Sprawach, a 
zwłaszcza w sprawie budowy do- 
mów urzędniczych i organizacji kre- 
dytu. 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Wieczór poezji. W niedzie- 
lę dnia 5 września r. b. odbył się 
przy ul. Zawalnej Nr. 1 w lokalu 
Kresowego Związku Polaków z 
zakordonu wieczór, na którym pa- 
ni Wanda Modzelewska deklamo- 
wała poezje Tetmajera, Słońskie- 
go, Ulgiskiego i innych. 

Pani Modzelewska deklamowa- 
ła poezje i nastrojowe i wesołe. 
W obydwóch rodzajach okazała 
ogromny talent. Licznie zgromodzo- 
na publiczność deklamację pani 
Modzelewskiej uwieńczała rzęsiste- 
mi oklaskami. W najbliższym cza- 
sie utalentowana deklamatorka u- 
daje się do całego szeregu  mias- 
teczek wojew. Wil., celem urządze- 
nia podobnych wieczorków. (x) 

SPRAWY SANITARNE 

— Kursy pielęgniarskie. W 
bieżącym roku odbędą się w Wil- 
nie kursy pielęgniarskie zorganizo- 
wane staraniem prof. U. S. B. Dr. 
Jasińskiego. Program obejmuje 
6-cio miesięczny kurs teoretyczny 
i praktyczny w szpitalach i insty- 
tucjach dziecięcych. Wykładane są 
następujące przedmioty: Anatomja 
i fizjologja, Hygjena i bakterjologia, 
patologia ogólna, hygjena dziecka, 
opieka społeczna nad dzieckiem, 
dyetyka dziecka, choroby dzieci i 
pielęgnowanie dziecka chorego, 
psychologja i wychowanie. 

Wykłady będą się odbywały 3 
razy tygodniowo w godzinach wie- 
czorowych. Na kursach wykładać 
będą profesorowie Wileńskiej Wsze- 
chnicy i lekarze specjaliści w cho- 
robach dziecięcych. Kierownictwo 
naukowe objął prof. U. S. B. Dr. 
Wacław Jasiński. Świadectwa pie- 

Skorowidz firm handlowo - przemysłowych Wilnie. 

ВОЕНОНА 

lęgniarki zawodowej będą wydawa“ 
ne pa, ukończeniu kursu (z prakty- 
ką i złożeniem egzaminu). Na po- 
szczególne przedmioty kursów mo- 
gą być przyjmowane wolne słu- 
chaczki. Zapisy są przyjmowane w 
lokalu Rocznych Kursów Handlo- 
wych przy ul. Mickiewicza 22 — 5 
w godz. od 12 — 2 we wtorki i 
piątki. (x) 

NADESŁANE. 

— Książki Szkolne. Jakkol- 
wiek rozpoczęcie roku szkolnego 
zostało odroczone do 15-go b. m., 
w niżej wymienionych księgarniach 
można już teraz nabywać, wszyst- 
kie podręczniki szkolne według spi- 
sów zakomunikowanych przez od- 
nośne Zarządy Szkolne. Wobec 
nieznacznych ilości podręczników 
sprowadzonych w roku bieżącym, 
wcześniejsze czynienie zakupów le- 
ży w interesie Sz. Publiczności. 

Księgarnie: 
Gebethnera £ Wolifa i S-ki— 

Mickiewicza 7. Е 
W. Makowskiego — S-to Jan- 

ska 11. 
Wacława Mikulskiego — Wileń- 

ska 255 7 
Kazimierza Rutskiego — Wiel- 

ka 66. 
Stowarzyszenia Naucz. Polsk.— 

Królewska 1. 
Św. Wojciecha — Dominikań- 

ska 4. 
Józefa Zawadzkiego —Wielka 7. 
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ROZNE. 

— Fałszywe banknoty pięcio- 
złotowe. W ostatnich dniach na 
rynku wileńskim ukazała się znacz- 
na ilość fałszywych pięciozłotówek. 

Wywiadowcy urzędu śledczego 
prowadzą energiczne poszukiwania 
celem wykrycia fałszerzy bankno- 
tów. (ks) 

— Litewski policjant z towa- 
rzyszem zabłądzili do Poiski. 
W dniu 8 b. m. w rejonie Pliki- 
szek zatrzymano na naszem tery- 
torjum policjanta litewskiego Jo- 
nasa Brejnielisa i Stanisława Mie- 
dekszę. Zatrzymani tłumaczyli się 
zbłądzeniem. Policjanta oddano do 
dyspozycji przełożonej władzy K. 
O. P., a Miedekszę jako cywilnego 
odstawiono do starostwa powiatu 
Wil.-Trockiego. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Bank dewizowy w kieszeni. Dh. 
7 bm. na rynku Łukiskim Zawelowi Pin- 
chisowi, (Garbarska 5), skradziono z 
kieszeni portfel, zawierający 30 dolarów 
amerykańskich i dokumenty, 

— Pilmuj mieszkania. Dnia 7 bm. 
Władysław Jeleń, zam. ul. Styczniowa 8, 
zameldował policji, że w nocy z dn. 6 

   

  

  

  

      

  

Kino kameralne 

bm. w czasie snu domowników nieznani 
sprawcy skradli mu z mieszkania: mary- 
narkę, zegarek srebrny, oraz 40 zł. go- 
tówką. Poszkodowany ocenia straty na 
120 zł. Podejrzeń brak. 

— Polowanie na psa. Dn. 7 bm. na 
ul. Majowej ukazał się pies nieznanego 
właściciela zdradzający objawy wściekliz- 
ny, który pokąsał kilka osób i zwierząt. 
Pies został zastrzelony przez posterun- 
kowego VII Komisarjatu P. P. Ignacego 
Michalaka. Pokąsane psy zabezpieczono. 

Na prowincji. 

— Zadużo widocznie mieszkań. W 
dniu 11. VIIL. rb. o godz. 10t-ej w maj. 
Dorżach, gm. graużyskiej wskutek nieo- 
strożnego obchodzenia się z ogniem 
spłonął dom mieszkalny Marji Ławryno- 
wiczowej. Straty wynoszą 10V zł., 

— Dwa konie na spacerza. W no- 
cy z 31. VIII. na I. IX. rb. z pastwiska 
zaginął koń Aleksandra Kisłego zam. w 
Wiszyniu, oraz koń Juljana Wiszewicza, 
m-ca wsi lsmanowce, gm. wiszyńskiej. 
Wartość koni 500 zł. 

— Tego jeszcze nie było. W dn. 
3 bm. została pokąsana przez wilka Te- 
kla Filonek lat 11, zam. w maj, Nożyce— 
podczas paszenia bydła. Wiłk został za- 
bity, głowa zaś jego odesłana do Zakła- 
du  Pasteurowskiego celem zbadania, 
gdyż według orzeczenia lekarza w Du- 
niłowiczach, który badał Teklę Filonek, 
wilk ten był wściekły. 

  

Polonica zagranicą. 

„Le monde slave“ Ww zeszycie 5 
z r. 1926 przynosi artyku! prof. 
Oskara Haleckiego o unji litewsko- 
polskiej. Przeważają, jak zwykle 
materjały dotyczące Rosji. 

„L'Europa Orientale", organ 
Istituto per Europa Orientale dzię- 
ki zabiegom swego ruchliwego i 
przyjaznego nam amtora prof. Au- 
relio Palmierego zamieszcza stale 
artykuły Oraz wzmianki, obszer- 
nie informujące o Polsce. W nu- 
merze z dn. 30 czerwca r. b. 
przynosi „L'Europa Orientale" ar- 
tykuł p. F. Szyfmanówny poświę- 
cony rozpatrzeniu dorobku nauko- 
wego Ś. p. Kazimierza Morawskiego. 

„Rivista di Letterature Slave”, 
nowa publikacja włoska, znaczną 
część pierwszego swego zeszytu 
poświęca Kasprowiczowi. Odńoszą 
się tu dwa artykuły: jeden, poświę- 
cony „Hymnom* pióra redaktora 
pisma docenta Uniwersytetu w 
Rzymie p. E. Lo Gatto, drugi ogól- 
ny pióra Z. Wasilewskiego i obok 
artykułów szereg tłómaczeń utwo- 
rów naszego poety. Dr. Roman 
Pollak, profesor literatury polskiej 
na Uniwersytecie Rzymskim za- 
mieścił tu artykuł p, t. „L'italianita 
nella coliura polacca*. 

„Slovansky Prehled” Nr. $-ty 
wśród mnóstwa różnorodnych arty- 
kułów, poświęconych przeważnie 
literaturze narodów słowiańskich 
przynosi również artykuł E. Jano- 
useka p. t. Polska a wojna świa- 
towa. 

Nr. 208 (656) 

jprawcy napadu na kolejkę Wąsko- 
loroią pod Liūą staną przed sądem 

doraźnym. 
Drugi napać pod Lidą. 

Sprawcy napadu „rabunkowego 
na kolejkę wąskotorową pod Lidą, 
przewiezieni zostali do Lidy. W 
czasie Śledztwa jeden z nich ban- 
dyta Piasecki przyznał się do u- 
działu w drugim napadzie pod Li- 
dą. Miało to miejsce 27 lipca br. ‚ 
na trakcie, wiodącym z Lidy do 
Grodna. 

Bandyta Piasecki wałęsał się 
wówczas Od kilkunastu dni w oko- 
licznych lasach. W krytycznym 
dniu o godzinie 8-mej rano zauwa- 
żył furmankę. Dokonując napadu 
na siedzących na niej 2-ch żydów: 
Jodela Boryszańskiego i Morducha 
Drazlina i grożąc rewolwerem o- 
brabował doszczętnie obu. Łupem 
bandyty stał się zegarek złoty, 
1054 złotych i cały szereg drob- 
nych rzeczy. Wówczas Piasecki 
przez lasy, iprzedostał się do No- 
wogródką zakupując tam gardero- 
bę. Z Nowogródka wyjechał do 
Wilna, mając z góry ułożony plan 
dokonania szeregu napadów pod 
Lidą. W Wilnie wciągnął do tej 
roboty Niewiarowicza którego znał 
z dawnych, wojskowych czasów. 
Obaj wyjechali do Lidy, która by- 
ła ich bazą operacyjną. 

Krętactwa bandytów. 

Bandyci w czasie śledztwa pro- 
wadzonego w Lidzie robią wszys- 
tko aby je przedłużyć, dla uniknię- 
cia sądu doraźnego. W czasie 
śledztwa zeznali, iż posterunkowy 
Niewiadomski Aleksander z poste- 
runku w Nowo-Wilejce pomagał 
im w zniszczeniu dowodów rze- 
czowych. Ponadto zeznali, iż ko- 
chanka jednego z nich Niewiaro- 
wicza wiedziała 0 planowanych 
przez nich napadach i korzystała 
z łupów bandyckich. Niewiadom- 
skiego i Bułhakowską policja aresz- 
towała. Okazało się jednak iż jest 
to tylko wybieg bandytów dla 
przewlekania sprawy. W sobotę więc 
został wypuszczony na wolność 
Niewiadomskiego a wczoraj Bułha- 
kowska. 

Sami bandyci po ukończeniu 
śledztwa staną przed sądem doraź- 
nym. (Zdan). 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze I 

‚ Za pośrednictwem poczytnego Pań- 
skiego pisma pragnę podać do wiaco- . 
mości ogólnej, iż wyszedłem z Białoru- 
skiej Rady Narodowej i nadal nic wspól- 
nego z nią mieć nie będę. 
, Łączę wyrazy głębokiego szacunku 
i powažania 

Franciszek Olechnowicz-Alachnowicz 
były wice-prezes Rady. 

    

Dziś premjera! Najmonumentalniejszy film świata. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

: : > : Polonja Co to jest? Co to znaczy? 6“6 
Piotrogrodzki krawiec damski J. GOŁUBOWiCZ, Fabryka my- Н kład fabi —Osz- л 

CUKIERNICTWO pus z: palta, futra i kostjumy od dła i Švinas: NĄ Fejgel$on, miagski: rant. 2 SIS eee m 22 Czem jest? Czem zachwycają? „N i B E L U N G I 
: ul. Wielka 25. b.1iig 30 zł. Mostowa 9—25. 1283 „Hygiena“, 2-ga Szki 16 al a wszystkie te pytania znajdą odpowiedź wszyscy, którzy obejrzą ten film I 

Cukiernia Niperowicza Najlepsze wyroby cukiernicze p... НА ОВр ооа Fabryka mydła Ma różn. gat. najlepszi kwalitetu, Dla całości wrażenia uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów. 
męski Ii Pat Maceo NEM ю) Зріеі:‘;аіп(хъ #- a-1268 Początek seansów o godz. 4-ej, 6-ej, 8-ej min. 10 i o 10 min. 15 wiecz. 

DENTYSTYKA palta, kostjumy i futra. OB b-1287 (Įhyyjjo Konfekeja, galanterja. Ceny fabryczne. ; 
I ze > W. NOWICKI, Wielka 30 t.1.9-08. a-1300. i “ ° 

A T PSE AE k PLACÓWKI „KURIERA WILEŃSKIEGO gęchaik z Ł Minker Wucawe zi ai MIAWIOC MĘSKI wyconywuje obsżalonki w/g dalai, Specjalny sklep naczyń kuchennych „ALUMINIT“, М Poszukuję dzieci od 1. 4-7 
i e żdańs| „ poleca naczynia a ve, » е s 

Tech- KÓW sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska ROW = ne oraz wszelkie oc dla sooodaiiko ww Bracław —Bolesław Sawicki, ul. Piłsudskiego 99. do wspólnych zajęc izabaw 
ок ОМ 25—2. Na złocie, platynie kańczuku. MANUFAKTURA wego po niskich cenach. ‚а-1386 ЁЁЁЁЁЁ;ЁЁХЁЁ'ЁЁ?ЁЁ»„"2:›%35: |. pod kierunkiem fachowej wychowawczyni. 

: linojeum, chodniki jutowe, wycieraczki, bre- Dukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarnia, skrzyn- Zgłoszenia matek z dziećmi przyjmuje co- 3 krajowa i zagraniczna J, Ko- lerata, zent do wozów, kałoś i pilśniaki po ce- k t 19. 2 Ž no + J 
ELEKTRYCZNOŚĆ Manufaktur a bryński, Ostrobramska 3. nach najtańszych I. Wildsztejna, Rudnicka 2. 1484-a OREW kt. dzień 4—5 W. Lutosławska, aż 

a-1258   Trocka Nr. 17, Głębokie—A. Adler, ul. Zamkowa.   

Bechniczne D. Wajmana tei. b-inti SPOŻYWCZOŚĆ 
  

Głębokie—W. Włodzimierow, ul. Zamkowa 14.   

  

    
  

- Głębokie—J. Szukiewicz, bi ń Horyńskiego. Materiały (aan fg D. firluka Aro 2. MEBLARSTWO W boro, śmietanki poleca T-wo „Zdrowie*, iwiedeśie Ali canda Salonai biuro dzjeśialkóóe. WĘGIEL opałowy impy i Żarówki Biuro » а- J į Į przedst. Rudnicka 25, tel. 378. Iwieniec—Stanisław Zwierzyński. najlepsz. gatunków poleca z dostawą do domu Na dogodnych wa- 
runkach MEB LE 

Niemiecka 15 
(w podwórzu) 

a-1127 

a-1129 

Wilno, b-1195 
Dominikańska 17. 

  Kowel—Kiosk gazet i tygodników „Polonia”. 
Landwarów—Stanisław Uwiaździński, biuro podań. 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska. 
Lida—Puhaczewski W., Księgarnia Wojskowa, ulica 

S. Ancelewicz 
    

GASTRONOMJA 
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wodna i terpentynowa, gotowe farby, Daw- Suwalska 4 
3-ch dań z chlebem T zł. 30 gr. b-1249 OBUWIE Baslyła niej pudpiarcan aoc e Jarby: Daw- Majbagote »Skiej OG wotywcży; Hikatski, Ce ielnie WYNAJEM m Śniadania, obiady, kolacje, |, Litwinoyjcz Zamkova 24. „Obuvie damskie, CH. EPSZTEJN. a-1226  Mołodeczno—Spółdzielnia Żołnierska 86 p.p. | 8 ’ arię Janów j i Nil 

„Bar Angielski Nienadec gii: wASE(ŻA ° męskie i dziecinne. a-1166 Sk d 4 fajansu, szkła i lamp M. Zaleberg, Niemzenczyn —Kasa Spółdzielcza, Jan B-rkowski, k fl i || [la 

Pierwszorzędna « „ul. Ad, Mickiewicza 4 AM_NAGZYŃ, _ Bazyjańska 6. a-1228 Nou ogródekć Wie Miehalsky „kiosku апагте, =, pierwszorzęd- ы ь у —WŁ, „Kiosk“. s pd : 
:'езицгаё]д „Lazar tel. 871. a-1105 OPTYKA PRACOWNIA kapeluszy „gamskich rzyjmuje ob- Olkieniki— Dominik Czesnulewicz, skiep spożywczy. wapienniki, pięc inw 
Cafć-Restaurant de Commerce Optyl-Rubin" Najstarsza firma w kraju założ. w 1840 AO O Ee WACŁAWA: 0 aiski PAR ża Nauczycielska, ul. Piłsud- gąchówkarnie, tartaki strumentów. 

Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90--1,20zł » Taku Do nina OS LA 1206 : Trocka 19. Pifsk—St. Bednarski, Księgarnia. umię prowadzić. Znam Jakób Wajnbren. Ul. 3-g0 
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