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Reiorma rolna a Ziemie Wschodnie, 
Przed kilku dniami Minister 

Staniewicz wygłosił w Urzędzie 

Ziemskim we Lwowie zasadnicze 

przemówienie w kwestji dalszego 

kierunku naszej polityki agrarnej. 

Min. Staniewicz wysunął tam zu- 

pełnie słuszną tezę, iż państwo na- 

sze nie może prowadzić jednolitej 

polityki agrarnej. Polska jest kra- 

jem posiadającym dzielnice o róż- 

nej strukturze gospodarczej i so- 

cjalnej oraz o różnych właściwoś- 

ciach etnograficznych. Zastosowa- 
nie do tych wszystkich dzielnic je- 

dnolitych metod naprawy ustroju 

rolnego jest — zdaniem prof. Sta- 

niewicza — absurdem. To też in- 

ne właściwości muszą pod wielu 

względami cechować naszą politykę 

agrarną w centralnej oraz zachod- 

niej Polsce, a inne na Ziemiach 
Wschodnich. „Jako Minister Re- 

form Rolnych — oświadczył prof. 

Staniewicz — mam  Janusowe ob- 

licze: bardziej umiarkowane, zwró- 

cone twarzą na Zachód i bardziej 

radykalne, zwrócone na Wschód”. 

Min. Staniewicz poruszył tu za- 

gadnienie programowe ogromnej 

doniosłości. Kwestja reformy rolnej 

jest jedną z najważniejszych kwe- 

styj w życiu odrodzonej Rzeczypo- 

spolitej. Polska etnograficzna jest 

krajem przeludnionym. Niedosta- 

tecznie rozwinięty w stosunku do 

gęstości zaludnienia przemysł nie 

może zatrudnić całej nadwyżki lud- 

ności. Rozdrobnienie dużej własno- 

ści ziemskiej uczyniłoby z rolnic- 

twa warsztat pracy dla stosunkowo 

większej masy ludności, niż to jest 

dzisiaj. Prócz tego z kwestją refor- 

my rolnej łączy się zagadnienie 

podniesienia dobrobytu szerokich 

mas włościańskich, a przez to i 

podniesienie pojemności naszego 

rynku wewnętrznego. 

Zagadnienie reformy rolnej jest 

więc w Polsce etnograficznej prze- 

dewszystkiem zagadnieniem socjal- 

nem i gospodarczem. Kwestją mą- 

drej polityki agrarnej państwa jest 

przeprowadzenie rozwiązania tego 

zagadnienia w sposób, któryby nie 

wpłynął ujemnie na rozwój pro- 

dukcji rolniczej oraz nie podciął 

egzystencji niektórych gałęzi prze- 

mysłu rolnego. 

Ale jeszcze bardziej palącego 

charakteru nabiera sprawa refor- 

my rolnej na naszych ziemiach. 

Przeludnienie coprawda nam nie 

grozi, lecz zato z momentami na- 

tury socjalnej łączą się tu pierwszo- 

rzędnej wagi zagadnienia politycz- 

ne. Śmiało można powiedzieć że 

kwestja umiejętnego przeprowadze- 

nia reformy rolnej w naszym kraju— 

to kwestja upaństwowienia psychi- 

ki tutejszej ludności. Ludność Pol- 

ski etnograficznej jest związana z 

państwowością polską uczuciowo. 

Niewykrystalizowany pod względem 

swojej świadomości narodowej 

chłop tutejszy, szczególnie chłop 

prawosławny, nie ma dla władzy 

polskiej żadnego sentymentu. Ra- 

czej odwrotnie, władza polska jest 

dla naszego włościanina synoni- 

mem władzy obszarniczej. Antago- 

nizm socjalny, uczuwany w stosun- 

ku do wielkiego właściciela ziem- 

skiego, chłop nasz przenosi na 

państwowość polską. Państwowość 

ta jest dla niego państwowością 

„pańską*, państwowością eksploata- 

torów. Jest to argument agitacyjny 

którym nas bije Rosja Sowiecka, 

ktorym biła przez półtora wieku 

we wszystkich krytycznych mo- 

mentach Rosja carska i którym 

wszelka Rosja, jaka w przyszłości 

  

przyjdzie, bić będzie aż do tego 

czasu dopóki stosunków agrarnych 

w tym kraju nie zmienimy. 

Pozbawieni wszelkich określo- 

nych sentymentów państwowych, 

mając bardzo słabe poczucie swej 

przynależności narodowej, . chłopi 

prawosławni, stanowiący większość 

ludności Ziem Wschodnich, tylko 
wówczas poczują sympatję i przy- 

wiązanie do państwa Polskiego, 

gdy państwo to da im lepsze ma- 

terjalne warunki egzystencji, gdy 

podniesie dobrobyt naszego kraju, 

gdy da nam uczciwą, rozumną i 

przenikniętą troską o dobro miej- 

scowej ludności administrację, gdy 

uporządkuje stosunki samorządowe. 

Pomiędzy temi wszystkiemi prze- 

mianami jedno z pierwszych miejsc 

musi zająć przebudowa obecnej 

struktury agrarnej. 
Wśród niektórych sfer polskiej 

inteligencji demokratycznej panuje 

przekonanie, że głównym powodem 

rozwoju antypaństwowych nastro- 
jów na Ziemiach Wschodnich jest 
uprawiana przez władze administra- 

cyjne polityka szykan narodowych. 

Uważam, że w tym przekonaniu 

jest cokolwiek przesady. Piszę to 

nie dlatego, żeby bronić sposobów 
postępowania naszej administracji. 

Przeciwnie, zdaniem mojem @а- 
łalność władz administracyjnych, a 

szczególnie władz szkolnych jest 

pod tym względem w wielu wy- 

padkach poprostu skandaliczną. Ale 

należy sobie uświadomić, że roz- 
wój ruchów narodowościowych na. 
Ziemiach Wschodnich przyjmuje 

tak ostry i antypaństwowy charak- 

ter właśnie dla tego, że noszą one 

jednocześnie charakter ruchów 

socjalnych. Panowie Taraszkiewicz 

i Rak-Michajłowskij są dziś w 

dużej mierze tylko demagogicznymi 

krzykaczami. Postarajmy się usunąć 

przeciwności socjaln postarajmy 

się złagodzić antagonizmy wywoła- 

ne przez klęskę osadnictwa woj- 

skowego, podnieśmy stan gospodar- 

czy kraju, a panowie ci staną się 

tworczymi pracownikami na niwie 

białoruskiej kultury. 

Dlatego też, jeżeli możemy po- 

wiedzieć, że przewlekanie do nie- 

skończoności kwestji załatwienia re- 

formy rolnej może wytworzyć w 

Polsce etnograficznej ciągły stan 
niepożądanego fermentu,—to musi- 

my jednocześnie sobie uświadomić, 

że dalsze zaognianie antagonizmów 

socjalnych na naszych ziemiach w 

razie jakichś komplikacyj zewnętrz- 

nych może dla państwowości pol- 

skiej pociągnać katastrofalne skutki. 

Musimy pamiętać, że dziś są 

inne warunki, niż były kilkaset lat 

temu. Jeżeli genjalnym twórcom 

Polski Jagiellońskiej dla stworzenia 

i umocnienia wielkiej Rzeczypospo- 

litej wystarczało pozyskać  litew- 

skich i ruskich bojarów, to dziś 

dla tych samych celów należy po- 

zyskać całą ludność naszego kraju. 

Tego wymagają zmienione warunki 

epoki. 
Sytuacja finansowa Polski nie 

pozwala na szybkie uporządkowa- 

nie stosunków agrarnych. Państwo 

może na ten cel przeznaczyć tylko 

ograniczone środki. Otóż środki 

te muszą iść przedewszystkiem na 
naprawę struktury rolnej wschod- 

nich rubieży. Pod tym względem 

janusowe oblicze min. Staniewicza 

wyraża nakazy polskiej racji stanu. 
Bor. 

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. Wielka 21. 
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Przed wyborami do Rady Ligi. 
Ratyfikacja umów locarneńskich 

GENEWA. (A.T.E.). We wtorek przed połndniem w Se- 

kretarjacie Ligi Narodów dokonano wymiany dokumentów 
ratyfikacyjnych traktatu locarneńskiego. 

W akcie tym, który trwał pół godziny, w pokoju sekre- 
tarza generalnego Ligi, Drummonda brali udział: z ramienia 

Anglji Chamberlain, z ramienia Francji Briand, z ramienia Nie- 

miec Stresemann, z ramienia Włoch Scialoia, Belgję reprezen- 
tował Debrucker, Czechosłowację Benesz i Polskę min. Zale- 
ski. Delegatom państw towarzyszyli radcy prawni. 

Po zbadaniu dokumentow uwierzytelniających spisano pro- 
tokuł, który został podpisany przez przedstawicieli mocarstw, 
które zawierały traktat locarneński. Po zakończeniu formalno- 
ści wysłano wspólny telegram do burmistrza m. Locarna. 
оннн оча ассч ЧООа e m 2-1 

Procedura wyborów. 
Uchwały komisji prawniczej. 

GENEWA (A.T.E.) Na wtorkowem plenarnem posiedzeniu pierw- 
szej komisji Ligi Narodów został przyjęty niezmiernie ważny wniosek w 
sprawie procedury, dotyczącej obliczenia głosów oddanych podczas gło- 
sowania w sprawie ponownej obieralności. 

Jak wiadomo, istniały dwa wnioski: pierwszy, przemawiający za 
braniem pod uwagę białych kartek przy obliczaniu ogólnej liczby gło- 
sów, drugi, na podstawie którego dwie trzecie głosów koniecznych do 
otrzymania ważności wyborów, miały być obliczone tylko na podsta- 
wie ważnych głosów, nie dotycząc wstrzymujących się od głosowania. 

Wniosek drugi przeszedł 19 głosami przeciwko 16. Wniosek ten 
jest dla Polski bardzo korzystny i zapewnia jej w większym stop- 
niu otrzymanie wymaganej liczby dwóch trzecich głosów. 

Przyjęcie raportu podkomisji. 
GENEWA, (A. T. E.). Komisja pierwsza nareszcie ukończyła swe 

obrady. Delegat Norwegji Fogt dzięki energicznemu wystąpieniu Lou- 
chera, którego popierał lord Cecil, zgodził się cofnąć wniosek, złożony 
przed odroczeniem porannego posiedzenia, wobec czego komisja już bez 
dalszych przeszkód przyjęła raport podkomisji, dotyczący ostatecznego 
sformułowania reorganizacji Rady oraz procedury wyborczej na miejsca 

delegata włoskiego Scialoię. Popierali wniosek ten również Szwecja 
i Danja. 

Wybory we czwartek. 
GENEWA. (A.T.E.). We środę komisja prawnicza przedstawi 

swe wnioski na Zgromadzeniu plenarnem. 
W czwartek należy oczekiwać wyborów. 

      

Przypuszczalni kandydaci. 
PARYŻ (Pat.) Agencja Havasa donosi, iż niestałe miejsca w Radzie 

Ligi Narodów zostfną obsadzone w sposób następujący: Kolumbja, 
Urugwaj i Chili a to z powodu pozostawiania po za Ligą Narodów 
Argentyny i Brazylji. Jedno miejsce będzie udzielone Persji lub Chinom, 
pięć pozostałych krajom europejskim, a w szczególności Rumunja na 
— Czechosłowacji, Holandja na miejsce Szwecji. Wybor Polski za- 
pewniony. 

Żądania poszczególnych państw. 
GENEWA, (A.T.E.). Delegat litewski, który przemawiał na wtorko- 

wem porannem posiedzeniu komisji prawniczej, oświadczył, iż jest zwo- 
lennikiem systemu turnusowego oraz przeciwnikiem powiększenia ilości 
miejc niestałych i ponownej wybieralności. Ze względu jednak na kryzys, 
jaki przeżywa Liga, delegat litewski obiecał nie sprzeciwiać się projektowi. 

Delegat perski otrzymał instrukcje od swego rządu, zalecające mu 
domaganie się dwóch miejsc niestałych dla państw azjatyckich. 

Delegat kubański Figuerro oświadczył, iż ponowna obieralność jest 
niepożądana ze względu na równouprawnienie państw sprzymierzonych. 
Wystąpienie przedstawiciela kubańskiego było poparte przez delegata 
chilijskiego. 

Delegat Urugwaju przemawiał za przyznaniem jednemu z państw 
południowej Ameryki prawa ponownej obieralności. Blithe, delegat 
Jrlandji, zgłosił projekt upoważniający zgromadzenie Ligi Narodów do 

    

Program prac Ligi Narodów. 
: GENEWA (Pat). Program prac Ligi Narodów w najbliższych dniach 
jest następujący: we czwartek — wybór niestałych członków do Rady 
m w piątek — pierwsze posiedzenie Rady Ligi Narodów w nowym 
składzie. 

 ZERZEZRIEE ZEIT ZTCFBZODZ TYP WE Z ATESDOPZOWZ TORTZW SAY ZZZOSZKTORI UECZŁ 

Koniec buntu wojskowego w Hiszpanii. 
Oficerowie do więzienia. 

MADRYT, (Pat.). Trybunał wojenny w Sogowji skazał na karę 
śmierci dowódcę szkoły artylerji, a 30 oficerów na karę długoletniego 
więzienia. Na propozycję rządu król zamienił karę śmierci na dożywot- 
nie więzienie. 

Żołnierze na urlop. 
MADRYT, (Pat.). Minister spraw wojskowych wydał zarządzenie 

udzielenia wszystkim żołnierzom  artylerji czteromiesięcznego urlopu. 
Tylko nieznaczna ilość żołnierzy pozostała w koszarach. 

5.000.000. 
PARYŻ, (Pat.). Wedle doniesień „Journal* z Madrytu podczas ple- 

17 oddano 5,000.000 głosów aprobujących działalność Primo de 
very. 

(ztzegóły posiedzenia Komisji. 
GENEWA. (A. T. E.). Wtor- 

kowe posiedzenie pierwszej komi- 
sji obfitowało w wiele wesołych i 
przykrych momentów. 

Posiedzenie rozpoczęte zostało 
wystąpieniem przedstawiciela Litwy 
przeciwko określaniu już teraz pod- 
czas obecnego posiedzenia Ligi Na- 
rodów, które z państw będą korzy- 
stały z ponownej obieralnošci. 
Przedstawiciel Persji żądał koniecz- 
ności zasiadania w Radzie państw 

azjatyckich. W przemówieniu swem 

delegat perski wyraził między in- 
nemi życzenie powitania w Radzie 
Polski. 

Najważniejszym momentem ob- 
rad była chwila, kiedy przystąpiono 
do rozpatrywania wniosku Louche- 
ra, który proponował nie odczyty- 
wać białych kartek przy obliczaniu 
ogólnej ilości głosów. Wniosek ten 
dla Polski posiada specjalną wagę 
ze względu na wymagane dwie 
trzecie głosów na otrzymanie po- 
nownej obieralności. 

W tej chwili obrad rozpoczęły 
się ataki Szwecji i Norwegji prze- 
ciwko projektom. Lord Cecił po- 
parł Louchera. Przedstawiciele Szwe- 
cji i Norwegji musileli wysłuchać 
przykrych słów krytyki lorda Ce- 
cila, nazywającego parokrotnie ich 
argumenty niesmacznemi. Przedsta- 
wiciel Holandji 
wystąpienie delegatów skandynaw- 
skich. Motta po zakończeniu dy- 
skusji zarządził głosowanie. Wnio- 
sek Louchera przeszedł. 

W głosowaniu nad wnioskiem 
Louchera w sprawie niezaliczenia 
białych kartek delegat niemiecki 
Gauss i litewski Sidzikauskas dali 

_ niestałe. Ё a zz O OO 
277 Wniosek Notwegji był zupełnie nieocze wanie popierany przez Swiadczy to, iż pomimo zapew- 

nień jednego z członków detegacji 
niemieckiej Reinbochena, . Niemcy 
podczas głosowania nad ponowną 
obieralnością a więc nad przejściem 
delegata polskiego do Rady Ligi 
Narodów nie wstrzymają się od 
głosowania, lecz dadzą swój głos 
przeciwko Polsce. 

  

Obcy o nas. 
Mała Ententa a Polska. 
GENEWA. (Pat). Dziś odbyło 

się tu śniadanie dziennikarzy państw 
Małej Ententy i Polski. Obecni by- 
li i ministrowie: Zaleski, Ninczicz, 
Benesz i Mitilineu. Przemówienia 
rozpoczął redaktor Besupre, mó- 
wiąc o znaczeniu prasy i współ- 
pracy z Małą Ententą w duchu 
idei Ligi Narodów. 

Wielką mowę o tej współpracy 
oraz o znaczeniu i sile Małej En- 
tenty i Polski wygłosił Stefan Ra- 
dzicz. Mówca wiele ustępów swe- 
go przemówienia poświęcił Pol- 
sce, do której zwrócił się w gorą- 
cych słowach, podkreślając jej kul- 
turalne znaczenie w świecie; jej 
posłannictwo na Wschodzie Euro- 
py, potęgę jej poezji i idei demo» 
kratycznej, której zawsze służyła. 
Mowę tę przyjęto gorącemi oklas- 
kami. 

Pozatem przemawiała pani Va* 
carescu, minister Jugosławii Jova- 
nowicz oraz delegaci prasy rumuń- 
skiej, czechosłowackiej i jugosło- 
wiańskiej. Wszyscy mówcy mieli 
serdeczne zwroty pod adresem 

Polski, 

Limburg popierał - 

Sniadanie zamieniło się wlaš- 
ciwie w manifestację pod adresem 
Polski. 

Na przemówienia te odpowie- 
dział minister spraw  zagranicz- 
nych Zaleski, dziękując za objaw 
sympatjj uznania i życzliwości 
dla Polski. Minister podkreślił, iż 
chociaż Polska nie  wcho- 
dzi w skład małej Ententy, to jed- 
nak systemem traktatów przyjaźni 
i arbitrażowych z Czechosłowacją, 
Rumunją a wkrótce i Jugosławią 
(oklaski) zaznaczyła swą współ- 
pracę ze wszystkiemi członkami 
Małej Ententy. 

W końcu minister specjalnie 
podziękował Radiczowi za jego go- 
rące słowa pod adresem Polski. 
Przemówienie min. Zaleskiego zos- 
tało przyjęte entuzjastycznemi о- 
klaskami. 

Głosy niemieckie. 

BERLIN, (Pat.) Dzienniki ber- 
lińskie stwierdzają, iż wynik dzi- 
siejszego głosowania w pierwszej 
komisji Zgromadzenia Ligi Naro- 
dów zapewnia Polsce bezwzględnie 
półstałe miejsce w Radzie Ligi. 

Pisma wskazują, iż w przeciwień- 
stwie do opinji kół angielskich i 
francuskich delegacja niemieck u- 
znaje wybór Polski za niepewny, 
przypuszcza bowiem, iż wszyscy ci, 
którzy mieli oddać białe kartki 
obecnie będą głosować pizeciwko 
Polsce. 

„Berliner Tageblatt“ dochodzi 
do wniosku, iż głosy oddane prze- 
ciwko wnioskowi Louchera zwra- 
cają się nie przeciwko Polsce, lecz 
przeciwko stwarzaniu precedensu 
na rzecz Polski, 

Korespondent tego dziennika 

poucza. glanowiakac Niemiec tem, 
ż delegacja niemiecka bez względu 
na interes poszczególnych państw 
solidaryzuje się z poglądami, iż 
wniosek, zmierzający do ułatwie- 
nia reelekcji nie odpowiada ducho- 
wi Ligi Narodów. 

W przeciwieństwie do wszyst- 
kich powyższych wywodów donosi 
prawicowa „Boorsen Ztg* z kół 
dobrze poinformowanych, iż dele- 
gacja niemiecka będzie głosować 
za przyznaniem Polsce nie stałego 
miejsca i wyraża zdziwienie z po- 
dobnego obrotu sprawy. 

Trzeźwy głos socjalistów. 
BERLIN, (Pat.). Korespondent 

„Vorwaertsu* donosi z Genewy, iż 
wybór Polski na miejsce półstałe 
nie ulega wątpliwości. 

Organ socjalistyczny porusza z 
tej racji w sposób stanowczy kwe* 
stję zachowania się delegacji nie- 
mieckiej wobec kandydatury Polski. 

Korespondent uważa, iż Niemcy 
mogłyby zdobyć się na odwagę 
wobec swych hakatystów i otwarcie 
wystąpić w roli popierającego re- 
elekcję Polski, choćby z tego po: 
wodu, iż niepowodzenie polskiej 
kandydatury nietyko nie przynio* 
słoby Niemcom żadnych korzyści, 
lecz przeciwnie mogłoby narazić 
rząd niemiecki na pewne straty, 
Polska bowiem musiałaby otrzy- 
mać w tym wypadku odszkodowa- 
nie w tej czy innej dziedzinie za 
porażkę w Lidze Narodów. 

Spowodowałoby to poważne 
trudności w rokowan ach z Francją, 
dotyczących Nadrenji, a pierwszem 
zadaniem Niemiec powinno być 
uwolnienie zachodnich granic 

  

  

dzielnicach miasta. 

Wilenskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

(Kaucjonowane) 

ul. Ad. Mickiewicza 21, tel. 152 
Poszukuje dla swej klijenteli wolnych mieszkań 

i pokoi umeblowanych oraz sklepów we wszystkich 

UWAGA: Zgłaszający będące do wynajęcia miesz- 
kania, pokoje oraz sklepy żadnych wstępnych kosztów 
na rzecz Biura przy zgłoszeniu nie ponoszą. - 1519 
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Wychowujny zdrowe pokolenie! 
Hasło to winno mieć należyty 

oddźwięk w sferach rządowych, 
być codzienną pobudką w pracy 
wychowawczej i myślą przewodnią 
opieki rodzicielskiej. 

Tak być powinno dlatego, że 
poczynając od najbardziej osobi- 
stych spraw jednostki, idąc po 
przez wszystkie zagadnienia zbio- 
rowe, aż do najwyższej ich synte- 
zy, ucieleśnionej w organizmie pań- 
stwowym, zagadnienia zdrowotne 
leżą na dnie wszelkich spraw go- 
.spodarczych, politycznych i innych, 
stanowiących codzienną troskę dnia 
dzisiejszego i jutrzejszego — Bez 
wartości zdrowotnej społeczeństwa, 
a zwłaszcza jego młodego pokole- 
nia, narzekania natemat małej wy- 
dajności pracy, braku przedsiębior- 
czości i t. p. dezderaty stają się 
bezpłodnym rozumowaniem i czczą 
gadaniną, która ani na krok nie 
zdolna jest posunąć nasze życie 
zbiorowe po drodze postępu i ku 
lepszemu. 

Pożałowania godnym taktem 
jest, że zagadnienia zdrowia pu- 
blicznego, poczynając od najwyż- 
szych instancyj państwowych, aż do 
zapadłego urzędu gminy są spy- 
chane na plan dalszy, albo wogóle 
wcale nie honorowane. — Mniej 
więcej tą samą obojętność dla te- 
matów zdrowotnych daje się za- 
uważyć i wśród rodziców. — Jed- 
nem słowem możemy pozwolić so- 
bie na uogólnienie, że znamy strach 
przed chorobą, ale nie posiadamy 
należytego kultu dla zdrowia. 

Na tle takich zapatrywań, a 
właściwie ich braku niski stan zdro- 
wotny naszej młodzieży nikogo nie 
ździwi, tem nie mniej jednak, bu- 
dzi poważne obawy na przyszłość. 
Oto kilka cyfr — na 4.168 badań 
lekarskich przeprowadzonych wśród 
dziatwy szkół powszechnych stwier- 
dzono 7,6 proc. gruźlicy płuc, 
61,3 proc. — powiększeń  gruczo- 
łów chłonnych (skrofuly) 11 proc.— 
skrzywień kręgosłupu, 6,5 proc. — 
krzywicy, 33,4 proc. — próchnicy 
zębów. — Tak mówią suche cyfry, 
zrozumiałe dla tych, co umieją je 
odczytywać. Narazie nie wdaję się 
w ich interpretacje, znane bowiem 
są czynniki, powodujące podobny 
stan rzeczy.—Zdajemy sobie spra- 
wę z tego, jakiemi środkami złu 
można przeciwdziałać. To są spra- 
wy dalsze. Narazie rozchodzi mi 
się tylko o tych, co stoją najbliżej 
młodzieży i dla których sprawy 
wychowawcze powinne być i prze- 
ważnie są codzienną troską. 

Pierwsze miejsce w wałce o : 
zdrowie młodzieży należy się szko- 
le i rodzicom. ё 

Wprowadzenie opieki higjenicz- 
no-lekarskiej w szkołach i współ- 
praca z nią nauczycielstwa — jako 
tako oddziaływują na naturalny 
rozwój fizyczny dziecka i chronią 
go przed złemi wpływami zdro- 
wotnemi. — W tej wielkiej pracy 
wychowawczej w szkołach posuwa- 
my się naprzód z trudem i zdzia- 
łamy nie wiele, o ile dom i opie- 
ka rodzicielska, nie okażą większe- 
go zainteresowania i współdziałania. 

Wielkie cele osiąga się nieraz 
bardzo prostemi Środkami, ale 
uparcie i wytrwale stosowanemi. 
O tem jak chronić i kultywować 
zdrowie dziecka mówi higjena oso- 
bista. — Stosowanie najprostszych 

zo 0 III IS I 

- la śiewicym trakcie. 
(Od specjalnego koresp. „Kurjera 

Wileńskiego". 

W chłodny poranek sierpniowy 
wyskakuję z pociągu w szczere pole. 

Nie mogę rozejrzeć się „w te- 
renie*, gdyż w oczy siecze mi nie- 
miłosiernie deszcz. 

„Gdzie stacja? pytam 
wieśniaka". 

„Niema panoczek* — słyszę ku 
swej rozpaczy. 

— Sytuację uprzytomnił mi 
świst lokomotywy, która ociężale 
w niespełna po 1 minucie postoju 
ruszyła z miejsca -i powlokła za 
sobą z łoskotem, kilka ociekają- 
cych wodą wagonów. 

— Na torze, pozostało parę o- 
sób. Z przeciwnej strony, na któ- 
rą wysiadając z wagonu nie zwró- 
ciłem uwagi, nad plantem widzę 
mały domek, dachówką czerwoną 
pokryty, a o jakieś 50 metrów w 

sterczy w ziemię 
wkopany kołami wagon  oso- 
bowy Domek ów, jak się do- 

_ wiaduję, zamieszkuje 5 rodzin ko- 
lejarzy. W wagonie nieści się od 
kilku lat urząd stacyjny. A _ więc 
informacja wieśniaka okazała się 
niezupełnie ścisłą. Stacja... jest! 
Mówi zatem vkazały napis: Ho- 
rodźki. 

„— Horodźki — punkt — łączący 
powiatowe „miasto* Wołożyn ze 

jakiegoś 

światem. - 
Pozostaje mi 17 kilometrów 

drogi, którą (nie umiejąc podróżo- 

"pierwszą z brzegu furę, 

zabiegów z jej zakresu daje gwa- 
rancję normalnego rozwoju dziecka 
i zapewnia mu kardynalny waru- 
nek pracy szkolnej — zdrowie. 

Jakże pielęgnować dziecko w 
wieku szkolnym, jak oddziaływać 
nań w domu? Odpowiedź ogólna 
brzmi: oddalać od dziecka wpływy 
szkodliwe i czynić dlań wszystko 
to, co przynosi pożytek dla roz- 
wijającego się organizmu. 

Nie podawać dzieciom alkoho- 
lu i chronić dziecko przed obser- 
wowaniem ludzi pijących, a nade- 
wszystko podpitych. — Przypomi- 
nam, że w szkołach powszechnych 
mamy 2,4 proc. dzieci pijących 
codziennie, 9,2 proc. — pijących 
raz na tydzień i to bez różnicy 
płci i wieku. — Ustalonem zostało, 
że w 88,9 proc. wódkę swym po- 
ciechom podają rodzice. Z tem 
nawyknieniem trzeba skończyć. 
Ani jednej kropli alkoholu nie na- 
leży podawać dziecku. 

Każde dziecko powinno posia- 
dać szczoteczkę do zębów i pielę- 
dnować jamę ustną. Kąpać dziecko 
co najmniej raz na tydzień, aby 
raz wreszcie zwalczyć wszawicę, 
stanowiącą istotną plagę i hańbiące 
piętno naszych stosunków cywili- 
zacyjnych. 

W przededniu epidemji, a zre- 
sztą i stale rodzice winni zwracać 
uwagę na czystość rąk i płukanie 
zapobiegawcze gardła (rozczynem 
kwasu bornego lub soli). 

Istnieje bardzo rozpowszechnio- 
ny przesąd, że z nastaniem chło- 
dów jesiennych okien nie należy 
otwierać. Jest to niesłuszne i szko- 
dliwe. Częste odwietrzanie miesz- 
kań najlepiej zabezpieczy wasze 
dzieci przed chorobami płucnemi. 
Każde dziecko winno otrzymać 
choć  najskromniejsze Śniadanie 
szkolne. — W szkole bowiem or- 
ganizm dziecka spełnia podwójną 
pracę — wysila się, ucząc, i rośnie. 
Pokryciem tego wydatku energji 
jest posiłek. 

Nie należy zezwalać dzieciom 
na odwiedzanie bliższych i dalszych 
sąsiadów, gdyż nie jesteśmy pewni, 
czy tam są wszyscy zdrowi. Z ta- 
kiej wizyty dziecko może przynieść 
albo ostrą chorobę zakaźną, albo 
gruźlicę.—Znam wypadki, że dzieci 
uczyły się wspólnie u sąsiadów, 
gdzie byli chorzy na gruźlicę, dzie- 
ci te zakaziły się gruźlicą i dla 
przeprowadzenia leczenia zmuszone 
są opuścić szkołę na cały rok. 

Zasady higjeny stara się wpoić 
dziecku szkoła, rodzice winni czu- 
wać, aby wskazówki zdrowotne by- 
ły wprowadzane w życie. 

Wychowawca, — lekarz szkolny 
i opieka domowa winny razem 
współdziałać i czuwać nad zdro- ° 
wiem młodego pokolenia. — O ile 
zespół ten będzie więcej zgrany, to 
będziemy mogli tem* skuteczniej 
walczyć o prawo dziecka do zdro- 
wia, uznane i wykonywane u na- 
szych sąsiadów zachodnich. 

Dr. Brokowski. 

Nacz. Lek. Szkół Pow. m. Wilna. 

TORE TTT JA 

Dr. D. Olsejko 
Chcroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3 
Przyjmuje od 9 — 10 rano 

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. I — 3 po poł, 

  

wać per pedes apostolorum) mu- 
szę przebyć końmi. 

Na tę ostatnią przyjemność w 
Horodźkach nie trzeba długo cze-* 
kać. 

Otacza mnie kilku t. zw. w tu- 
tejszej gwarze „bałagułów* z któ- 
rych każdy zachwala swego konia 
i furę. 

Deszcz pada, a na stacji niema 
w istocie miejsca, gdzieby schro- 
nić się przed nim. Wybieram więc 

a właści- 
wie oddaję się w moc najlepiej u- 
miejącego zachwalić swój towar 
„balagula“, ten otula mnie jakąś 
ohydną, mokrą do ostatniej nitki 
derą—i uderzywszy batem chwie- 
jącą się na nogach szkapę—rusza 
z miejsca „halopa*. 

Nie zwracam uwagi na deszcz, 
gdyż zaczyna mi więcej dokuczač 
od niego błoto, oraz przesiąknię- 
ta wodą, „piżźmem* i potem  „ba- 
łagulska dera“. 

Na szczęście „halop* się skoń- 
czył. „Bałaguł"—szesnastoletni ży- 
dziak, zarył się na swem przed- 
niem siedzeniu w siano, naciągnął 
na głowę kożuch, opuścił niedbale 
bat, a koń jego zwolnił biegu. O- 
brazek taki, nie wpada w oko ale 
wprost w serce zdanego na los 
Boży pasażera. Droga jest więcej, 
niż zła: pełna dziur, wybojów i 
brunatnych kałuż. 

Na czwartym kilometrze mijamy 
mizerną mieścinę Zabrzezie. 

Wóz toczy się ciągnięty przez 
konia żółwim krokiem wśród bul- 
gotu deszczu i znanych chyba ko- 
niowi miarowych — nikiej komen* 
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Na tropie szpiegostwa sowieckiego. 
W Wileūskieį Dyrekcji Kolejowej dokonano wczoraj szeregu 

aresztowań. Władze stwierdziły, źe na terenie dyrekcji od dłuższe- 
go czasu pewni osobnicy prowadzili działalność wywiadowczą na 
rzecz Sowietów, dostarczając wielu dokumentów G.P.U. w Mińsku. 
Dokumenty te miały duże znaczenię wojskowe w związku z mobi- 
lizacją armji. 

Dochodzenie w tej sprawie zatacza b. szerokle kręgi, wiążąc 
się ze śledztwem prowadzonem na prowincji. 

Stwierdzono mianowicie, że akcja szpiegowska, na której ślady 
natrafiono przed kilku dniami w Radoszkowiczach i Dołhinowie 
rezciąga się na teren kiłku województw. 

Ze względu na toczące sę śledztwo wstrzymmujemy się narazie 
z podaniem bliższych szczegółów tej ciekawej sprawy. 

Nie wątpimy, że energiczne dochodzenie wszczęte przez nasze 
władze doprowadzi do wykrycia wszystkich nici tej olbrzymiej, jak 
się zdaje, akcji szpiegowskiej. 

Górnicy 

  

   

wal czą dalej. 

  

LONDYN, (Pat.). Na skutek odmowy ze strony właścicieli kopalń 
wzięcia udziału we wspólnej konferencji komitet wykonawczy federa- 
cji górników wezwał swych członków do prowadzenia dalszej walki. 

  

w Krynicy. 
KRYNICA (tel. wł.) We wtorek 

odbyło się uroczyste poświęcenie i 
otwarcie nowych łazienek mineral- 
nych. W uroczystości tej wzięli u- 
dział Prymas Rzeczypospolitej, ar- 
cybiskup Hlond, ministrowie: Mło- 
dzianowski i Raczyński, dyrektor 
Wroczyński, profesorowie: Wła- 
dyczko, Jurasz i Szmurło oraz ca- 
ły szereg przedstawicieli Świata le- 
karskiego, prasy i licznie zebra- 
nych gości. 

Aktu poświęcenia dokonał bis- 
kup Wałęga, poczem wygłoszono 
cały szereg przemówień; m. in. 
przemawiali: min. Młodzianowski, 
dyr. Wroczyński, rektor Nadolski, 
dr. Ceroch i przedstawiciel ro- 
botników. 

Nowy gmach łazienek przedsta- 
wia się nadzwyczaj okazale, posia- 
da 235 kabin kąpielowych systemu 
Schwortza urządzonych nadzwyczaj 
gustownie i komfortowo. Dział 
maszynowy wymaga minimum rąk 
robotniczych i zawiera dużo  po- 
mysłów technicznych _ wyłącznie 

polskich. Według ogólnego uznania 
gmach łazienek stanowi tryumf pol- 
skiej sztuki inżynieryjnej, która 
zdołała już wzbudzić zainteresowa- 
nie zagranicy. 

Nadmienić wypada, że są to o- 
becnie największe łazienki w Eu- 
ropie. } 

Gmach zbudowany został wed- 
ług projektów prof. architektury 
Klimaraka, budowy dokonano pod 
kierunkiem rektora Nadolskiego. 
Koszt budowy wyniósł 1.800.000 
złotych. 

Krynica dawno oczekiwała już 
odpowiedniego gmachu kąpielowe- 
go, tembardziej, że w ostatnim se- 
zonie ruch kuracyjny wzmógł się 
niesłychanie przewyższając znacznie 
irekwencję w uzdrowiskach zagra- 
nicznych; najlepiej świadczą o tem 
cyfry: w bieżącym sezonie odwie- 
dziło Krynicę około 24.000 ku- 
racjuszy, wówczas gdy przed wojną 
w  najpomyślniejszych warunkach 
odwiedzało najwyżej około 6.000. 

Batorowicz. 
— —щ 

  

Wiadomości poliyczae, 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Przed rozpoczęciem sesji sejmo- 
wej odbędą się w poszczególnych 
klubach sejmowych obrady w spra- 
wie taktyki stronnictw podczas roz- 
praw nad prowizorjum budżetowem. 
Ma być również omówiony i usta- 
lony stosunek klubów do rządu. 

© 

Minister spraw zagranicznych, 
p. August Zaleski, ma wyjechać 
z Genewy we czwartek; kiedy mi- 
nister przybędzie do Warszawy — 
w M.S. Z. jeszcze niewiadomo. 
Nieznane są również jeszcze szcze- 
góły zapowiedzianej wizyty w War- 
szawie ministra spr. zagranicznych 
Jugosławii, Ninczica. 

© 
We środę dn. 15 b. m. w apar- 

tamentach Prezydjum Rady Mini- 
strów pan Prezes Rady Ministrów 
podejmować będzie opuszczającego 
Polskę prof. Kemmerera. Prócz sfer 
rządowych w przyjęcia wezmą u- 
dział przedstawiciele kół gospodar- 
czych, społęcznych i politycznych. 

da—wykrzykników bałaguła. Wjeż- 
dżamy w las. Aha, już wiem, jest 
to sławny las tyszkiewiczowski, na- 
leżący do starożytnego osiedla 
magnackiego Wołożyna. Resztę in- 
formacji dodaje mi bałaguł. 

— „W tym lesie bardzo się bi- 
li Giermancy z naszymi”. 

— Z jakimi naszymi? 
— „Nu nie, to uni byli nasi z 

ruskimi", wyjaśnia rezolutnie chło- 
pak. 

— A czemu ten las, tak znisz- 
czony? pytam dalej. 

— „Rąbali i wywozili Niemcy 
ile się dało, resztę brali znów na- 
si.. chłopi na opał i na budowęć. 

— A teraz? 
— „Teraz, to musi ten las ka- 

zionny, bo wszystkie dają jemu 
spokėj“. 

— A bandyci w nim są? 
— „Oj, takie paszkudne slowo 

panoczek skazał. Ni, pierw byli, a 
teraz od dwuch lat, to nie". Tak 
ja, codziennie w nocy i przez dzień 
tę drogę jeżdżę i nigdy nie słysza- 
łem, coby jaki bandyta na kogo 
napadł*, 

‚ — Gawędzimy sobie z chłopa- 
kiem coraz raźniej. Deszcz jakoś 
coraz mniej zacina, a droga staje 
się coraz więcej interesującą. 

Wiedzie na przestrzeni jakichś 
10 kilometrów przez ów las, do 
którego wjechaliśmy tuż za Zabrze- 
ziem. A 

Raz poraz roztacza się przed 
oczyma wspaniała perspektywa. Je- 
dziemy przez teren wybitnie falisty, 
zielone zbocza żółtej gliniasto-pias- 
czystej drogi perlą się miljonem 

2 całej Polski. 
Sprawa Chorzowa. 

WARSZAWA (Pat.). Jak wiado- 
mo, poselstwo niemieckie zwróciło 
się swego czasu do rządu polskie- 
go z notą, w której powołując się 
na wyrok trybunału haskiego w 
sprawie Chorzówa sprecyzowato 
żądanie przeprowadzenia rokowań 
nad odszkodowaniami dla -spółek 
Oberschlesische Stickstofwerke i 
Batierische Stickstofwerke. Dnia 
9 b. m. Ministerjum spraw we- 
wnętrznych w odpowiedzi na tę 
notę zaznaczyło, iż jeżeli chodzi 
o zwrot fabryce spółki Oberschle- 
sische Stickstofwerke, to temu żą- 
daniu rząd polski nie może uczy- 
nić zadość ze względów natury 
zarówno -prawnej, jak i faktycznej. 
Natomiast utrzymuje całkowicie 
swoje stanowisko prawne co do 
należności z punktu widzenia prą- 
wa cywilnego wpisowych do ksiąg 
gruntowych spółki Oberschlesische 
Stickstofwerke jako właściciela fa- 
bryki w Chorzowie. Rząd polski 
oświadcza gotowość wszczęcia ro- 
kowań celem ujawnienia możności 
polubownego załatwienia sprawy. - 

  

kropel deszczu, rozjarzonych wyła- 
niającemi się coraz więcej z poza 
czarnych chmur promieniami je- 
siennego słońca. 

Minęły chyba ze dwie godziny 
ой wyjazdu z Horodziek. 

„Daleko jeszcze?"*, pytam od 
niechcenia swego przygodnego woź- 
nicy. | 

„Jeszcze daleko? Ni, trzy góry, 
kawałek nowej szosy i już Wołożin*. 

Dla dodania sobie rezonu, a 
właściwie w celu rozprostowania 
oplątanych w derę nóg pod jedną 
z wspomnianych przez bałaguła 
»g0r“ wysiadam. 

— Scieżka na zboczu drogi ni- 
czego. ldę ostrożnie bo żal mi 
grzybów, któremi usiany jest, ten 
mało nogą ludzką przedeptany te- 
ren. Bałaguł wygwizduje jakąś pi- 
kantną rosyjską piosenkę, 

Otrząsam z wody płaszcz swój 
gumowy, któremu nie pomogła 
„bałagulska dera“ i po jakimś 15 
minutowym marszu przy furze gra- 
molę się na siedzenie zobojętniały 

"na „męki* dalszej podróży. 
Ostatnie cztery kilometry przed 

Wołożynem, tej iście dziewiczej 
drogi przedstawiają najrozpaczniej- 
szy. widok. 

„Ot, chwała Bogu... i górę już 
przejechali", objaśnia mi woźnica, 
„a tutaj to jnż drogę reparują, 
przed zimą będzie Szosa“. 

Przy tych słowach woźnica skrę- 
ca na pole. Niedoszła szosa, piętrzy 
się od stosów kamieni, ziemi roz- 
kopanej i gliny. 

.W kamieniach tych właśnie, na- 
razie nierozbitych—pokładana jest 

    

będzie się eksportacja zwłok 

Życie białoruskie, 
Jak wiadomo, niedawno ukon- 

stytuowana  „Biełaruskaja Sialan- 
ska-Robotnickaja Hramada*. (Bia- 
łor. Stronnictwo  Włościańsko-Ro- 
botnicze) — skupiła dokoła siebie 
wszystkie białoruskie elementy bol- 
szewizujące i wywrotowe z dodat- 
kiem garstki oportunistów, pozba- 
wionych wszelkiej idei, Oraz ese- 
rów białoruskich. 

„Hramada” ta rozwinęła gorą- 
czkową działalność na ziemiach 
białoruskich, prowadząc swą agi- 
tację i propagandę w płaszczyźnie 
przedewszystkiem socjalnej, rewo- 
lucyjnej i prosowieckiej. 

Oto garść informacyj O rozwo- 
ju „Hramady” zaczerpniętych z jej 
organów urzędowych. 

Jeszcze „Białor Sprawa” (Nr. 
29 z 31—VII r. b.) w artykule 
wstępnym p. t. „Wieś się organi- 
zuje!* komunikowała że „w prze- 
ciągu pierwszego miesiąca pracy 
organizacyjnej B.S.-R.H. (Hramady) 
Od końca czerwca do końca lipca 
rb. — utworzono 67 kół Hramady.* 
Zaznaczyć należy że jak na stosun- 
ki białoruskie i jak na miesięczny 
okres czasu jest to cyfra impo- 
nująca. : 

Jednakże akcja na tej cyfrze nie 
tylko że się nie zahamowała, lecz 
przeciwnie nabiera coraz to wię- 
kszego impetu, tak że już z koń: 
cem sierpnia ilość „Hurtkow* (kó- 
łek) tej organizacji wzrasta aż .do 
200, obecnie zaś dosięgła cyf- 
ry 300! 

Jest to rozrost 
spontaniczny. 

Gdy zaś weźmiemy pod uwagę 
że pomiędzy „hurtkami* Hromady, 
a „komūnistycznemi  jaczejkami* 
trudno doszukać się większej róż- 
nicy, — wówczas cała powaga sy- 
tuacji na terenie białoruskim  sta- 
nie nam przed oczyma. 

Komitety kółek prowincjonal- 
nych funkcjonują codziennie! 

Wpływy „Hramady” poczynają 
dominować nad wpływami innych 
stronnictw konkurencyjnych nietyl- 
ko polskich (PPS.) lecz i białorus- 
kich jak naprzykład bardziej umiar- 
kowanego „Šialanskiego Sajuzu“ 
(Białor. Związek Włościański), lub 
Białor. Demokracji Chrześcijańskiej, 
których członkowie, zdradzając swe 
dotychczasowe przekonania, prze- 
chodzą do „Hramady*. 

W świetle tego zjawiska stają 
się zrozumiałemi niektóre, nazbyt 
już „po-hromadowsku* radykalne, 
punkty w programach partyjnych 
pomie:ionych stronnictw, chodzi 
bowiem oto, że wobec wyuzdanej 
emagogji „Hramady“, rozwažniej- 

sze głosy nie znalazłyby  należyte- 
go posłuchu wśród zdeinoralizo- 
wanych mas włościańskich, na sku- 
tek czego stronnictwa te, by cał- 
kiem nie utracić wpływów swych 
na wsi, — zmuszone są występo- 
wać z hasłami o wiele bardziej ra- 

zdumiewający, 

cała nadzieja. Niewątpliwie będzie 
z nich kiedyś pierwszorzędna szosa. 
Upewnia mnie w tem szałas i gru- 
pa skupionych obok niego robot- 
ników, suszących przy ognisku 
odzież po deszczu, którzy is- 
totnie gorączkowe czynią przygo- 
towania „pod szosę”. 

Przebrnęliśmy wreszcie przez 
prowizoryczną drogę polną, wy- 
jeżdżoną przez wozy bałagułów. 

Minęły trzy godziny od wyjaz- 
du z Horodziek. 

Wjeżdżamy w dwurzęd chatek 
przyziemnych. 

To „miasto* powiatowe Woło- 
żyn. 

„Bałaguł" zrzucił z siebie ko- 
żuch, klęknął na swem „legowisku” 
i raźno świsnął kilka razy batem 
po żebrach swą szkapę. 

Ta poczuwszy bat na skórze i 
kamienie pod nogami pociągnęła 
za sobą z łomotem furę. 

Śkłamałbym, gdybym  powie- 
dział, że miasteczko wyglądem 
swym zrobiło na mnie ujemne wra- 
żenie. 

Był coprawda dzień świąteczny. 
Nie mniej jednak wyczuć można 
było „oko władzy”, gdyż na głów- 
nej ulicy miasteczka Wileńskiej i 
rynku, ani śladu „nieporządków* z 
tygodnia. Ośrodek miasteczka — 
trzeba przyznać—położony jest w 
ślicznem miejscu. Najobojętniejsze- 
go widza zwraca uwagę wspaniały, 
biały budynek. na arkadach od 
strony rynku wsparty, o dachu 
płaskim, blachą pokrytym. 

Gdyby nie te arkady i krzyżyk 
na czole dachu, ani domyśleć się, 

  

Dziś o godz. 121/: w poł. po nabożeństwie żałobnem od- 

ty. ROZY z Jauicz-Brojdūu ŻUKOWEJ 
z domu żałoby przy ul. Trockiej 3, 

o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Mąż i Dzieci. 

* łoruski 
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dykalnemi, niż te, co leżały w ich 
intencjach właściwych. 

W Nr. 8 z 14—VIII rb. obecne- 
go organu „Hramady* p. t. „Na- 
rodnaja sprawa” we wstępnym ar- 
tykule p.n. „Organizacja powia” 
tów" jest mowa o nowym etapie 
pracy organizacyjnej „Hramady*; 
przystępuje ona mianowicie do or- 
ganizowania ośrodków powiato- 
wych partji, do których się będą 
zwracały we wszelkich sprawach 
kółka prowincjonalne zamiast — 
jak to było dotychczas — do Cen- 
tralnego Komitetu partji, rezydują- 
cego w Wilnie. 

Tworzenie ośrodków powiato- 
wych ma oczywiście na celu prze- 
dewszystkiem ułatwienie Komiteto-' 
wi Centralnemu administrowania 
tak rozgałęzioną organizacją; wce- 
lu utworzenia tych ośrodków mia- 
ły się odbyć specjalne Zjazdy po- 
wiatowe tego stronnictwa. 

Jak widzimy z powyższego, na 
naszych 'oczach rozrasta się żywio- 
łowa organizacja wywrotowa i 
wroga, omotując siecią pajęczą 
swych „jaczejek* ogromną polač 
naszych Kresów Wschodnich. 

Zjawisko to wypada złożyć w 
pierwszym rzędzie na karb naszej 
nieudolnej polityki mniejszościowej, 
jest to bowiem owoc  rozgorycze- 
nia i oburzenia białoruskiej ludnoś- 
ci wiejskiej, spowodowany kolo- 
nizacją, osadnictwem, odmawianiem 
ojczystej szkoły i tysiącem  mniej- 
szych i większych szykan i gwal- 
tów, jakich doznaje włościanin bia- 

ze strony administracji 
prowincjonalnej. 

Usunięcie chociażby części tych 
niedomagań, doprowadzić musi do 
redukcji wpływów tej organizacji. 

K. Smreczyński. 

Wśród pism. 
„Ster* w zeszycie 18 drukuje na 

wstępie uwagi Antoniego Ponikowskiego 
o jednolitej polityce narodowej. 

B. premjer podkreśla, że „przewrót 
majowy jakkolwiek kto na niego patrzy, 
w skutkach swoich będzie głębszy niż 
wielu dziś jeszcze sądzi, bowiem wysu- 
nięto zostało hasło sanacji moralnej... 
Zbyć takiego hasła żartami nie można, 
tembardziej że dobrze wiemy jak ono 
było dla nas potrzebne. Im biiżej kto 
stał naszego centralnego aparatu pań- 
stwowego, im bardziej sam próbował 
stosowania tego hasła, im więcej z tego 
powodu p zyczynił sobie wrogów, tem 
bardziej docenić może doniosłość wysu- 
niętej zasady”. 

„Wiedza i Życie* Nr. 6 przynosi 
ocenę popularnych a zajmujących arty- 
kułów treści przyrodniczej. M. in. wy- 
różnia się żywy skreślony przez Woło- 
szynowską „Podział sztuk pięknych*. 

„Wiadomości literackie“ Nr. 37 
ogłaszają zapowiedź konkursu p. n. 
„Literuta polska w karykaturze*. 

Ostatni numer 36 tygodnika sporto- 
wego „„Stadjon** zawiera bogato ilustro- 
wane szczegółowe sprawozdanie z Igrzysk 
kobiecych w Goteborgu, krytycznie omó- 
wione  mistrzowstwa tenisowe Polski, 
wrażenia własnego wysłannika p. Breg- 
mana z Kopenhagi, mistrz świata Mar- 
tinetti w Warszawie; turniej tenisowy 
Polska — Czechy i bogatą kronikę kra- 
jową i zagraniczną. 

że to kościół, wydaje się żeto za- 
mek warowny. Tuż z boku—rzu- 
cają się w oczy dwie kamienice 
białe, noszące na sobie znamiona 
swietnej przeszłości. To pozosta- 
łości budynków pałacowych tysz- 
kiewiczowskiej posesji, ukrytej on- 
giś dyskretnie w cieniu wiekowego 
parku, który dziś jeszcze impono- 
wać może swą naturalną piękno- 
ścią. 

W dole na południe, w zieleni 
drzew ukryte chatynki Wszystkie 
prawie są nowe. Z starych, od 
czasów wojny światowej dawno już 
popiół wiatr po wzgórzach oko- 
licznych porozwiewał. 

Perspektywą z rynku miastecz- 
ka delektować się można bez koń- 
ca. Opuszczam się w dół, na po- 
łudnie od kościoła. Perspektywa 
zmienia się jak w kalejdoskopie. 
Właściwie na nic nie mogę już 
zwrócić uwagi, coby oko przynęci- 
ło, gdyż pierwsza przechadzka po 
ulicy Wołożyna pochłania mnie z 
innych względów. 

Nie idę, a formalnie skaczę. 
Cywilizacja Wołożyna bowiem po- 
lega na tem, że chodniki drewnia- 
ne ze względu na falistość terenu 
poukładane są na kształt schodów, 
więc trzeba zachować równowagę 
ducha, gdyż lada chwila można 
spaść z takiego chodnika w błoto. 

Jak na pierwsze wrażenie, to 
chyba aż nadto wiele. 

Bol. W. Święcicki, 
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Zycie gospodarcze. 
Rynek zbožowy w sierpniu 1926 roku. 

Podług informacji „Przemysłu i 
Handlu” tegoroczny rynek zbożo- 
wy stoi pod znakiem zupełnie spe- 
cjainego zagadnienia. Gdy zwykle 
bezpośrednio po żniwach następo- 
wał znaczny spadek cen zboża, w 
r. b. w ciągu sierpnia byliśmy świad- 
kami stałego wzrostu cen, przy- 
czem ostatnio ceny zboża w Pol- 
sce przekroczyły parytet Światowy. 
Zwyżkowe kształtowanie się cen 
zboża obrazuje następujące zesta- 
wienie: cena w złotych za 100 kg. 
żyta na Giełdzie Zbożowo - Towa- 
rowej w Warszawie: 

1 sierpień 26.50 
SED 21.50 
0 21.50 
ja: 28.00 
POL la 28.50 
OR 34,00 
28a 35.00 

O tem że poziom cen zboża w 
obecnej chwili jest rzeczywiście nie- 
nolmalnie, jak na nasze stosunki, 
wysoki, świadczy następujące ze- 
stawienie: 

Cena 100 kg. żyta w Warsza- 
szawie wynosiła we frankach Szw.: 

1 września 1914 14.29 
= 1923 8.67 
4 1924 18.16 
» 1925 15.55 
” 1926 20.12 

Zwyžka cen na zboža bezpošre- 
dnio po žniwach bylaby zjawiskiem 
uzasadnionem, gdyby groził nam 
niedobór aprowizacyjny lub też, 
gdyby zbiory światowe zbóż były 
tak niekorzystne, że wskazywałyby 
na trudności w pokryciu zapotrze- 
bowania aprowizacyjnego państw 
importujących stale zboża. Ani pier- 
wszego zjawiska, ani drugiego w 
roku bieżącym nie obserwujemy. 
Zbiory w Polsce, aczkolwiek nieco 
gorsze niż w roku ubiegłym, są 
nietylko wystarczające na pokrycie 
zapotrzebowania wewnętrznego, lecz 
dają dość znaczne nadwyżki wywo- 
zowe. Na rynku Światowym nie 
należy oczekiwać pertubacyj zbożo- 
wo-aprowizacyjnych. Remanenty z 
roku ubiegłego łącznie z tegorocz- 
ną produkcją zabezpieczą całkowi- 
cie aprowizację światową. 

W tych warunkach przyczynę 
zwyżki cen na zboża w Polsce trze- 
ba tłumaczyć, oprócz normalnego 
czynnika — pilnemi robotami siew- 
nemi, nie pozwalającemi dokony- 
wać większych omłotów, czynnika, 
cpotęgowanego słotą w sierpniu, a 
także niechęcią sprzedawania zbo- 
ża w oczekiwaniu jeszcze większej 
zwyżki, wreszcie brakiem zapotrze- 
bowania gotowizny przez rolników, 

które to zjawisko mogło rzeczywi- 
ście w r. b. wystąpić ze względu 
na prolongatę podatków i kredytów 
państwowych i udzielanie w dość 
znanych wysokościach nowych kre- 
dytów, głównie na sfinansowanie 
zbiorów.Wystąpiła jakgdyby inflacja 
kredytowa, powodująca spadek siły 
nabywczej złotego w stosunku do 
zboża wewnątrz kraju, podczas gdy 
zewnętrzna siła kupna złotego po- 
została niewzruszona. Spowodowa- 
ło to zupełne zahamowanie wywo- 
zu zboża z Polski. Aczkolwiek ce- 
na głównego zboża w Polsce—ży- 
ta jest niższa niż cena na rynku 
niemieckim, czechosłowackim i in- 
nych, jednak już jest wyższa od 
ceny żyta w Chicago. 

Konjuktura kształtuje się w tym 
kierunku, że możliwy byłby już 
obecnie przywóz zboża do Polski 
np. z Węgier. Jest to zjawisko gro- 
źne dla bilansu handlowego, które 
przytem może nie dać rolnikowi 
żadnych zysków; wobec tego bo- 
wiem, że nie należy oczekiwać świa- 
towych braków aprowizacyjnych, 
ceny zboża w Polsce mogą się 
gwałtownie załamać, narażając rol- 
nika na wszystkie ujemne skutki 
chybionej spekulacji. 

W tych warunkach Rząd za- 
mierza przystąpić do wydania za- 
rządzeń, któreby zwiększyły podaż 
zboża na rynku wewnętrznym i 
obniżyły jego cenę*), Skuteczną 
broń posiada Rząd w dziedzinie 
polityki kredytowej i podatkowej. 
Zadłużenie rolnictwa na ultimo lip- 
ca w Banku Polskim, w Banku 
Gospodarstwa Krajowego i w Pań- 
stwowym Banku Rolnym sięga su- 
my 150,000.000 zł. Zaległości po- 
datkowe rolnictwa na dzień 1 sier- 
pnia 1926 roku wynoszą około 
44.000.000 zł.; częściowe restrykcje 
kredytowe Oraz przyciśnięcie śróby 
podatkowej rzeczywiście byłoby sku- 
tecznym środkiem do zwiększenia 
podaży zboża. 

W ostatnich jednak dniach ob- 
serwujemy już załamanie się zwyż- 
ki podaż wzrasta, cena 100 kg. ży- 
ta dn. 2 września spadła do 31 zł.; 
oczekiwana jest dalsza zniżka cen. 
Odprężenie sytuacji tłumaczy się 
przystąpieniem rolników do wię- 
kszych omłotów oraz zwiększeniem 
zapotrzebowania gotowizny na zbiór 
okopowych, jak również na zapła- 
cenie podatków (2-ga rata podatku 
gruntowego). 

P. Z zesz, Nr. 37 tygodnika 
w rubr.: „Rolnictwo“ notatkę „Przeciw- 
działanie zwyżce cen zboża”. 

  

KRONIKA KRAJOWA. 
W sprawie wymiaru podatku od 

lokali za rok 1926. 

Uchwalona przez ciała . prawo- 
dawcze nowa ustawa o podatku 
od lokali wchodzi w życie z dniem 
1 sierpnia r. b. Zgodzie z tą usta- 
wą, istniejące dotychczas trzy od- 
rębne podatki od lokali (miejski, 
państwowy na rozbudowę miast i 
państwowy kwaterunkowy) zastą- 
pione będą jednym podatkiem, 
stawka którego wynosi 8% przed- 
wojennego komornego. Wobec o- 
znaczenia w ustawie jako terminu 
wejścia jej w życie — 1 sierpnia 
r. b. komplikuje się wymiar podat- 
ku od lokali za rok 1926. W spra- 
wie tej Ministerium Skarbu, nie 
czekając na ogłoszenie ustawy, u 
dzieliło już miastom odpowiednich 
szczegółowych wyjaśnień w  okól- 
niku. Przewidziany w tym okólni* 
ku sposób postępowania — z ko- 
nieczności skomplikowany — na* 
potkać może na trudności w prze- 
prowadzeniu zwłaszcza w dużych 
miastach. Z tego też względu Mini- 
sterjum Skarbu, jak dowiadujemy 
się, zamierza w dniach najbliższych 
przy współudziale Ministerium 
Spraw Wewnętrznych, po zapoz- 
naniu się z memorjałami, otrzyma- 
nemi w tej sprawie od niektórych 
interesowanych miast, rozważyć 
możliwość uproszczenia postępo- 
wania. O ile odpowiednia zmiana 
okólnika będzie mogła być prze- 
prowadzona, oczywiście bez pog- 
wałcenia przepisów ustawy, nale- 
żałoby oczekiwać w najbliższym 
czasie uzupełniających wyjaśnień 
Ministerjum Skarbu do wydanego 
już okólnika. - 

Ogólnopaństwowy Zjazd 
Meljoracyjny. 

Jak to już swego czasu dono- 
siliśmy w czasie od 25—28 wrześ- 
nia odbędzie się w Warszawie I 
Ogólnopaństwowy Zjazd Meljora- 
cyjny. Zjazd ten wzbudził ogromne 
zainteresowanie nie tylko w kołach 
fachowców, ale i wśród szerokich 
sfer społeczeństwa; zrozumiano о- 
ólnie konieczność poświęcenia wię- 

ej uwagi finteresom rolnictwa i 
ek Ściśle z niem związanej meljo- 

racji. Komitet Organizacyjny czyni 
wszelkie wysiłki aby Zjazd wypadł 
pod każdym względem jak najlepiej. 

W czasie Zjazdu ma się odbyć 
pokaz bibljografjj meljoracyjnej ze 
specjalnem uwzględnieniem polskie- 
go piśmiennictwa z tej dziedziny. 

Ponieważ wszystkie starsze wy- 
dawnictwa są przeważnie wyczerpa- 
ne i przez to samo dla szerszego 
ogółu niedostępne, Komitet zwraca 
się do wszystkich interesujących się 
sprawami meljoracyj, a posiadają- 
cych książki i druki z dziedziny 
meljoracyj o pożyczenie ich Komi- 
tetowi na czas Zjazdu. Koszta prze- 
syłki pokryje ewentualnie komitet. 

Wszelkich iuformacyj w spra- 
wach Zjazdu udziela Sekretarjat 
Komitetu czynny od 1. IX. w Sto- 
warzyszeniu Techników przy ul. 
Czackiego 3/5 godziny urzędowania 
od 11 do 1 rano iod6 do 8 wiecz. 

Przy komitecie czynna jest sek- 
cja mieszkaniowa sterająca się O 
pomieszczenie uczestników Zjazdu. 
Pragnący korzystać z usług sekcji 
proszeni są o zwracanie się w tej 
sprawie do Sekretarjatu do dnia 
20 b. m. włącznie. 

Pragnąc umożliwić przysłuchi- 
wanie się obradom Zjazdu słucha- 
czom wyższych uczelni, wydajemy 
bezpłatnie karty uczestnictwa. 

Adres: Komitet Organizacyjny 
Zjazdu Meljoracyjnego Warszawa, 
ul. Czackiego 3. 

Narady w Sprawie sytuacji 
na rynku zbożowym. 

W ostatnich dniach odbywają się 
z inicjatywy p. Ministra Rolnictwa i 
D. P. narady w sprawie akcji, jaką 
przedsięwziąć ma Rząd dla zapew- 
nienia dostatecznej podaży zbóż w 
ośrodkach konsumpcyjnych. Pow- 
szechnie bowiem daje się zauważyć 
zjawisko wstrzymania podaży zboża 
przez rolników, co wywołuje zna- 
czny wzrost cen. |; 

Powyższe okoliczności skłaniają 
Rząd do wydania w najbliższym 
przeciągu czasu zarządzeń w kie- 
runku wstrzymania prolongowania 
kredytów oraz silniejszego nacisku 
podatkowego, zwłaszcza na te sfe- 
ry producentów rolnych, które są 
głównymi dostawcami zboża na 
rynek krajowy. 

KUR J ERB 

Wiešci z kraju. 
Duniłowicze, pow. Postawski. 

Z inicjatywy pp. K. Rożnowskie- 
go, S. Korczyūskiego i S. Jurkie- 
wicza urzędników miejscowych władz 
administracyjnych powstało w mar- 
cu b. r. Koło Młodzieży Wiejskiej 
w Duniłowiczach. Pomimo stawia- 
'nych zarzutów i rozsiewanych po- 
strachów przez niektórych wyższych 
urzędników Koło Młodzieży rozwi- 
ja się b. pomyślnie i skupiło już 
około 100 członków z pośród niż- 
szych sfer urzędniczych, osadników 
wojskowych i cywilnych, oraz mło- 
dzieży wiejskiej z okolic Duniło- 
wicz Ta pokaźna liczba wskazuje, 
że młodzież miejscowa odczuwała 
dotychczas brak odpowiedniego 
zrzeszenia się, a przez wstąpienie 
do Związku Młodzieży Wiejskiej 
znajduje duchowe zaspokojenie pra- 
cując nad sobą i dla szerszego Ogó- 
łu społeczeństwa. 

Przez ten krótki czas istnienia 
zdołano zorganizować dość liczną 
biblioteczkę posiadającą przeszło 
100 tomów różnych dzieł; powoła- 
no do życia sekcję teatralną, która 
już 6 razy wystawiała sztuki ludo- 
we, odegrane przez grono swych 
członków, jak np.: „Żyd w beczce”, 
„Rysia w Krynicy*, „Chrapanie z 
rozkazu“, „Lobzowianie“ i t. p. 

Zorganizowano orkiestrę strunną 
pod batutą kolegi A. Zdanowicza, 
wice-prezesa ze wsi Piotrowicze, 
która przygrywa podczas zabawy i 
w przerwach przedstawień. 

Koło Młodzieży ze swych fundu- 
szów wynajęło oddzielny dom i о- 
becnie nie cierpi tych niewygód, 
jakie przedtem przeżywało. 

Wypada podkreślić, że Inspektor 
Szkolny p. Sierakowski wymagał 
od Zarządu Koła po 10zł. za wie- 
czór, za każde wynajęcie sali, bez 
różnicy czy to zabawa, czy zwykłe 
zebranie członków, w ten sposób 
starając się utrudniać pracę kultu- 
ralno-oświatową nowotworzącemu 
się zrzeszeniu młodzieży. 

Należy przyznać uznanie Zarz. 
Koła za zreformowanie Zarządu 
Straży Ogniowej, który przedtem 
spoczywał w rękach żydowskich, 
i powołując nowy zarząd do pracy 
nad podniesieniem Straży Ogniowej 
w Duniłowiczach. 

Z kolei zmuszony jestem poru- 
szyć sprawę budowy pomnika „Zje- 
dnoczenia Ziem Wschodnich w Du- 
niłowiczach*. Jak wiadomo był to 
projekt p.starosty Staniszewskiego. 
Powołany przez niego komitet bu- 
dowy w osobac: starosty, starości- 
ny, ks. Bobla, komisarza ziemsk., 
inspektora szkolnego i ziemianina 
Snarskiego rozpoczął energiczną 
pracę nad zbiórką ofiar. Po naby- 
ciu placu ufundowano podnóże po- 
mnika w postaci „kurhanu*, który 
ogrodzono iobsadzono drzewkami. 
Społeczeństwo poparło z uznaniem 
tę pracę. Starosta opodatkował spe- 
cjalną opłatą interesantów i upo- 

НЕа НЧБ WAWRZYN AW ZKDJ 

Zeznania o obrocie. 

W roku bieżącym wchodzi w 
zastosowanie 52 artykuł noweli do 
ustawy o podatku przemysłowym 
z dn. 15 lipca r. b, w myśl któ- 
rego zeznania o obrocie należy 
przedkładać po upływie każdego 
roku kalendarzowego, a nie jak do- 
tychczas półrocznie. 

Wobec tego przedsiębiorstwa 
handlowe i przemysłowe nie są 
obowiązane już obecnie przedkła- 
dać zeznań o obrocie za l-sze pół- 
rocze 1926 r. (ks) 
    

Z giełdy warszawskiej w 
dniu 13 VI. 

Natarczywa podaż bardzo ujem- 
nie wpłynęła na kształtowanie się 
kursów akcyj. Większość akcyj po- 
niosła dość dotkliwe straty. 

Z akcyj bankowych — oflarowa- 
no akcje Banku Polskiego po ob- 
niżonych kursach, w przeciwieńst- 
wie do zwyżkujących akcyj Banku 
Dyskontowego. 

Z walut i dewiz zagranicznych— 
Europejskie—miały tendencję mo- 
cniejszą. 

Ruble złote sprzedawano po 
4,98—4,93. 

    

1. Waluty 

л sprzedaž si 
Dolary St.Zjedn. 8,97 89650 8, 
Funty szterlingi 43,80 43,91 43,69 
Franki franc. 25,70 25,76 25,64 

„  Szwajc. 174,35 174,79 173,91 
Korony czeskie 26,72 26,78 _ 26,66 
Liry włoskie 32,35 3243 32,27 

AKCJE 

Bank Handlowy 3,90—3,85—3,90 
Bank Polski 88,00—89,00—88,75 
Związek spółek zarobk. 7,00 
Nobel 3,10 
Lilpop . 1,02—1,04—1,00 
Modrzejów 4,25—4,40—4,35 

Ostrowiec 7,25—1,50—1,45 
Parowozy 0,43—0,44 
Pocisk = — 
Rudzki 1,30—1,40—1,37 
Starachowice 2,28—2,36—2,29 
Borkowski 1,65—1,60 
Jabłkowscy 0,10 
Cegielski 20,00—19,20 

  

W|LLENSKI 

ważnił referenta Kułakowskiego do 
zbierania ofiar i ściągania opłat. 
W ten sposób zebrano z górą 3000 
zł. w walucie amerykańskiej, złotej 
pip. 

P. Kułakowski całą tę sumę roz- 
trwonił i wyjechał do Wilna, a w 
1925 r. pozbawił się życia wystrza- 
łem z rewolweru, ponieważ do wy- 
znaczonego mu terminu przez Ko- 
mitet pieniędzy nie wniósł. Wobec 
tego sprawa budowy pomnika Zje- 
dnoczenia Ziem Wschodn. w Duni- 
łowiczcach ugrzęzła, a starosta zo- 
stał przeniesiony do pow. dziśnień- 
skiego. 

Taki stan rzeczy jest niedopusz- 
czalny, winien jest Komitet, który 
świadomie dopuścił przez swą bez- 
czynność do zdefraudowania zebra- 
nych ofiar, nie składając takowych 
w kasach ogniotrwałych jako depo- 
zyt, czy też na % do banku. Wie- 
dząc o roztrwonieniu nie zaskarżył 
skarbnika, tylko wyznaczył mu ter- 
min, w ten sposób pozwalając p. 
Kułakowskiemu uniknąć sprawie- 
dliwości. 

Wobec powyższego dobrze by 
było, by pan prokurator Sądu Okr. 
w Wilnie wejrzał w sprawę budowy 
pomnika „Zjednoczenia Ziem Wsch. 
w Duniłowiczach* i zbadał stan 
materjalny zm. , Kułakowskiego w 
celu poszukiwania odszkodowania. 
W razie stwierdzenia winy Komite- 
tu, pociągnąć należy winnych do 
odpowiedzialności sądowej. 

Tyle narazie z życia b. miasta 
powiatowego Duniłowicz, które w 
zarodku rozwoju zostało podcięte, 
ponieważ starostwo przeniesiono do 
Postaw, a przez to samo i budzą- 
ce się życie Duniłowicz z powrotem 
zamiera. 

Przejezdny. 

SPORT. 
Pierwsze Narodowe Zawody 
Strzeleckie z pė malokalibro- 

wej. 

Pierwsze Narodowe Zawody 
Strzeleckie dzielą się na zawody 
specjalne i zawody główne. W pierw- 
szym dniu t. j. 18 b.m. odbędą się 
zawody specjalne jak następuje: 

1. Zawody dla młodzieży do lat 
16-tu. Odległość 25 mtr., tarcza 
10-ciopierścieniowa 0 średn. 30 
ctm.; pole czarne 6 ctm., 2 serje 
po 10 strzałów i po 2 strzały 
próbne do każdej serji, ocena wed- 
ług sumy osiągniętych punktów. 

2. Zawody dla pań odległość 
50 mtr., tarcza 10-ciopierścieniowa 
o sredn. 50 ctm., pole czarne 20 
ctm., — 2 serje po 10 strzałów. 

3. O nagrodę tygodnika „Stad- 
jon* odległość 50 mtr., tarcza 10-cio- 
pierścieniowa O średn. 50 ctm., 
pole czarne 20 ctm., jedna z 10 
strzałów bez próbnych. 

4. O nagrodę tygodnika „Strze- 
lec* odległość 50 mtr., tarcza 10-cio- 
pierścieniowa 0 šredn. 50 ctm., 
pole czarne 20 ctm., ilość seryj 
nieograniczona, zawodnik strzela 
tak długo, jak długo trafia 10 i 9, 
ocena według sumy osiągniętych 
punktów i oddanych strzałów 

5. O nagrodę dziennika „No- 
wy świat+ wychodzącego w Sta- 
nach Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej. 

Odległość 25 mtr., tarcza 10-cio- 
pierścieniowa 0 średn. 30 ctm., 
pole czarne 6 ctm., — 3 serje po 
4 strzały. 

W drugim dniu t. į. 19 bm. od 
będą się zawody główne według 
następującego programu: 

1. O nagrodę Komendy Głów- 
nej Związku Strzeleckiego. Odle- 
głość 100 mtr., postawa dowolna, 
tarcza 10-ciopierścieniowa o śŚredn. 
80 ctm., pole czarne 40 ctm., 4 
serje po 10 strzałów. 

2. O mistrzostwo m. st. War- 
szawy. Odległość 50 metrów, tar- 
cza 10-ciopieršcieniowa 0 średn. 
50 ctm. pole czarne 10 ctm., 3 serje: 
po 10 strzałów. 

3. O nagrodę przechodnią Mi- 
nistra Spraw Wojskowych. Strzela 
zespół złożony z 3-ch zawodników 
z jednego Stowarzyszenia, klubu 
sp. lub miejscowości, którzy w po- 
przednich zawodach uzyskali naj- 
lepsze miejsca i zostali zakwalifi- 
kowani przez komisję sędziowską. 

Odległość 50 mtr., tarcza 10-cio- 
pierścieniowa o Średn. 50 ctm., po- 
le czarne 20 cmt —2 po 10 Strza- 
łów. 

4. O nagrodę przechodnią Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Odległość 100 mtr., postawa 
dowolna, tarcza 10-ciopierścieniowa 
o średn. 80 cmt., pole czarne 40 
cmt., 2 serje po 10 strzałów. 

Uwaga: strzelają tylko najlep- 
si dopuszczeni zawodnicy w 
liczbie 30-tu (x) 

Pra. Dr. W. JASIŃSKI 
powrócił. 

Wielka 24. m. 20. Choroby dzieci. 
Godz. 4—6, tel. 8-60. 

  

  

    

  

Z sądów. 
Proces o defraudację w Kuratorjum 

Szkolnem. 
Wczoraj w Wileńskim Sądzie 

Okręgowym rozpocząż się proces 
w sprawie nadużyć, dokonywanych 
w Wileńskiem Kuratorjum  Szkol- 
nem w ciągu 1923 i 1924 roku. 

Na ławie oskarżonych zasiadł 
główny bohater procesu, znany 
szerokiej publiczności wileńskiej b. 
kierownik wyodrębnionego referatu 
z działu ogólnego Juljan Pożerski 
i b. naczelnik wydziału ogólnego 
Kuratorjum Szkolnego Rachalski. 
Pożerski Oskarżony 0 całą serję 
nadużyć jakich dopuszczał 
stematycznie w ciągu 2 lat. Rachalski 
o bezczynność władzy, która umoż- 
liwiała Pożerskiemu uprawianie 
niecnego procederu. 

Przy stole sędziowskim zasiedli 
p. prezes Owsianko i sędziowie 
Hryniewiecki i Jacewicz. Jako po- 
wód cywilny ze strony prokura- 
torji generalnej występuje delegat 
p. Obiezierski. Popiera oskarżenie 
podprokurator Misiewicz. Jako O- 
brońcy występują mecenasi Andre- 
jew i Kulikowski. 

Do sprawy powołano 43 świad- 
ków, z których nie stawiło się 7. 

kt oskarżenia. 
Po "sprawdzeniu personaljow 

przewodniczący sądu odczytuje akt 
oskarżenia. Akt oskarżenia rozwija 
przed nami całe pasmo nadużyć. 
Kilkudziesięciu malwersacji różnego 
charakteru dopuścił się w ciągu 
swego urzędowania główny oskar- 
żony Pożerski. 

Prawą ręką przy uprawianiu 
przez Pożerskiego niecnego proce- 
deru był Jakubowski który w cza- 
sie śledztwa wstępnego zbiegł do 
Litwy Kowiefskiej. Rachalskiemu 
akt oskarženia zarzuca zupelną bez- 
czynnošė wladzy, podpisywanie do- 
kumentów, jak przekazy, asygnaty, 
listy płac, czeki bez sprawdzania 
TUM: 

Teznanie Rachalskiego. 
Pożerski poza pewnymi drob- 

nymi faktami jakie mu stawia akt 
oskarżenia przyznaje się naogół do 
zarzucanych mu czynów  przestęp- 
nych. Rachelski do winy się nie 
przyznaje. Natomiast odczytuje w 
ciągu niespełna dwuch godzin nie- 
jako 1eferat, w którym po nakreś- 
leniu ogólnego tła, na jakiem roz- 
poczęły się wypadki nadużyć w 
Kuratorjum Szkolnym mówi szcze- 
gółowo roli, jaką odegrał w tych 
nadużyciach obecny kurator szkol- 
ny Okręgu Bałostockiego a Ówczes- 
ny kurator szkolny Okr. Wileńskie- 
go p. Gąsiorowski, występujący na 
rozprawie jako świadek ze strony 
oskarżenia. 

Gąsiorowskiemu musiało być 
wiadomem o uprawianiu defrauda- 
cyj przez Pożerskiego i Jakubow- 
skiego. 

Niezależnie od tego p. Gąsio- 
rowski zbyt często omijał się z 
prawem. W swoim czasie kazał on 
przyjąc dr-a kolejowego /Muszyń- 
skiego na etat lekarza szkolnego. 
Rachalski odmówił się od przyję- 
cia wspomnianego lekarza, moty- 
wując swój krok brakiem ku te- 
mu podstaw prawnych. P. Gąsio- 
rowski jednakże d-ra Muszyńskiego 
przyjął sam, gwałcąc tem samem 
najwyraźniej ustawę, która w da- 
nym wypadku nie zezwolała mu 
na to. Mało tego p. Gąsiorowski 
kazał później po zwolnieniu p. 
Muszyńskiego wypłacać pensję ku- 
zynce tytułem wynagrodzenia za 
pracę jako kontrolerki ochronki, 
której nie było. 

Pozatem oskarżony Rachalski 
zarzuca Gąsiorowskiemu cały sze* 
reg innych naruszeń prawa, któ- 
rych tutaj nie sposób wyliczyć. 

eznania Świadków. 
Zeznaje delegat Naczelnej Izby 

Kontroli Państwowej w Wilnie, 
który się pierwszy natknął na aferę 
w Kuratorjum podczas kontrolo- 
wania list płacy św. Karczewski. 
Zeznania jego trwały około dwuch 
godzin. Przedstawia on sądowi 
techniczny sposób przeprowadzania 
defraudacyj, ich genezę, historję i 
t. d. W świetle zeznań Świadka o- 
soba b. kuratora Gąsiorowskiego 
ukazuje się nam w bardzo nieko- 
rzystnem świetle. P. Gąsiorowski 
pobierał w czasie dewaluacji marki 
polskiej stale większe sumy, jako 
pożyczki zwrotne, nie wciągane do 
żadnych ksiąg i oddawał je dopie- 
ro wtedy gdy marka spadła do te- 
go stopnia iż wpłacał do „podrę- 
«cznej kasy" osk. Pożerskiego tylko 
grosze. To samo robili prawie 
wszyscy urzędnicy Kuratorjum. 

W końcu swego zeznania šwia- 
dek stara się udowodnić, iż ko- 
misja ministerjalna z b. ministrem 
„Mikułowskim na czele w przepro- 
wadzaniu na miejscu w Kuratorjum 

  

się Sy- > 

dochodzenia ujawniła daleko idącą 
tendencyjność. Świadkowie: Wenke, 
Auton, Welichsen, Herz, Godwod, 
Halecki, Kępiński, Koncewiczowa, 
Bulski, Czapkiewicz i Rutkowska 
Helena poza potwierdzeniem zez- 
nań św. Karczewskiego nie wnoszą 
nic nowego do sprawy. 

Wniosek met. Kulikowskiego. 
Zaciekawienie całej sali docho- 

dzi do punktu kulminacyjnego, gdy 
jako świadek wystąpić ma Kurator 
Gąsiorowski. 

Przed zeznaniem św. Gąsiorow- 
skiego powstaje mec. Kulikowski i 
w dłuższym wywodzie, powołując 
się na odnośne paragrafy U. P. K. 
stawia wniosek, by sprawę odro- 
czyć do czasu przeprowadzenia 
śledztwa, któreby wyjaśniło, czy 
Gasiorowski może występować w 
tej sprawie jako Świadek, czy też 
ma zasiąść na ławie oskarżonych 
wespół z Pożerskim i ewentualnie 
z Rachalskim. Zdaniem mecenasa 
Kulikowskiego główną winę w u- 
umożliwieniu popełniania nadużyć 
przez Pożerskiego i zbiegłego do 
Litwy Jakubowskiego ponosi św. 
Gąsiorowski. в 

Pprok. Misiewicz oponuje, twier- 
dząc, iż rewelacje Rachalskiego 
dotyczą spraw, które nie są objęte 
obecnym procesem i mają być 
przedmiotem śledztwa poza tą spra- 
wą, która stanowi zamkniętą ca- 
łość. : / 

Mec. Andrejew nie oponuje prze- 
ciwko wnioskowi mec. Kulikow- 
skiego. Prosi tylko, by w razie 
odroczenia rozprawy głównej, za- 
mienić w stosunku do jego moco- 
dawcy środek zapobiegawczy, gdyż 
klijent jego siedzi już do sprawy 
20 miesięcy w więzieniu. 

Sąd uchyla wniosek obrony i 
powołuje dalszego świadka Gąsio- 
rowskiego. 

leunanie Św. Gąsiorowskiego. 
* Św. Gąsiorowski przynosi ze so- 

bą całe stosy ksiąg, dokumentów, 
dzienników ustaw, w obszernem 
przemówieniu stara się wykazać, że 
za chaos i nieporządek, jaki w koń- 
cu jego urzędowania w kuratorjum 
się zagnieżdził, ponosi winę poza 
Pożerskim wyłącznie  Rachalski. 
Przyznaje wprawdzie, iż Rachalski 
miał czyste ręce, jednakże był zbyt 
opieszały, zbyt dowierzał Pożer- 
skiemu, podpisując wszystko, co 
mu ten tylko do podpisu przedło- 
żył. Pozatem daje ogólne tło nadu- 
żyć, na które jego zdaniem złożyły 
się specyficzne warunki, jakie się 
wytworzyły na Wileńszczyźnie z po- 
wodu długo tu trwającego niepew- 
nego stanu politycznego. 

Dalszy ciąg zeznań p. Gąsio- 
rowskiego był hymnem pochwalnym 
dla jego własnej działalności na 
stanowisku kuratora wileńskiego. 

Jutro o godz. 9-tej rano dalszy 
ciąg zeznań p. Gąsiorowskiego i 
przesłuchanie pozostałych około 20 | 
świadków. (Zdan). 

Dr. E. Globus 
Choroby skórne i weneryczne 
powrócił. Ul. Wileńska 22. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

  

  

Nawiązując do komunikatu w piśmie 
„Dziennik Wileński* Nr. 195. „Telefo- 
nem z Warszawie żącanie emerytów*, 
Zarząd Związku Emerytów Cywilnych 
prosi o umieszczenie następującego spro- 
stowania, a mianowicie: Delegacja Za- 
rządu Głównego Związku Emerytów Cy- 
wilnych wystosowała i złożyła memorjał 
„Do Prezydjum Rady Ministrów i do po- 
szczególnych Ministrów", w którym to 
memorjale domaga się wydania noweli 
do ustawy emerytalnej: 1) o zrównanie 
= i poborów wszystkich emerytów 
ez podziału na zaborczych i polskich, 

2) o zaniechanie 3 proc. potrąceń, 3) 0 
pozostawienie nabytego prawa do t. zw. - 
minimum egzystencji — miernikiem jego 
winno być PZPC zaopatrzenie, 
4) o przywrócenie wypłaty rent za nie- 
szczęśliwe wypadki kolejowe, bez wzglę- 
du na to, czy dotyczący pobiera emery-- 
turę czy nie, 5) o zadekretowanie pro- 
jektu Ustawy dla byłych Ministrów, 6) o 
Po praw do ulg kolejowych na 
aństwowych kolejach, 7) o przyznanie 

ulg przy zakupach opału i odzieży, środ- | 
ków leczniczych, prawa do bezpłatnej 
opieki lekarskiej, tudzież bezpłatnej nau- 
ki dla dzieci emerytów na równi z czyn- 
nymi pracownikami, 8) o uproszczenie 
biurowej formalistyki w przyznaniu i wy- 
miarze zaopatrzeń emerytalnych i po- | 
śmiertnego, 9) o dopuszczenie delega- 
tów Związku do obrad Komisji dla upo- 
rządkowania i naprawy Ustaw emerytal- 
nych, 10) o uwzględnienie praw emery- 
talnych nabytych w dalekich krajach sy» 
beryjskim, przymorskim etc.. etc. 

Prezes 
Murza Murzicz 

Członek Zarządu i Sekretarz 
A. Sienkiewicz. 
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OSOBISTE. 

— Naczelnik Wydz. Samorządo- 

wego województwa powrócił z 

urlopu. Powrócił z urlopu w dniu 

14 b. m. i objął urzędowanie Na- 

czelnik Wydziału Samorządowego 

województwa p. Stefan Kopeć. (2) 

MiEJSKA. 

— Nieuzasadnione pretensje 

lzby Skarbowej do Magistratu. 

Wileńska lzba Skarbowa przesłała 

przed kilku dniami do Magistratu 

m. Wilna pismo, w którem doma- 

ga się od Magistratu wykupienia 

świadectwa przemysłowego na rok 

1926 dla kinematografu Miejskiego. 

Izba Skarbowa motywuje swe #8- 

danie tem, iż kinematograf Miejski 

nie odpowiada warunkom przewi” 

dzianym w art. 3 Ustawy z dn. 15 

lipca 1925 r. O państwowym po- 

datku przemysłowym. : 

Magistrat m. Wilna w odpowie- 

dzi Izbie Skarbowej nadesłał umo” 

tywowaną prośbę O niepodciąga- 

- nie kinematografu Miejskiego „pod 

kategorję przedsiębiorstw oblicza- 

nych na zysk, gdyż kinematograf 

ten jest przeznaczony wyłącznie dla 

celów _ kulturalno - oświatowych. 

Wszelkie dochody jakie daje ta in- 

stytucja przeznacza Magistrat stale 

na cele dobroczynne 1 oświatowe. 

Wileńska Izba Skarbowa ma się 

podobno przychylnie odnieść do 

Magistratu. 

RO adalalsość oświatowa ki- 

nematografu Miejskiego. Poczy- 

nając od dn. 4-VI 1925 r. do 1-go 

sierpnia b. r. w magistrackim kine- 

matografie było płatnych widzów 

532.982, bezpłatnych i zaproszo- 

nych gości 750 osób, dzieci z 

ochronek 26.782, wycieczek 942, 

żołnierzy 9.159. 

Na powszechnych wykładach 

obowiązkowych w kinematografie 

Miejskim wzięło udział w roku 

szkolnym 1925/26 ze szkół po- 

wszechnych polskich 89.450 dzieci 

i ze szkół żydowskich 22.000 dzie- 

ch (z) 
— Subsydja magistrackie z 

kinematografu Miejskiego. Z do- 

chodu jaki da! kinematograi Miej- 

——————————-——-————0124 

,Twe usta każdy całował... 
Dramat sensacyjno-erotyczny w 9 akt. 

Madge Bellame i ulubieniec George O'Brien w rolach główn. 

salony, głód, toalety, zniszczenie, zbytek, krew, danzingi, łzy, 

Prawdziwe oblicze wojennego frontul Oryginalne zdjęcie bitew! CZIEGEJEJEJEIETCJOGIEJEJCSCOWIKACI 

Kino kameralne Dziś 

Polonj a o i 

Mickiewicza 22 „a 

Mord, jazzbandy, pożoga, 5 

rozkosze, szalejące płomienie. 

Skorowidz firm handlowo - przemysłowych w Wilnie. 

ski poczynając od początku roku 

1926 Magistrat wyasygnował sub- 

sydja: na dożywianie dzieci w szko- 

łach powszechnych polskich 3.000 

zł, na dożywianie dzieci w szko- 

łach powszechnych żydowskich 

1.680 zł., subsydjum dla teatru „Re- 

duta” 1.500 zł., subsydjum dla ży- 

dowskich teatrów 840 zł., na 2 pol- 

skie półkolonie letnie dla dzieci 

1.680 zł., na półkolonie żydowskie 

4.320 zł. i na pomoc lekarską dla 

bezrobotnych 7.000 zł ogółem Ma- 

gistrat m. Wilna udzielił z docho- 

dów z kinematografu subsydjów 

26.020 zł. (z) 
s  — Rozpoczęcie robót przy 

ul. Szopena. Onegdaj Magistrat m. 

Wilna przystąpił do przeprowadza- 

nia niezbędnych robót kanalizacyj- 

nych przy ul. Szopena, zatrudnia- 

jąc przy tym około 100 robotni- 

ków. (6) 

SPRAWY PRASOWE 

— Szkoła dziennikarska. Szko- 
ła Dziennikarsko - Publicystyczna 
przy W. W.P. w Warszawie wcho- 

dzi w dziesiąty rok istnienia. Jedy- 

na w tym rodzaju uczelnia zawo- 
dowa na przestrzeni Rzeczypospo- 
litej та już ustaloną renomę ze 
względu na doskonale ułożony 
program i wybór sił profesorskich. 
Absolwenci zakładu pracują w pis- 
mach stołecznych i na pfowincji, 
tudzież w rozmaitych biurach pra- 
sowych. Jeden z nich zajął nawet 
poważne stanowisko w dziennikar- 

stwie włoskiem. Jakość i ilość wy- 
kładów dorównuje programom po- 
dobnych bratnich uczelni zagranicz- 
nych, a nawet przewyższa je w 

pewnych kierunkach. W spisie przed- 
miotów znajdują się teorja i orga- 
nizacja prasy, nauka o propagan- 
dzie, służba telegraficzna i repor- 
terska, zarys publicystyki polskiej 
XIX w., technika drukarska i gra- 
fika, seminarja zawodowe, historja 
dyplomacji i inne ogólnokształcą- 
ce, związane z pracą dziennikarską. 
Zarząd tworzą p. p. E. Łuniński 
(dyrektor), Ludwik Kulczycki (jego 
zastępca), redaktor „Kurjera War- 
szawskiego" W. Trzebiński, redak- 

+tor „Informacji Prasowej" Stani- 
sław Jarkowski i dr. Myślicki, pro- 
fesor W. W. P. W gronie profesor- 
skiem znajdują się p.p. J. Wasow- 
ski, dyrektor „Polskiej Ajencji Pu- 
blicystycznej“, A. Szczepanik, dy- 
rektor „Ajencji Wschodniej", Wi- 
   

Cudownie piękna 

told Giełżyński, b. dyr. dep. pol. 

w Prezydjum Rady Ministrów, zna- 

ny publicysta Tadeusz Grużewski, 

dr. Leon Biegeleisen, radca prawny 
magistratu Warszawy i t. d. 

Zapisy przyjmuje się w kance- 

łarji uczelni ul. Sniadeckich 8, mię- 

dzy 15 września a 1 października. 

— Onowesiły nauczycielskie. 
Zapisy na studjum pracy społecz- 

no-oświatowej trwać będą przez 

wrzesień 1926 r. Kurs przewiduje 
specjalizację w kierunkach: naucza- 

nie dorosłych i młodzieży precują- 

cej, organizacja życia kulturalnego 
(działalność instruktorska, spółdziel- 
czość, samorząd, prowadzenie świe 
tlic i domów ludowych), bibljote- 

karstwo, opieka społeczna, wycho- 

wawcza i sanitarna nad dziećmi i 
młodzieżą. 

Kandydaci winni posiadać u- 
przednie wykształcenie wyżej niż 

średnie (lub zdać colloquium wstęp- 

ne) oraz conajmniej roczną prak- 
tykę w pracy społecznej. 

Podania o stypendja przyjmo- 
wane będą do 16 b. m., informa- 

cje wysyła sekretarjat wolnej wszech- 

nicy Polskiej (Warszawa, Śniadec- 
kich 8). Zapisy przyjmuje tamże 
kierownik studjum codziennie od 
1 do 2. (x) 

— Szkoła „Dziecko Polskie" 
St. Swida przy ul. Jagielońskiej 
3—2 powiadamia klijentów swoich, 
że wskutek nadspodziewanego nie- 

zwolnienia całego lokalu, wynaję- 

tego na szkołę na czas nieokreślo- 

ny—zajęcia w Przedszkolu muszą 
być chwilowo odroczone. 

Tylko grupowanie dzieci Star- 
szych 2-ch klas (7—11 lat) nie- 

zmiennie od 15.IX dokonywane 
będzie w normalnych szkolnych 
godzinach. 

A także zapisy w dalszym ciągu 
przyjmowane będą w kancelarji — 
czynnej codziennie od godz. 12—2 
i od 5—6 pp. 

WOJSKOWA 

— Ważne dla szeregowych i 
oficerów rezerwy. Dowiadujemy 
się z wiarogodnego źródła, iź w 
związku z sumarycznym stwierdze- 
niem obywatelstwa mieszkańców m. 
Wilna, władze wojewódzkie zarzą- 
dziły przeprowadzenie kontroli, czy 
wszyscy rezerwiści (szeregowi i O- 
ficerowie) zameldowali się w -biu- 
rach meldunkowych oraz czy mel- 
dują tam zmiany w miejscu swego 
zamieszkania. 

Przy dokonywaniu przemeldo- 

miotu. 

ul. Ś-to Jańska 6. 

  

  

  

wania wymienione kategorje osób 
będą obowiązane łącznie z dowo- 
dem osobistym przedstawić doku- 
menty wojskowe. W razie stwier- 
dzenia wypadków uchylenia się od 
obowiązków meldowania się rezer- 
wistów, winni karani będą w try- 
bie administracyjnym aresztem do 
6 tygodni, lub grzywną do 500 zł. 
względnie obu karami łącznie. (2) 

Z KASY CHORYCH. 

— O odłożenie terminu wybo- 
rów do Rady Kasy Chorych. Ko- 
mitet Wyborczy Żydowskiej Inteli- 
gencji Pracującej zwrócił się do 
Biura Wyborczego do Kasy Cho- 
rych ż prośbą 0 przedłużenie ter- 
minu składania list wyborczych, 
oraz o odłożenie terminu samych 
wyborów do Rady Kasy Chorych 
na przeciąg 3 tygodni. 

Prośba wzmiankowanego Ko- 
mitetu pozostaje w związku z uchy- 
leniem się przez Zwiążek Lekarzy 
Żydów od złożenia swojej listy do 
Biura Wyborczego, gdyż związek 
ten chciał dopiero po połączeniu 
się z innymi żydowskimi związka- 
mi pokrewnymi złożyć listę zbloko- 
wanych związków inteligencji pra- 
cującej, wśród których Związek 
Lekarzy Żydów trzymałby prym. 

Jak należy jednak przypuszczać 
Biuro wyborcze odniesie się do 
wymienionej prośby negatywnie.(z) 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 13 
b. m. załatwił m. in. następujące 
sprawy: wysłuchał sprawozdania 
Komisji Przedwyborczej i zatwier- 
dził powzięte przez nią uchwały, 
rozpatrzył złożone listy kandyda- 
tów do Rady K. Ch., zatwierdził 
wnioski Kornisji Finansowo-Gospo- 
darczej w sprawach obowiązku -u- 
bezpieczenia i skierował do Kom. 
Przedwyborczej sprawę mianowania 
członków Komisji Wyborczych. 

Z POCZTY. 

— Nadawanie  telegramów 
przez telefon. W myśl ostatniego 
rozporządzenia Generalnej Dyrekcji 
poczt i telegrafów za telegramy na- 
dawane telefonem przez abonen- 
tów pobiera się za każde 100 słów 
lub część tychże—20 groszy. W ra- 
zie jeśli abonent nadany przez te- 
lefon telegram cofnie przed odte- 
Jegrafowaniem go, nie zwraca się 
mu należności za pośrednictwo te- 
lefoniczne t. zn. wstawia się je do 
rachunku miesięcznego, prócz na- 
leżytości za cofnięcie telegramu. Za 
telegramy nadesłane, odtelefonowa- 
ne abonentom, pobiera się za każ- 

Poszukuje się agentów 
dla rozpowszechnienia bardzo użytecznego przed- 

Zarobek dobry. 
artystycznych portretów L. MIZEREC, Wilno, 

I-szy Wileński Zakład 

1515-1 

de 100 słów lub część tychże 10 
groszy. Telegramy odtelefonowane 
uważa się za prawidłowo nadane. 

(ks) 
— Protest weksli przez pocz 

tę. W najbiiższym czasie urzędy 
pocztowe będą miały prawo prote- 
stowania weksli oddanych na in- 
kaso na poczet bez udziału rejen- 
tów. (ks) оКОН 

— Ujednostajnienie sygnali- 
zacji kolejowej. Władze kolejowe 
wydały do wszystkich dyrekcji ko- 
lei państwowych rozporządzenie 
w sprawie ujednostajnienia zasad- 
niczych sygnałów na kolejach pań- 
stwowych i zmian w przepisach 
sygnalizacji. 

Jako ostateczny termin do jed- 
nolitego przekształcenia  zasadni- 
czych sygnałów i należytego przy- 
gotowania oraz wyegzaminowania 
personelu kolejowego ustalono da- 

L 
tę 15 paždziernika r. b. (ks) 

U PRAWOSŁAWNYCH. 

— Zjazd Djecezjałny ducho- 
wieństwa prawosławnego składa 
rządowi wyrazy czci i lojalności. 
We wtorek dnia 14 b. m. w pier- 
wszym dniu Zjazdu Djecezjalnego 
duchowieństwa prawosławnego de- 
legacja zjazdu w osobach: przewo- 
dniczącego Zjazdu ks. dziekana 
Wołoncewicza oraz sekretarzy Zja- 
zdu ks. dziekanów Kubajewskiego 
i Szczęsnowicza złożyła na ręce Pa- 
na Wojewody Wileńskiego wyrazy 
czci i hołdu dla Rządu Rzeczypo- 
spolitej za jego życzliwy stosunek 
dla spraw i potrzeb Kościoła Pra- 
wosławnego w Polsce. Delegację w 
zastępstwie nieobecnego w Wilnie 
Wojewody p. Władysława Raczkie- 
wicza przyjął wice-wojewojewoda 
p. Olgierd Malinowski, dziękując 
delegacji za złożone wyrazy uczuć 
i życząc zjazdowi owocnych wyni- 
ków obrad. (z) 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Biełaruska Chatka. Znany 
działacz białoruski, autor kilku 
sztuk dramatycznych w języku bia- 
łoruskim, kilkakrotny kierownik 
teatru białoruskiego, wespół z kil- 
koma innymi działaczami białoru- 
skimi po wystąpieniu z Rady Bia- 
łoruskiej przystąpił ostatnio do re- 
organizacji Biełaruskoj Chatki. któ- 
ra dotychczas była pod wpływami 
Tymczasowej Rady Biełaruskiej. 

Wyłoniony Komitet po wyeli- 
minowaniu się z pod wpływów p. 
Pawlukiewicza nosi się zamiarem 

    

* szkodowanego 

utworzenia w najbliższej przysz- 
łości w lokalu przy ul. Ludwisar- 
skiej nr. 4 teatru białoruskiego. 

Ponadto komitet ten ma w naj- 
bliższej przyszłości wydawać co- 
dzienne pismo białoruskie o ideo- 
logji polonofilskiej. (z) 

Z POGRANICZA. 

— Wysiedlsnie z Litwy. Wła- 
dze litewskie w dniu 13 września 
w rejonie Wojtowa wysiedliły do 
Polski Włądysława Toniara. (x) 

— Zamiast wiech stałe słupy 
graniczne. Dnia 13 b. m. litwini 
poustawiali słupy graniczne, wyso- 
kości 25 ctm. na odcinku od straż- 
nicy Gajleciszki do północnego 
brzegu jeziora Dukszty po stronie 
litewskiej. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
‚ — Pobili, obrabowali, gonili, zła- 

pali, odebrali. Dn. 14 bm. o g. 1 m. 45 
na przechodzącego ulicą Kolejową robot- 
nika parowozowni w Wilnie Edwarda 
Proksza napadli trzej osobnicy, którzy 
pobili go i zrabowali mu portiel, poczem 
zaczęli się szybko oddalać. Na krzyk po- 

nadbiegli wywiadowcy 
Brygady Obserwacyjnej, pełniący służbę 
obchodową i uciekających osobników za- 
trzymali. Kabusiami okazali się Jan Ber- 
natowicz (Raduńska 6), Aleksander Pan- 
kiewicz, (ul. Szeptyckiego 22) i Leon 
Michałowski (Rakowa 9). Przy wyżej 
wymienionych znaleziono  zrabowany 
portfel zawierający bilety kolejowe i fo- 
tografje. 

— Chciała się urżnąć, czy otruć ? 
Dn. 13 bm. o g. 14 usiłowała pozbawić 
się życia przez wypicie spirytusu dena- 
turowanego Mojsz. Chana, (Mickiewi- 
cza 44). Desperatkę w stanie nieprzy- 
tomnym pogotowie ratunkowe odwiozło 
do szpitala Św. Jakóba. Przyczyna roz- 
paczliwego kroku narazie nie ustalona. 

— Moniko, Moniko! Bój się Boga 
kobito! Nawiązując do meldunku z dn. 
13 bm. w sprawie rabunku dokonanego 
na Monice Kalwatysównie przy ul. Szkla- 
jej komunikujemy, że jak ustaliło do- 
chydzenie policyjne Kalwatysówna na- 
ad symulowała że względu na obawę 

przed rodzicami z powodu późnego po- 
wrotu do domu. Z zeznania wyżej wy- 
mienionej wynika, że pierścionek został 
jej wzięty przez przygodnego adoratora 
nazwiska którego nie zna, jako zakład 
powtórnego spotkania. (ks,) 

  

  

Wstępujcie do L. O. P. P. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8. 

Kobieta- lekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—54 UI. Mickiewicza 24, m. 4. 

Telefon Nr. 277. 

  

Zapewnijcie sobie dostawę 

Baterji kieszonkowych 
„Błysk* — „Ammon* — „Be Te Ka“ 

i Baterji anodowych 
  

CUKIERNICTWO KSIĘGARNIE 

ы . Wielka 25. b-lil3 Księgarnia CH. STRAŽA, Zawalna 40. Sprzedaž i 
Cukiernia Niperowicza i cukiernicze |. podręczników szkolnych na wszystk. językach. 

  

  DENTYSTYKA   
  

Tech- sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska 

nik LębÓW 25—2. Na złocie, płatynie pz 
a- 

  

oraz materjały piśmienne. Ceny dostępne. 

    | KRAWIECTWO 
Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. 
  

  

    

  

  

    
  

  

  

  

| kl Po jak nowy wygląda przerobiony w 
(dl) UN warszawskiej pracowni kapeluszy dam- 
skich i męskich Hi. SŽESKINA, Kofska 10. b-1319 

PRACOWNIA damskich i męskich kapeluszy 
przerabia ze starych na. nowe na najmodniejsze 
iasony. G. GUT, Niemiecka 21, m. 26. a-1318 

PRACOWNIA specjalnie męskich kapeluszy prze- 
rabia ze starych na nowe na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. a-1327 

  

  

  

  

„Tęcza*, Zakłady przemysłowe i handlowe Kraków, ul. Czarnowiejska L. 72—74. 
Jedyna firma mogąca dostarczyć każdą ilość. 1502-6 

  

  

Nawet zupełnie łysi 
jeśli zastosują natychmiast Balsam „Radio - Ca 

mogą Odzyskać (w krótkim czasie) bujne 
uwło: sienie oraz gęste jedwabiste brwi, 

pill* usuwający: grzybek włosowy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

    

M. Żabiński Niemiecka 6. 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń sp. 

  

Fabryka stempli gumowych, 
у а-1104 

      

  

  

  

Апдіе]зі‹іе* rowery RER maszyny do pisania, kasy 
ogniotrwałe, maszyny do szycia, 4 
gramofony. Wilno, ul. Wileńska 25 J. Kuźniec KBA 

z ogr. Odp, 

  

  

  

  

  

  

towa 5. Tel. 3-53. i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- 
kuły techniczne, budowlane, cement, papa etc. b-1308 
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