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POLSKA W RA 
Reorganizacja Rady Ligi Naro- 

dów dobiegła końca. Depesze z Ge- 
newy przynoszą wiadomości, że 
Polska wybrana została do Rady 
na okres trzyletni z prawem po- 
nownej wybieralności. 

Zróbmy bilans walki o stano- 
wisko Rzeczypospolitej w Radzie. 

Wiosną r. b. Polska zgłosiła 
żądanie stałego miejsca w Radzie. 
Jednocześnie uczyniły to w formie 
ultymatywnej Brazylja i Hiszpanja. 
Żądania te rozbiły się o bezwglę- 
dny opór Anglji i państw skandy- 
nawskich, nie życzących sobie u- 
przywilejowenia w ten sposób ko- 
gokolwiek poza Niemcami. 

Nawet Francja żądań polskich 
nie poparła. 

Czemu? Trzeba sobie uprzytom- 
nić jasno, że od dwuch lat z górą 
polityka międzynarodowa, w szcze- 
gólności zachodnio - europejska 
kształtuje się pod znakiem poro- 
zumienia b. Koalicjj z Niemcami 
i że dążenie to dominuje nad 
wszystkiemi innymi względami. 

Locarno było tą blyskawicą, 
która oświetliła sytuację europej- 
ską w sposób nie pozostawiający 
żadnych wątpliwości. 

Aby wyjątkowe stanowisko Nie- 
miec usprawiedlić ukuto terminy. 
jeśli nie nowe, to po raz pierwszy 
dla nowych celów zużytkowanie. 

Świat podzielono na mocarstwa 
wielkie i małe, 

Do pierwszych zaliczono wszyst- 
kich dotychczasowych stałych człon- 
ków Rady oraz Niemcy, Rosję i 
Stany Zjednoczone, otwierając tym 
państwom niegościnne wrota, na 
stałe do Rady Ligi prowadzące. 

Polska, jak i inni pretendenci 
do tego przywileju, znalazła się 
poza nawiasem „wielkich państw". 
Doprowadziło to do ustąpienia 
Brazylji i Hiszpanji z Ligi, Polska 
która od początku trzymała się 
pojednawczej, a za czasów p. Skrzyń- 
skiego więcej niż  pojednawczej 
taktyki, przeprowadzić musiała wal- 

kę w warunkach, przekrešlających 
z góry możliwość traktowania jej 
narówni z zachodnim sąsiadem. 

Postulaty nasze sprowadzały się 
więc do trzech zasadniczych mo- 
mentów: 1) wejście do Rady z wy- 
boru, 2) równoczesnego znalezie- 
nia się w niej z Niemcami, 3) za- 

gwarantowanie sobie w formie moż- 
liwie stanowczej przedłużenia man. 
datu. 

Jak widzimy wszystkie trzy te 
postulaty zostały zrealizowane. Pew- 

nemu osłabieniu uległa w regulami- 
nie wyborów zasada reelekcyjności, 
którą przyznano nam wprawdzie, po- 
zbawiając ją jednak w praktyce czę- 
Ści znaczenia, skoro za lattrzy każ- 
dy członek Ligi Narodów będzie 
miał swobodną możność žwyboru 
giosowania za Polską lub przeciw 
niej. De facto ponowny wybór 
będzie zależał od możnych tego 
świata, którzy w czasie obecnej 
sesji poparli nas, ale na przyszłość 
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mogą być mniej dla nas przychylni, 
tembardziej, że do czasu wyborów 
stanowisko Niemiec w Radzie u- 
legnie niewątpliwie wzmocnieniu. 

Korzyść niezaprzeczona, zdobycz 
wielkiej wagi kryje się gdzieindziej. 
Nie posiadając całkowitej gwarancji 
sześcioletniego uczestnictwa w Ra- 
dzie, osiągnęliśmy w każdym razie 
przywilej, którego żadne inne pań- 
stwo nie posiada. 

Jest to więc kwestja prestige'u 
Polski, która nie będąc zaliczona 
do państw „wielkich*, jest jednak 
uważana za mocarstwo wyższej nie- 
co rangi od pozostałego plebsu w 
Lidze. Reszta zależeć będzie od nas 
samych. 

Poza dziwaczną terminologją, 
służącą do podziału państw na ka- 
tegorje, kryje się mniej może spre- 
cyzowana, ale nie pozbawiona zna- 
czenia opinja;šwiata 0 roli poszcze- 
gólnych krajów w koncercie mię- 
dzynarodowym, w którym honoro- 
we stanowisko mają kraje, kwitną- 
ce gospodarczo ji zdolne do ujaw- 
nienia istotnej siły politycznej na 
zewnątrz. Uprzywilejowanie Polski 
prawem reelekcyjności stanowi do- 
datni przejaw tej opinii. 

Pewna pojednawczości, zgodnie 
z nutą, panującą dziś na całym 
Zachodzie Europy, ale stanowcza 
polityka rządu polskiego osiągnę- 
ła istotny sukces, wygrywając w 
grze genewskiej to wszystko, co 
było do wygrania. Warunki zewnę- 
trzne nie układały się wcale na 
naszą korzyść. 

To też zmiana, jaka w nich w 
ostatnim Okresie zmian jest w 
przeważnej części wynikiem nowe- 
go układu stosunków w Polsce. Z 
kraju który był jeszcze przed pół- 
rokiem przedmiotem lekceważenia 
za swą „polnische Wirtschaft", sta- 
liśmy się państwem, które jest 
istotnie rządzone, organizmem gos- 
podarczym, ktory szybkimi kro- 
kami zmierza do uzdrowienia swych 
bolączek i Przezwyciężenia nędzy 
powojennej, zaglądającej w Oczy 
całeniu niemal światu. 

A to są względy, które na Za- 
chodzie wzbudzają szacunek! 

W chwili obecnej z przedmiotu 
polityki międzynarodowej w naj- 
ważniejszym jej organie — Radzie 
Ligi Narodów stajemy się czynnym 
jej współtwórcą, z którego zdaniem 
i interesami liczyć się wypadnie 
mocarstwom zachodnim. 

Kto raz widział upokarzające 
stanowisko naszej delegacji na 
sesjach Rady, nasze kuluarowe za- 
biegi o pozyskanie poparcia jej 
członków, którzy zwykle niechętnie 
jakiekolwiek prócz własnych sprawy 
traktowali, odczuje w sobie błysk 
dumy narodowej na myśl, że 
pojęcie naszej młodej i ciężko 
zdobytej suwerenności państwowej 
w oczach świata uległo w wyniku 
rozpraw genewskich niezaprzeczal- 
nie utrwaleniu. 

B. W. 
  
  

Posiedzenie komisji prawniczej. 
GENEWA. (Pat). Komisja prawnicza Zgromadzenia Ligi Narodów zebrała się dziś popołudniu pod przewodnictwem radcy Motty, celem ustalenia programu prac na przyszły tydzień. Komisja ta zajmować się 

będzie sprawą pokojowego załatwiania zatargów międzynarodowych, jak 
również położeniem, wytworzonem przez zawarcie traktatów locarnień- skich i innych układów dotyczacych bezpieczeństwa i. rozbrojenia. Spra- 
wa ta przyszła do komisji prawniczej, 
rozbrojeniową. 

po załatwieniu jej przez komisję 

Popierajcie L. O. P. P. 

Wynik wyborów. 
GENEWA. (Pat). Na dzisiejszem przedpołudniowem po- 

siedzeniu Zgromadzenie Ligi Narodów przeprowadziło wybo- 
ry niestałych członków Rady Ligi. W pierwszem głosowaniu 
wzięło udział 49 państw. Absolutna większość wynosiła 25. 
Wynik głosowania był następujący: 

Kolumbja otrzymała 46 głosów, Polska — 45, Chili—43, 
San-Salvador —42, Belgja—41, Rumunja—41, Holandja—37, 
Chiny — 29, Czechosłowacja—23, Persja—20, Portugalja—16, 
Finlandja — 14, Irlandja— 10, Urugwaj—9, Kanada, Estonia, 
Danja i Siam —- po 2. 

Po zakończeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia 
Ninczicz oświadczył, że pierwsze 8 państw zostały wybrane 
do Rady. Co do 9-g0 miejsca, musi nastąpić ponowne głoso- 
wanie rozstrzygające między kandydaturami Czechosłowacji, 
Persji, Portugalji i Finlandji. 

W wyniku drugiego głosowania Czechosłowacja otrzy- 
mała 27 gł. i została tem samem wybrana do Rady. Finlan- 
dja otrzymała 11, Portugalja — 1, Irlandja — 4. 

Z kolei Ninczicz złożył życzenia wszystkim państwom, 
które otrzmały mandaty w Radzie. 

Mandaty 3-letnie. Reelekcyjność 
GENEWA. (Pat.) Zgromadzenie Ligi Narodów po wy- 

borze niestałych członków Rady, przystąpiło do wyborów 
tych członków, których mandat będzie trwał 3 lata. Mandaty 
te przyznano Polsce 44 głosami, Chili — 41, Rumunii — 30 
głosami. 2-ietnie mandaty przyznano Holandji i Kolumbii 47 
głosami, Chinom — 43. Pozostałe Państwa: Belgja, Czecho- 
słowacja i San Salvador, otrzymały mandaty jednoroczne. 

Polska przedstawiła pisemną prośbę '0 przyznanie jej 
prawa reelekcyjności po upływie 3-letniego okresu. Przystą- 
piono do głosowania, na zasadzie którego Polska otrzymała 
mandat reelekcyjny 36 głosami przeciwko 8. Ponadto odda- 
no_ 4 białe kartki. W ten sposób Polska uzyskała wymaganą 
większość */. 

    

Delegacja polska dziękuje Briandowi. 
Po ogłoszeniu rezultatów głosowania delegacja polska podzięko- wała Briandowi za wydatne poparcie, dzięki któremu osiągnięto tak pomyślne wyniki. Następnie zabrał głos minister Stresemann i oświad- czył, iż jest zachwycony rezultatami wyborów do Rady, która w obec- nym swym składzie będzie mogła znakomicie pracować. 

Oświadczenie p. ministra Zaleskiego. 
GENEWA, (A. T. E.). Bezpośrednio po wyborze Polski do Rady Ligi Narodów min. Zaleski, który, jako pierwszy polski przedstawiciel będzie zasiadał w Radzie Ligi Narodów, oblegany przez dziennikarzy wszystkich narodowości, oświadczył, iż wybory Polski do Rady Ligi są dalszym krokiem w kierunku utrwalenia mocarstwowego stanowiska Polski. 
Sen. Posner powiedział, iż dzień czwartkowy jest dla Polski dniem historycznym, Św: ь 

Zamknięcie Zgromadzenia. 
GENEWA, (Pat). Po zakończeniu wyborów i po udzieleniu kilku informacyj dotyczących porządku dziennego plenarne posiedzenie Zgro- 

madzenia Ligi Narodów zostało zamknięte o godz. 13 min. 50. Nastę- 
pne posiedzenie Zgromadzenia odbędzie się w sobotę przed południem. Zajmie się ono rezolucjami i sprawozdaniami w komisji Zgromadzenia. 

Pierwsze posiedzenie nowej Rady. 
GENEWA, (Pat). W dzisiejszem posiedzeniu Rady Ligi Narodów wzięli udział: Benesz (Czechosłowacja), jako przewodniczący; Briand (Francja), Chamberlain (Anglja), Streseman (Niemcy), Scialoia (Włochy), baron Ishy (Japonja), de Brouckere (Belgia), Mitilineu (Rumunja), Zaleski (Polska), Willegas (Chili), Urutia (Kolumbja), Guerrero (Sal- vador), Hao-Hsin-Szo (Chiny) Loudon (Holandja). 

Znamienne oświadczenie p. de Jou- 
venel'a. 

BERLIN. (Pat). W rozmowie z genewskim korespondentem „Ger- manii" oświadczył delegat francuski de Jouvenel, który ostatnio piasto- 
wał stanowisko wysokiego komisarza w Syrji, iż sympatja francuskiej opinji publicznej dla Niemiec będzie zależna znacznym stopniu od pomyślnych wyników rokowań handlowych nietylko z Francją, lecz w 
równej mierze i z Polską. 

Poseł Olszowski w Genewie. 
BERLIN, (Pat). Poseł polski przy rządzie Rzeszy minister Olszow- 

ski na telegraficzne wezwanie ministra spraw zagranicznych Zaleskiego wyjechał wczoraj wieczorem do Genewy. 
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DZIE LIGI NARODÓW. 
Rola Polski w Radzie Ligi. 

Przemówienie Min. Zaleskiego do prasy. 
GENEWA, (Pat.) Wczoraj o g. 

4-ej popołudniu p. minister Zales- 
ki przyjmował u siebie członków 
delegacji polskiej i przedstawicieli 
Prasy polskiej; przyczem wygłosił 
do zebranych przemówienie w 
głównych  zarysach następującej 
treści: 

Na wstępie minister podkreślił, 
iż nie należy zapominać, że Pol- 
ska nie zrzekła się stałego miej- 
Sca do Rady Ligi Narodów. Odpo- 
wiednie zastrzeżenia zostały w tym 
względzie poczynione i figurują w 
protokulach komisji reorganiza- 
cyjnej Rady Ligi Narodów. 

Ze względu na specjalnie do- 
niosłą rolę polityczną Polski w 
ukształtowaniu się międzynarodo- 
Wych stosunków europejskich u- 
znana została konieczność stałej 
jej współpracy w Radzie Ligi Na- 
rodów, ustalone równocześnie wej- 
ście Polski i Niemiec do Rady Li- 
£i Narodów pozostało efektywnie 
zrealizowane. 

Nie odbyło się ani jedno po- 
siedzenie Rady Ligi Narodów z u- 
działem Niemiec, ale bez udziału 
Polski. Dla zrealizowania tego de- 
zyderatu Polski, zmieniona zostaża 
dotychczasowa procedura wyborów 
na Zgromadzeniu, ustalona kilku- 
letnią praktyką. Jak wiadomo do- 
tychczas wybory odbywały się za- 
wsze w końcu sesji, jako ostatni 
ni punkt porządku dziennego prac 
Zgromadzenia, gdy tymczasem dzi- 
siaj wybory przeprowadzone zosta- 
ły w toku samej sesji. 

Wybór Polski jako jedynego 
państwa reelekcyjnego jest podkre- 
šleniem specjalnej roli Polski w 
świecie, podkreśleniem tem waż- 
niejszem, iż zostało ono' dokonane 
nie na mocy kompromisu między 

wielkiemi mocarstwami lecz w re- 
zultacie wolnych wyborów całego 
świata reprezentowanego na Zgro- 
madzeniu Ligi Narodów. 

Wielkie to zwycięstwo, jakie 
Polska_odniosła dzisiaj —mówił mi- 
nister Zaleski — nakłada jednak na 
kraj nasz bardzo poważne zobo- 
wiązania. Z jednej strony dana jest | 
Polsce możliwość obrony jej inte- 
resów w Radzie Ligi Narodów, z 
drugiej strony włożono na nią o- 
bowiązki czuwania jako państwa 
szczególniej do tego powołanego, 
nad porządkiem Świata oraz nad 
rozwojem i ugruntowaniem idei po- 
koju, której służyć winna Liga Na- 
rodów. 

Mam nadzieję, iż tak jak rząd 
obecny, który zdecydowany jest ze 
wszystkich swoich sił służyć idei 
pokoju w Europie, tak tež i opinja 
polska, a szczególniej jej najży- 
wotniejszy wyraz — prasa, zrozu- 
mie głębokie znaczenie dnia dzi- 
siejszego. 

Dziękuję Panom bardzo za to, 
żeście przybyli do Genewy i przez 
to zadokumentowali zainteresowa- 
nie, jakie opinja polska żywi dla 
Spraw rozgrywających się na tere- 
nie Ligi Narodów i mających tak 
pierwszorzędne znaczenie dla Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

Następnie przemawiał sen. Pos- 
ner, który podkreślił historyczne 
znaczenie dnia dzisiejszego dla Pol- 
ski, winszując ministrowi Zaleskie- 
mu powodzenia związanego na 
zawsze z jego imieniem. Pozatem 
mówca podkreślił niezmordowaną 
i cichą pracę stałej delegacji pol- 
skiej w Genewie i jej szefa min. 
Sokala. 

Przemówienie przyjęte było przez 
zebranych głośnymi oklaskami. 

OBCY O NAS. 
Głosy prasy niemieckiej. 

BERLIN, (Pat). Omawiając wy- 
niki dzisiejszego głosowania w Ge- 
newie, zaznacza „Vorwaerts*, iż 
Niemcy swój zamiar głosowania za 
przyznaniem Polsce pół stałego 
miejsca w Radzie Ligi Narodów 
ogłosiły od dawna i w tym duchu 
delegacja niemiecka działa. W gło- 
sowaniu nad reelekcją delegacja 
niemiecka oddała białą kartę. Gdy- 
by o reelekcję starało się jakieś in- 
ne państwo np. Belgja, to delegac- 
ja niemiecka mogłaby głosować za 

AE i Polsce tego prawa. 
oniewaž jednak ubiegała się O to 

tylko Polska, Niemcy uznały iż właś- 
nie ta reelekcja miałaby charakter 
demonstracji, jako votum zaufania 
dla Polski, a do tego Niemcy nie 
miały powodu się przyczynić. Dzien- 
nik socjalistyczny zapowiada, iż fakt 
głosowania Niemiec za Polską jest 
wstępem do nowej ery przyjaznej 
współpracy Rzeszy z jej sąsiadem 
na Wschodzie. 

„Berliner Tageblat" stwierdza, 
iż przez uzyskanie 45 głosów dla 
swej kandydatury Polska odniosła 
wielkie zwycięstwo moralne. 

Korespondent genewski „Lokal 
Anzeiger" wskazuje na doniosłość 
dziejowej chwili, gdy Niemcy i Pol- 
ska wejdą dziś równocześnie do 
Rady Ligi Narodów. Korespondent 
stwierdza, iż delegacja niemiecka 
nie uczyni nic, aby całej tej spra- 
wie nadać inny obrót. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* 
wskazuje na uprzywilejowane sta- 
nowisko Polski podczas dzisiejsze- 
go głosowania i zaznaczą, iż zwy- 
cięstwo Polski ma charakter pro- 
blematyczny. Tego votum zaufania 

ze strony Zgromadzenia pisze or- 
gan nacjonalistyczny — Marszałek 
Piłsudski nie potrafi wyzyskać, aby 
ustabilizować złoty ani też otrzy- 
mać pożyczkę amerykańską. Nale- 
ży oczekiwać, iż Polska rozwijając 
zdobycze dzisiejszego popołudnia 
wzmoże swą propagandę. Pismo 
wyraża ubolewanie, że Polska jako 
członek Rady Ligi Narodów sko- 
rzysta ze swego prawa veta i unie- 
możliwi w ten sposób osiągnięcie 
stabilizacji stosunków w Europie. 
Wszystkie te rozważania wskazują 
zdaniem pisma na to, iż opinja 
Świata jest jeszcze bardzo daleka 
tego, aby naprawić  „zbrodnię* 
traktatu Wersalskiego. 

BERLIN, (Pat). „Deutsche Ta- 
gesztg" opisując przebieg dzisiej- 
szego Zgromadzenia Ligi Narodów 
dodaje, iż Briand i Chamberlain z 
uśmiechem sledzili przebieg głoso- 
wania, ponieważ z góry znali rezul- 
taty. Ze wszystkich stron gratulo- 
wano delegacji polskiej, 

„Preussische Kreutzztg” donosi: 
przeciwnikom Niemiec udało się 
izolować Niemcy w Radzie. Nie 
trudno wobec tego stwierdzić, piszą 
dzienniki, iż wpływ Niemiec na 
ukształtowania się przyszłej mię- 
dzynarodowej sytuacji politycznej 
będzie niewielki. 

„Germania“ zaznacza, iż po- 
wszechnie przypuszczają, že Niemcy 
dały swój głos za Polską. Faktten 
podkreślają w kołach zbliżonych 
do Ligi Narodów z dużem zadowo- 
leniem. Dziennik występuje wrogo 
przeciwko stanowisku  zajętemu 
przez niemiecką prasę nacjonali- 
styczną wobec rezultatów dzisiej- 
szego głosowania. 

  

Klasa operowa.   

Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie 
(z prawami) pl. Orzeszkowej 9. Klasy instrumentów solowych i orkiestrowych, śpiewu solowego, przedmiotów teoretycznych 

— Klasa organowa. Przyjmowanie zapisów codziennie od godz. 4—7 1511     

“ 
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W komisarjacie rządu. 
(Rozmowa z Komisarzem Rządu 

m.Wilna p. Kazimierzem Wimborem) 

Komisarz Rządu na miasto Wil- 

no p. Kazimierz Wimbor udzielił 

nam kilka ciekawych informacyj z 

zakresu bieżących spraw jego urzędu. 

Rozmowa miała przebieg nastę- 

pujący: 
Co może nam p. Komisarz 

powiedzieć o bezpieczeństwie pu- 

blicznem w mieście? 

— W zakresie bezpieczeństwa, 

pada odpowiedź, — stosunki unor- 

mowały się prawie całkowicie. 

Napadów  bandyckich niema. 

Jeśli chodzi nawet o zwykłe kra- 

dzieże, to wypadków takich mamy 

zaledwie kilka w ciągu doby. 

Zawsze prawie są One ujawnia- 

ne, lecz procentowo w stosunku 

do innych wielkich ośrodków miej- 

skich liczba samych kradzieży jest 

znikoma. 

— Czy redukcja policji odbiła 

się na stanie bezpieczeństwa? 

— Specjalnie nie. Mimo zredu- 

kowania około 200 sił w policji 

miejskiej, stan bezpieczeństwa nie 

ucierpiał. Tłumaczyć to należy 

większą sprawnością policjantów i 

zadawalającem wyszkoleniem. Jesz- 

cze odczuwamy jednak stały brak 

oficerów policyjnych. Traktujemy 

to, jako sprawę Ściśle wewnętrzną, 

z którą dajemy sobie radę. 

Chcąc zasadniczo stan bezpie- 

czeństwa podnieść; —mówi dalej p. 

Wimbor, należałoby zwolnić policję 

od całego szeregu funkcyj niewcho- 

dzących w zakres spraw bezpie- 

czeństwa, jak naprzykład z najzby- 

teczniejszej obecności przy wszel- 

kich egzekucjach podatkowych i in. 

— Porządek publiczny i stan 

sanitarny? 
W. dziedzinie utrzymania porząd- 

ku w mieście najwięcej stosunko- 

wo czasu zabiera nam sprawa do- 

zorowania aut i dorożek. Urządza- 

ne przez nas przeglądy dorożek — 

sprawę ich wyglądu i czystości do- 

statecznie normują. 

Stan sanitarny miasta w dal- 

Sejm i Rząd. 

Wizyta ministra Raczyńskiego w 
Wiedniu. 

WARSZAWA. (Pat). Dnia 16 

b. m. o godz. 6 wiecz. p. Minis- 

ter rolnictwa i D. P. A. Raczyński 

wyjechał do Wiednia celem rewi- 

zytowania austryjackiego ministra 

rolnictwa i D. P., który bawił w 

Polsce w czerwcu 1925 r. W pod- 

róży p. ministrowi towarzyszą pp.* 

Wiesław Kopczyński, b. minister 

reform rolnych, dr. Henryk Pawli- 

kowski, wiceprezes okręgowego 

T-wa Rolniczego w Samborze, p. 

Stefan Królikowski, naczelnik Wy- 

działu Ekonomicznego w Minister- 

stwie Rolnictwa. Korzystając z po- 

bytu swego w Austrji minister Ra- 

czyński ma zamiar zapoznać się 

bliżej z problemem intensyfikacji 

drobnych gospodarstw włościań- 

skich, posuniętem daleko w Au- 

strji a posiadającem dla Polski 

pierwszorzędne znaczenie ze wzglę- 

du na reformę rolną. W tym celu 

p. minister zamierza zwiedzić sze- 

' reg instytucji w Wiedniu, wystawę 

rolniczą, gospodarstwa w Tuln i 

Loeben oraz szkołę rolniczą w 

Modling. 
W Wiedniu p. minister oraz to- 

warzyszące mu osoby będą gośćmi 

austryjackiego ministra rolnictwa. 

— 
z 

„ Mury Bazyljańskie. 
Miejscowi czy przyjezdni ludzie, 

cudzoziemcy nawet interesują Się 

coraz pilniej sprawą, która z bie- 

giem lat nabiera wartości w sto- 

sunki prostym do rozbudzonych 

przez nią uczuć mieszkańców 
Wilna. 

Koniecznem się nam wydaje, 

wobec niejednokrotnie fałszywie 

przedstawianej sprawy walki o „Ba- 

zyljanów*, możliwie  objektywny 

dać tej walki obraz. 

— A na to sięgnąć musimy 

odległej przeszłości. Miejsce obec- 

nych Murów Bazyljańskich to je- 

den z najdawniejszych rozsadni- 

ków chrystjanizmu w Wilnie. Wed- 

ług, nienajściślejszych zresztą, wia- 

'domości historycznych,  Juljanna 

ruska, żona W. Ks. Litwy Olgier- 

da, a matka Jagiełły, uprosiła dla 

wędrujących mnichów wschodnie- 

go obrządku jaki sama wyznawała, 

o plac przy trakcie miednickim. 

— Tam też zostali pochowani 

owi misjonarze Litwy, wraz z ry- 

cerzami Olgierda, wyznającemi tę 

co i oni wiarę, a umęczonemi przez 

pogańskich litwinów w 1347 roku. 

Zwali się Jan, Antonjusz i Eusta- 

chy i nie wiele poprzedzili mni- 

chów zachodniego obrządku fran- 

ciszkanów, którzy jak wiemy, zo- 

"więcej, jak dwa tysiące. 
B. 

szym ciągu jest bardzo opłakany— 

a to ze względu na brak kanaliza- 

cji, wodociągów i nieuregulowanie 

całego szeregu rzeczy (przez Ma- 

gistrat!), jak sprawy Koczergi W 

śródmieściu, które zatruwają po- 

wietrze. 
Sprawy w zakresie utrzymania 

stanu zdrowotnego w mieście re- 

gulowane są—jak wiadomo—przez 

referat zdrowia przy komisarjacie 

rządu, dżiałający w porozumieniu z 

magistracką sekcją zdrowia Oraz 

przy współudziale powołanych prze” 

zemnie kuratorów sanitarnych z 

pośród obywateli miasta. 

— Jak się przedstawia sprawa, 

zapowiedzianego sumarycznego u- 

obywatelnienia mieszkańców Wilna? 

— Sprawa ta, wyjaśnia z Oży- 

wieniem nasz rozmówca, najwięcej 

bodaj absorbuje w tej chwili mój 

urząd. 
Rozpoczynamy tę akcję od te- 

go, że od dnia 1 października 

wszyscy mieszkańcy Wilna winni 

się na nowo zameldować przez 

swych dozorców domowych w od- 

powiednich komisarjatach policji. 

Przy zameldowaniu, jak już infor- 

mowaliśmy, należy przedstawić po- 

siadane dokumenty obywatelstwa 

lub dowody osobiste. 
Łącznie z zapowiedzianym prze- 

meldowaniem ludności , powołane 
będą przez Magistrat komisje oby- 

watelskie, które będę właściwie 

ustalały obywetelstwo poszczegol- 

nych osób na podstawie załączo- 

nych dokumentów, osobistej znajo- 

mości, względnie zeznań świadków. 

Wilno należy wiedzieć, posiada 

według  prowizorycznych obliczeń 

(dotychczas nie było spisu ludnoś- 

cil) 200,000 mieszkańców. W tej 

liczbie, dotychczas, 40 proc. zaled- 

wie posiada obywatelstwo polskie. 

Pozostali to ludzie, którzy wogóle 

nie interesowali się tą sprawą, acz- 

kolwiek bezwględnie w olbrzymiej 

większości posiadają wszelkie dane, 

aby dowody otrzymać. Obcokra- 

jowców przebywa przeciętnie nie 

W.Ś. 

W piątek po przyjeździe p. mi- 

nister będzie przyjęty przez Prezy- 

denta Rzeczypospolitej Austryjac- 

kiej. 
Powrót p. ministra do Warsza- 

wy nastąpi we środę dnia 22 b. m. 

W sali recepcyjnej dworca Głów- 

nego żegnali odjeżdżającego p. mi- 

nistra charge d' affaires poselstwa 

austrjackiego p. Walter Haas oraz 

grono wyższych urzędników Mini- 

sterstwa Rolnictwa i D.P. z p. 

podsekretarzem stanu dr. Józefem 

Raczyńskim na czele. 

Dzień premiera. 

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj o 

godz. 10 rano p. Premier przyjął 

ministra skarbu Klarnera. O godz. 

1-ej przyjął prezydjum Koła Žy- 
dowskiego w osobach posłów: Hart- 

glassa, Farbsteina i Kirschbauma a 

następnie delegację komitetu cen- 

tralnego. związków zawodowych z 

posłem Żuławskim na czele i mi- 

nistra pracy Jurkowicza. Po godz. 

1-ej p. Premjer udał się na kon- 

ferencję do marszałka Sejmu Ra- 

taja. 

PASY skórzane 
BALATA i wielbłądzie poleca 

Anglopol pia 13” 15i2.3 

  

stali z góry, zwanej później Trzy- 

krzyską, zrzuceni do Wilji przez 

fanatycznie do swych bogów przy- 

wiązanych Litwinów w 1385 roku. 

Monastyr i kościół gotycki, roz- 

budowany na wielką skalę, był dzie- 

łem jednego z najciekawszych lu- 

dzi naszej historji, ruskiego knia- 

zia Konstantego Ostrogskiego, któ- 

ry wyznając obrządek wschodni 

przesiąknięty kulturą wschodnią, 

fanatyczny obrońca przywilejów Lit- 

wy i Rusi wobec Korony, był za- 

razem straszliwym pogromcą „Mo- 

skwy“ Od której zakusów i supre- 

macji bronił mężnie Państwo Pol- 

skie pod Orszą. W podzięce za 

odniesione tam zwycięstwo, wzno- 

si monastyr i cerkiew Swiętej Trój- 

cy, (a też opodal cerkiew Sw. Mi- 

kołaja) i uposaża bogato mnichów 

wschodniego wyznania w roku 

1514. 
Po wolnościowych dla wszyst- 

kich wyznań epoce Jagiellonów, z 

chwilą wzrostu grecko-katolickiego 

wyznania i po Unii Brzeskiej (1594) 

zaczęło się na początku XVII w. 

przekazywanie wszystkich świątyń 

prawosławnych (wschodniego Ob- 

rządku) unitom (greko-katolikom). 

I tak oddaną im została przez Zyg- 

munta III cerkiew Sw. Mikołaja, 

Paraskiewy, Przeczystej Bogarodzi- 

cy i Trójcy Sw. z klasztorem, gdzie 

osiedli wnet Bazyljanie. Jedynie 

nietknięte pozostały cerkiew i mo- 

EE. 

KURA E. R W DUZE E.N-S:K I 

Włosko-rumuński traktat przyjaźni. 

RZYM, (Pat). Mussolini oraz prezes rady ministrów Rumunji Ava- 

rescu odbyli wczoraj popołudniu narady w czasie których ustalono 

wszystkie punkty włosko-rumuńskiego traktatu przyjaźni. Podpisanie 

traktatu nastąpi dziś. 

Podpisanie traktatu. 

RZYM, (Pat). Mussolini i gen. Avarescu podpisali 

Chigi włosko-rumuński traktat współpracy i przyjaźni. 
dziś w pałacu 
Po uroczystoš- 

ci podpisania traktatu premjėr włoski wydał Śniadanie na cześć gen. 

Avarescu, podczas którego obaj szefowie rządu wznosili serdeczne toasty. 

Mussolini ściga emigrantów politycz- 
nych. 

PARYŻ, (Pat). Prasa donosi z Rzymu, iż specjalna komisja rozpo- 

częła tam dochodzenie przeciwko politykom włoskim, którzy schronili 

się do Francji. 

  

Wu-Pei-Fu rośnie na siłach. 
PEKIN, (Pat). Wedle otrzymanych wiadomości wojska Wu-Pej-Fu 

zostały wzmocnione i przygotowują się do ponownej ofenzywy prze- 

ciwko wojskom kantońskim.. | 

Lot powrotny porucznika Orlińskiego. 
TOKIO, (Pat). Por. Orliński odbywający lot powrotny do War- 

szawy wylądował pomyślnie dnia 14 września w Heisio. 

Olbrzymia sieć szpiegowska 

na terenie Wileńszczyzny. 
Likwidacja bandy szpiegowskiej. 

Jak już donosiliśmy w jednym 

z poprzednich numerów naszego 

pisma w ostatnich dniach władze 

bezpieczeństwa przystąpiły do li- 

kwidacji olbrzymiej sieci szpiegow- 

skiej, która mackami swemi obej- 

mowała teren czterech województw 

wschodnich. Centrem operacyjnym 

tej sieci szpiegowskiej jest Wilno. 

Tu mieścił się główny sztab. Are- 

sztowania rozpoczęły się na prowin- 

cji w pogranicznych powiatach. W 

ręce władz bezpieczeństwa dostało 

się około 40 osób, z których 20 

znajdowało się na usługach wywia- 

du bolszewickiego, pozostałe zaś 

20 pozostawało w stałym kontak- 

cie z aresztowanymi szpiegami: 

Niezależnie od ogólnej likwida- 

cji bandy szpiegowskiej na terenie 

województwa wileńskiego odkrytą 

została przez organy bezpieczeńst- 

wa samodzielna banda szpiegowska, 

która działała na terenie Wileńskiej 

Dyrekcji Kolejowej. 
Ponadto wczoraj aresztowano 

niejakiego M., co do którego stwier- 

dzono, że był w stałej łączności z 

Syczewskim i Mostejkówną. 
Historja szpiega Syczewskiego 

jest bardzo pouczająca. 

Skromny pracownik. 

Od kilku lat pracował on w 

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. Po- 

czątkowo pracował w Wydziale Ad- 

ministracyjnym. Po kilku miesię- 

cach pracy w tym Wydziale po zje- 

dnaniu sobie zaufania władz prze- 

łożonych, jako zaufany pracownik 

zostaje przed dwoma laty przenie- 

siony do Wydziału Mobilizacyjnego. 

Do biura przychodził punktualnie 

o godzinie 8-ej rano. Kończył pra- 

cę o godzinie 3-ciej. Był przykła- 

dem dobrego, oddanego pracy urzę- 

dnika. 
Chodził bardzo skromnie ubra- 

ny i stale uskarżał się na brak 

pieniędzy. Przed kilku tygodniami 

złożył nawet podanie o przyznanie 

mu zapomogi bezzwrotnej. Otrzy- 

mał ją. W biurze był zawsze grze- 

czny, usłużny. Nie dziwnego, że zje- 

dnał sobie ogólną sympatję wśród 

współpracowników i przełożonych. 

nastyr Sw. Ducha, służące w dal- 

szym ciągu wschodniemu wyznaniu. 

Od tej chwili rozpoczęła się 

walka. Dyzunici wypowiedzieli pro- 

ces unitom i dekret trybunałów 

polskich przyznał dyzunitom włas- 

ność monasteru i cerkwi Sw. Trój- 

cy. Cóż, kiedy, jak pisze Kraszew- 

ski, (Wilno III t. 69 i 70 str.) gdy 

mnisi prawosławni, ruszyli do swej 

dawnej własności, wyszedł im na 

przeciw św. Bazyli z Sebastjański- 

mi męczennikami i widocznie bar- 

dzo nieżyczliwie wyglądali, kiedy 

zmusili dawnych właścicieli do u- 

cieczki, a król Zygmunt III Waza, 

tak się cudem tym przejął, że de- 

kret trybunału skasował i całą po- 

sesję w wieczne władanie oddał 

Bazyljanom. 

Aż do połowy XVIII w. za- 

mieszkiwali oni „eremy* małe dom- 

ki drewniane w obrębie murów po- 

łożone, dopiero po pożarze w 1750 

zaczęto budować murowany klasz- 

tor, który kilka razy uległ przerób- 

kom, ostatnio w 1867. 

Nie tu miejsce rozwodzić się 

„nad zasługami zakonu Bazyljanów 

"u nas. Nie tylko państwowo lojal- 
ni, a nawet gorąco  patryjotyczni, 

czego dali dowody biorąc pośred- 

nio udział w spiskach wolnościo- 

wych za rządów rosyjskich, byli 

też Bazyljanie szerzycielami wiedzy 

o czem annale Uniwersytetu Wi- 

leńskiego świadczą. 

Przyjaciółka Syczewskiego. 

W referacie mobilizacyjnym Wy- 
działu Mechanicznego Wileńskiej 
Dyrekcji kolejowej pracowała od 
kilku lat kancelistka Mostejkówna. 
Ostatnia została przeniesiona do 
oddziału na dworcu. Była ona ró- 
wnież wzorem wykwalifikowanej 

pracowniczki. Podrzędną uwagę 
zwróciły wśród urzędników Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej zawiązane 
nagle między nią a Syczewskim za- 
żyłe stosunki. 

Na tropie szpiegów. 

Tymczasem władze bezpieczeń- 
stwa otrzymały poufne informacje, 
że Wydział „Mobilizacyjny Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej jest opa- 
nowany przez bolszewicką sieć 
szpiegowską. Ustalonem zostało, iż 
kolejowe plany mobilizacyjne i 
wszelkie dokumenty mobilizacyjne 
dostają się nieznaną drogą do rąk 
bolszewickiego GPU. Zarządzone 
ścisłe obserwacje pracowników 
Wydziału Eksploatacyjnego Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej z począ- 
tku nie dały pozytywnych wyni* 

ków. Stwierdzono tylko, iż Syczew- 
ski spotyka się co pewien czas w 
kinematografach wileńskich z ja- 
kiemś podejrzanem indywiduum. 
Zachowanie się jednak Syczewskie- 
go przy spotykaniu się z tem indy- 
widuum, nacechowane szczególnem 
zdenerwowaniem i podnieceniem, 
niczem nieuzasadniona ostrożność, 
objawająca się w  spotykaniu 
w ciemności, oraz krótkość tego 
spotkania — wzbudziły podejrze- 
nie u władz bezpieczeństwa. 

Ciekawe odkrycie. 

Zarządzone śledzenie „podejrza- 

nego indywiduum" doprowadziło do 

ciekawego odkrycia. Okazało się 

bowiem, iż osobnik, zktórym spo- 

tykał sięw kinach wileńskich Sy- 
czewski, był szpiegiem bolszewic- 

kim z G. P.U. w Mińsku. Działal- 
ność wspomnianego szpiega ogra- 

niczała się do pośredniczenia mię- 

dzy Syczewskim a kurjerem bolsze- 

wickim, który przyjeżdżał do Wilna 

po „materjały* co 2 tygodnie. 

EO EEE, 

Że unitami na Litwie byli ludzie 
znakomici o tem nie potrzeba chyba 

przypominać, dość wspomnieć twór- 

ców Unii Pocieja i Terleckiego, Ja- 

nusza Tyszkiewicza który tu nawet 

śliczną dobudował kaplicę grobową, 

wreszcie sławę zakonu  Józefata 

Kuncewicza, który tu w Wilnie 

przebywał nim w Witebsku jako 

gorliwy szerzyciel Unji przez Mo- 

skwę umęczony został. 

Kasata zakonu Bazyljanów na- 

stąpiła w 1827 r. niebawem Opusz- 

czone mury Bazyljańskie stały się 

więzieniem stanu, w którem Osa” 

dzono aresztowanych Polaków i 

Litwinów. Już w 1823 r. zaczęła 

się ta martyrologja więzienna, któ- 

ra mury Bazyljańskie uczyniła dro- 

gie sercom naszym. Pierwsi znaleźli 

się tam Filareci z Mickiewiczem na 

czele i wśród tych Ścian, w nie- 

istniejącej już niestety „celi Konra- 

da", powstał zaczyn -najwspanial- 

szego natchnienia jakie rozbrzmia- 

ło kiedy w naszej literaturze: nie- 

śmiertelna Improwizacja z Dziadów. 

Uczestnicy spisków i powstania 

30 — 31 roku odsiedzieli tam rów- 

nież swe zamiary niepodległościowe, 

a w następnych latach i w 38 r. 

wplątani w akcję Konarskiego stu- 

denci akademji medycznej i ziemia 

nie, (Edward Romer, Medard Koń- 

cza) również byli więzieni i skazani. 

Sam Szymon Konarski z tąd na 

Aresztowanie szpiegów. 

Teraz nie ulegało już najmniej- 

szej wątpliwości, iż Syczewski jest 

szpiegiem bolszewickim. 

Przed kilku dniami Syczewski 

spotkał się tuż koło dworca kole- 

jowego z wymienionym wyżej szpie- 

giem bolszewickim, wręczył mu ja- 

kiś pakiet i jak gdyby nic, wsiadł 

do autobusu i pojechał na ulicę A. 

Mickiewicza. 
Policja szpiega bolszewickiego 

natychmiast po odejściu Syczew- 

skiego aresztowała. Równocześnie 

na ulicy Mickiewicza został aresz- 

towany Syczewski. Znalazła się pod 

kluczem również Mostejkówna. 

ideowy komunista. 

Syczewski miał pracować na 

rzecz wywiadu bolszewieskiego już 

od dwóch lat. Plany mobilizacyjne 

fotografował na specjalnym wosko- 

wanym papierze przezroczystym, 

na którym ujawniają się napisy do- 

piero po użyciu specjalnych środ- 

ków chemicznych. Pobierał za Swo- 

ją robotę od G. P. U. w Mińsku 

przeciętnie 100 dolarów  miesięcz- 

nie. W uprawianiu szpiegostwa 

miała mu być pomocną jego ko- 

chanka Mostejkówna. Sam osobiś- 

cie rzadko wręczał szpiegom - poš- 

rednikom  materjai. Wyręczał się 

chłopcami do posyłek. Syczewski 

podczas pierwiastkowego śledztwa 

miał się podobno przyznać do wi- 

ny i zadeklarować się jako ideowy 

komunista. 

Dochodzenie prokuratorskie. 

P. prokurator w towarzystwie 

sędziego śledczego do spraw szcze- 

gólnej wagi przeprowadzał w Wy- 

dziale Mobilizacyjnym Wileńskiej 

Dyrekcji Kolejowej, szczegółową 

rewizję aktów. Ponadto zostało w 

tej sprawie zbadanych kilkunastu 

świadków — urzędników tego wy- 

działu. 
Prowadzone w dalszym ciągu 

energiczne śledztwo przyniesie nam 

niewątpliwie dalsze ciekawe re- 

welacje. Zdan. 

GRIEDARZRCEWOROTWENEKI ZEDEEI CHSTTERA 

4 kifwy Kowieńskiej. 
Wśród szowinistów litew- 

skich. 

Dnia 9 b. m. odbył się w Ło- 

dziejach pierwszy kongres organi- 

zacji. „Pavasarys” pow. Sejnień- 

skiego. 
W dniu tym do Łodziej przy- 

była z całego powiatu młodzież 

należąca do tej organizacji. Swięto 

„Pavasarnikow“ rozpoczęło się 

mszą sw. po której odbył się po- 

chód po mieście. W pochodzie po- 

wyższym jechało pięć wozów  agi- 

tacyjnych i tak: pierwszy wóz wiózł 

pannę ubraną w narodowy strój li- 

tewski z zakutemi w kajdany rę- 

kami, co oznaczać miało okupo- 

wanie Wilna. Drugi wóz wiózł 

partyzanta ubranego w uniform 

żołnierza polskiego, który stojąc 

trzymał u nogi karabin francuski— 

to wyobrażać miało okupanta po- 

laka. Na trzecim wozie jechał bol- 

szewik, który łamał krzyże i rzu- 

cał na ziemię. Na czwartym wozie 

siedziała panna w narodowym stroju 

litewskim, przędząca len, co wy- 

obrażało wolną Litwę. Nareszcie 

piąty wóz wiózł czterech partyzan- 

tów litewskich z karabinami nie- 

mieckiemi, co wyobrażać miało 

zbrojną siłę Litwy. Pochód ten co 

pewien czas zatrzymywał się na 

stracenie był wyprowadzony, po 

ciężkiem więzieniu. 

Ukaz mikołajowski oddał w 

1840 — 41 r. monastyr i cerkiew 

św. Trójcy, (stale w Wilnie Bazylja- 

nami zwane), rosyjskiemu, prawo- 

sławnemu duchowieństwu. W czasie 

okupacji niemieckiej, na mocy u- 

kładów ze związkami oświatowemi 

białoruskiemi, znalazły się tam in- 

stytucje białoruskie i niebawem 

gimnazjum. 

_ № г. 1923 IV 26 Delegat Rządu 

Polskiego Walery Roman, pod na- 

ciskiem opinji i uczuć pewnej czę- 

ści społeczeństwa polskiego, widzą- 

cego w tych „murach* rodzaj re- 

likwi narodowej i  mauzolemu 

męczeństwa o wiarę i wolność, 

wydał dekret, przekazujący całą 

posesję Państwu a zarząd nad nie- 

mi Dyrekcji Robót Publicznych. 

Opierał się zaś na dekrecie Na- 

czelnego Dowództwa Litwy Środ- 

kowej z dn. 15.1X 1921, który O- 

piewał, iż „wszystkie stare budyn- 

ki, a między niemi wszystkie mury 

po-klasztorne, skonfiskowane przez 

rządy carskie w czasie niewoli, 

winne przejść na własność Rządu*. 

Rozporządzenie to wywołało 

protest konsystorza prawosławnego, 

który wniósł sprawę do Sądu Okrę- 

gowego. Rozstrzygnięcie sporu mu- 

siało się załatwić na tej płaszczyź- 

nie: czy obecne prawosławie jest, 

czy nie jest tem samem co w XVI 

. ulicy Łodziej, 

° $се, 
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PRZEKLĘTA TEORJA. 

Najgorzej, to z tą teorją względno- 

ści. Znajdzie się taki magik zamorski, 

i gwoli szydliwej uciesze swej czarnej 

duszy wymyśli coś, o czem się nawet 

Witosowi nie śniło, a ty, człowieku, po- 

tem cierp, i żyj do Śmierci w zamęcie, 

i już nigdy nie będziesz wiedział, co 

i jak. Jeden utrzymuje, że ma względnie 

czyste sumienie, inny ma względnie wier- 

ną żonę. 

Redaktor poniektóry patrzy okiem 
bazyliszka i powiada: „Masz, dr.... je- 
den względnie całe p... i do ko- 

misarjatu za obrazę moralności nie za- 

raz cię zabiorą, więc czego o zaliczkę 

się drzesz ?* 

Ale najgorzej, to z tymi zbawcami 
narodu od prawej strony. 

Jeden z drugim prawi: „Sami sobie 

winni, bo bić bili, ale co tam oni umie- 

ją? Dał raz w m..... i już ma dosyć, 

a przytem względnie słabo, nawet ząb 

nie ruszył się, a przytem względnie czę- 

sto, to się człek poczciwie przyzwyczaił. 

Z początku to nawet było jakoś nijako, 

a teraz, jak się z tydzień nie dostanie 

w ucho, to znowu markotno !* — 1 znajdź 

tu na takiego sposób. 

Jeden więc posłyszał, że św. Tertu- 

ljan powiedział: „Credo quia absurdum”, 

i że cały świat uznał to za myśl głębo- 

ką. Podrapał się w głowę i poprzysięgał 

na wszystkie świętości powiedzieć coś 

w tym rodzaju, tylko lepszego. I wymy- 

ŚliŁ „Credo quia absurdum Obst ho- 

minem esse“. No i co z takim zrobić, 

kiedy zaraz na dowód wyciąga teorję i 

tłómaczy, że pojęcie o cechach człowie- 

czych jest bardzo i bardzo względne. 

W takich to warunkach człowiekowi 

włosy bieleją i w kolumnie czwórkowej 

z miejsca poprzedniego pobytu odmasze- 

rowują, a życie wogóle wydaje się okrop- 

ną udręką, bo nie wie czego się trzymać, 

iani co, ani gdzie... 

Najgorzej zaś niepijącemu, bo inny 

to przynajmniej w sobotę, jako że dzień 

prohibicyjny (czy to mamy być całkiem 

gorsi od Ameryki?) robaka zaleje i ja- 

koś mu światopogląd, na względności 

oparty. ze światem widzialnym się u- 

zgodni, a niepijący — to co, — chodzi 

i martwi się bez końca. Stąd jednak nie 

wynika, że was zapraszam do szynku na 

trzy z pieprzem. To już każdy sobie 

i na swój rachunek. 
Persacutor. 

P. S. „Obst” w języku błękitnoo - 

kich Germanów oznacza owoc. Robimy 

tę uwagę ze względu na pewnego czci- 

godnego publicystę, co do człowieczeń- 

"stwa którego nie może być żadnych 

wątpliwości, jako że ustalił je już nie- 

dwuznacznie pewien generał, udowodnia- 

jąc, że nie może przy Obście wystawić 

warty ochronnej, bo nie jest prochow - 

nią, a człowiekiem. 

pn A 

ulicach, gdzie agitatorzy litewscy 

Ch.-D. (Krikzcioni) wygłaszali mo- 

wy antypolskie i opozycyjne pod 

adresem swego rządu. Nawoływano 

zebranych aby zaciągali się do sze- 

regów „Pavasarys“ i „Szaulisow“, 

„gdyż te organizacje dążą do ode- 

brania Wilna polakom. 

Jeszcze jeden ciekawy szczegół. 

Pavasarniki przed urządzeniem kon- 

gresu ustawili tryumfalne bramy na 

które w nocy przed 

9.1X r. b. zostały zniszczone przez 

miejscowych soc.-demokratów. 

A zatem walka na dwa fronty. 

7—до. 

Cholera 

BERLIN, (Pat). Donoszą tu z 

Kowna o wybuchu epidemji cho- 

lery na Litwie. : 

/
 

wieku wyznaniem? I czy wobec o. 

budzenia się na nowo unji w Pol. 

cerkiew prawosławna ma pra. 

wo do dawnych posiadłości? Obro 

ny praw konsystorza prawosławne- 

go podjął się był znany w całej 

Polsce jako jeden z najlepszych ju- 

rystów $. p. T. Wróblewski, znaw- 

ca prawa i historji tego kraju i 

kościoła. W dniu 26 maja 1925 r. 

Sąd Okręgowy 

Kozłowskiego, Pietkiewicza i Jana 

Piłsudskiego, anulował rozporzą- 

dzenie Delegata Rządu Romana, 

zwrócił mury konsystorzowi pra- 

wosławnemu i koszta zasądził na 

rzecz Państwa. Jednak Delegat Pro- 

kuratorji Generalnej w Wilnie zwró- 

cit się do Sądu Apelacyjnego, P-P. 

A. Kopeć i M. Obiezierski doma- 

gali się skasowania wyroku Sądu 

Okręgowego, mec. L. Kozłowski 

bronił praw konsystorza prawosław- 

nego. Dnia 18 b. m. Sąd Apelacyj- 

ny, skład sędziow:  Hryniewski, 

Oltarzewski, Bądzkiewicz, wydał 

wyrok, uchylający decyzję Sądu 

Okręgowego i mury zwrócił Rzą- 

dowi. 
Konsystorz prawosławny nie 

przychylił się do wyroku i wniósł 

kasacje do Sądu Najwyższego. 

* 
* * 

Nie od kilku więc lat, jakby się 

zdawać mogło, ale od kilku wieków 

trwają spory o kompleks gmachów 

złożony z sędziów: , 

    

  % ] 
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Zycie gospodarcze. 
Obwodowa wystawa rolnicza 

w Postawach. 
Związek Kółek i Organizacji 

Rolniczych ziemi Wileńskiej wspól- 
nie z Sejmikami powiatowemi urzą- 
dza obwodową Wystawę Rolniczą 
w Postawach w dn. 3, 4, 5 paź- 
dziernika r. b. 

Wystawa obejmie następujące 
działy: 

Rolnictwo, hodowla roślin, na- 
siennictwo, rośliny pastewne, oko- 

powe, len, narzędzia do uprawy i 

czyszczenia nasion. 
Hodowla: konie, bydło, 

chlewna, owce, prób. 

Ogrodnictwo: dziczki i uszlache- 

tnione drzewa Owocowe, krzewy, 

byliny, warzywa, sposoby opako- 
wywania, kolekcja owoców i wa- 

KRONIKA KRAJOWA. 

Sprawa zabezpieczenia praw 
do tytułów na okaziciela 
wywiezionych do Rosji. 

Centralny Związek Polskiego Prze- 
mysłu, Handlu, Górnictwa i Finan 
sów zwrócił się do Ministerjum 
Skarbu wskazując na to, že dnia 
1 lipca r. b., w myśl rozporządze- 
nia Ministra Skarbu z dnia 29 
października 1925 r. (Dz. U. Nr. 
110 poz. 789 r. 1925) upływa ter- 
min do składania w Głównym U- 
rzędzie Likwidacyjnym podań 0'za- 
bezpieczenie praw do tytułów na, 
okaziciela wywiezionych na teru- 
torjum obecnego Związku Socjali- 
stycznych Republik Rad. Według 
posiadanych  informacyj, znaczna 
ilość osób uprawnionych nie zło- 
żyła jeszcze odpowiednich podań 

do Głównego Urzędu Likwidacyj- 
nego. 

+ Wprowadzony przez rozporzą- 
dzenie Prezydenta z dnia 27 gru- 
dnia 1924 r. system zabezpieczenia 
praw do tytułów, wywiezionych do 

Rosji, w postępowaniu przed Głó- 

wnym Urzędem Likwidacyjnym z 
pominięciem drogi sądowej wydaje 
się być szybszym i łatwiejszym. 

Z chwilą zaprzestania przyjmo- 
wania zgłoszeń przez Główny Urząd 
Likwidacyjny powstanie na obsza- 
rze, gdzie obowiązuje ustawa z 

dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych 
tytułach na okaziciela, sytuacja pra- 

wie uniemożliwiająca zabezpieczenie 
wywiezionych do Rosji tytułów, 
wobec trudności zebrania ' formal- 
nych dowodów, stwierdzających u- 
tratę tytułu, które należy przedsta- 
wić sądowi według postanowień 
cytowanej ustawy. Z tych względów 
i zważywszy, że do sfer gospodar- 
czych należy znaczna ilość tytułów 
na Okaziciela, wywiezionych do 

Rosji, Centralny Związek zwrócił 

się do Ministerjum Skarbu z proś- 

bą o przedłużenie terminu przyj” 
mowania podań o zabezpicczenie 
praw do tytułów ua okaziciela, wy- 
wiezionych do Rosji, do 1-go sty- 
cznia 1927 r. 

trzoda 

Spadek cen na towary ko- 
lonjalne. 

Na rynku towarów kolonialnych 
panuje od dłuższego czasu zastój i 

cisza. Największemi odbiorcami tych 

artykułów są większe restauracje i 

kawiarnie, ktore obecnie wstrzymu- 
jąsię z czynieniem zakupów, potę- 

gując w ten sposób zastój. 
W związku z tem ujawnił się na 

rzyw, pszczelnictwo, zioła lekarskie, 
miododajne. 

Przetwórstwo produktów rol- 
nych i ogrodniczych. 

Mleczarstwo: wyrób masła, sta- 
tystyka, wykresy, narzędzia mle- 
czarskie. 

Spółdzielczość: literatura, staty- 
styka, wykresy. 

Przemysł ludowy: kilimy, ser- 
wety, płótna, pasy, samodziały, 
wyroby z drzewa i t. p. 

Komitet wystawy zwraca się z 
prośbą do p. p. Kierowników Szkół 
przemysłowych, technicznych' oraz 
do p.p. właścicieli przedsiębiorstw 
przemysłowo - technicznych O Wy- 
słanie swoich exponatów na wysta- 
wę do Postaw. (ks) 

rynku spadek cen artykułów kolo- 

njalnych. 
Natomiast dała się zauważyć nie- 

znaczna zwyżka cen na kaszę. (KS) 

Przyjmowanie listów za- 

stawnych Państwowego 
Banku Rolnego w poczet 
podatku majątkowego. 

Minister skarbu wydał rozpo- 

rządzenie, które głosi, iż listy za- 

stawne Państwowego Banku Rol- 

nego Serji 1 (zobowiązania Banku 

do wydania listów tej serji), okre- 

ślone w $ 1 rozporządzenia Mini- 

stra Skarbu z dnia 19 lutego 1925 

roku wydanego w porozumieniu z 

Ministrem Reform Rolnych oraz 

Ministrem Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych w sprawie przyjmowania 

na poczet podatku majątkowego 

listów zastawnych Państwowego 

Banku Rolnego (Dz. U. R. P Nr. 

22 poz. 156), będą przyjmowane 

na poczet podatku majątkowego 

po kursie 130 za 100 nominalnych. 

Przemysł cukrowniczy. 

Została zawiązana spółka pod 
firmą: „Warszawska Spółka Gos- 
podarcza Przemysłu Cukrowniczego 

spółka z ogr. odp.* w skład któ- 

rej weszły następujące cukrownie: 

1) Towarzystwo Cukrowni i Ra- 

finerji „Gosławice*, Sp. Akc. 2) 

Tow. Akc. Fabryk Cukru i Raf. 

„Łubna i Szreniawa". 3) Cukrow- 

nia i Rafinerja „Guzów*. 4) Tow. 
, Akc. dla Przemysłu Cukrowniczego 

„Chodorów*. 5) Tow. Akc. Fabry- 

ki Cukru i Raf. „Józefów*. 6) Tow. 
Akc. Fabryki Cukru i Raf. „Wie- 

luń*. 7) Cukrownia „Młynów*, Sp. 

Akc 8) Tow. Akc. Cukrowni i 
Raf. „Borowiczki”. 9) Cukrownia 

„Mała Wieść, Sp. Akc. 10) Zakła- 

dy Przemysłowe Rolne „Strzelce“, 
Stanisław Cichocki. 11) Spółka Ak- 
cyjna Fabryki Cukru „Chełmica”. 

Spółka ma na celu wspólne za- 
łatwianie spraw gospodarczych, 

wchodzących w zakres Przemysłu 
Cukrowniczego. Pierwszą czynnoś- 
cią spółki jest staranie się o zmia- 
nę ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. 
o podziale cukru i w tej sprawie 
został złożony czynnikom  miaro- 
dajnym memoriał. 

Sprawy podatkowe. 

Nowe zarządzenie w spra- 
wie podatków. 

Według otrzymanych ostatnio 
instrukcji i wskazówek, prezes Iz- 
by Skarbowej ma prawo umorze- 

i iii iii EA O 

rozbudowanych w Wilnie między 
ulicami Ostrobramską i Końską, 

obejmujących były klasztor O, O. 

Bazyljanów i cerkiew św. Trójcy. 

Spór, który powstał w XVII w. 

w łonie społeczeństwa ruskiego 
pomiędzy wyznawcami obrządku 
wschodniego i zachodniego, obecnie 
przybrał charakter sporu pomiędzy 
kościołem obrządku wscliodniego 
a państwem (rządem) Polskim. 

Niesłusznie więc zupełnie nada- 
wano w pewnych kołach zarówno 
społeczeństwa polskiego jak i nie 
polskiego sporowi temu charakter 
narodowościowego zatargu i rozna- 
miętniano umysły. 

Stwierdzić musimy, że objektem 
sporu obecnie nie jest sam kościół 

czy cerkiew św. Trójcy. Spór toczy 
się o mury poklasztorne. 

Białorusini, korzystający obecnie 
z tych murów, w których mieści 
się ich gimnazjum, specjalnie są 
przejęci tym sporem — pomimo iż 
właścicielami spornego objektu nie 
są i nawet nie roszczą pretensji do 
tytułu własności. Gdy spór zosta- 
nie rozstrzygnięty, władze cerkiew- 
ne w razie pozostania przy nich 
tytułu własności wykorzystają za- 
pewne te gmachy dla własnych ce- 
lów — i instytucje naukowe biało- 
ruskie będą ewentualnie musiały z 
tych gmachów ustąpić. 

Również społeczeństwo polskie, 
które wciąż jeszcze odruchowo i 

  

uczuciowo identyfikuje obecny koś- 
ciół prawosławny w Polsce z po- 
jęciem Rosji i omal nie caratu, nie 
powinno emocjonować się „utratą 
pamiątek* przez to, że mogą te 
mury pozostać własnością organi- 
zacji kościelnej obywateli polskich 
wschodniego obrządku. 

Przyznanie zaś własności rzą- 
dowi będzie ani specjalną wygraną 
społeczeństwa polskiego, ani prze- 
graną ruskiego czy białoruskiego— 
(przegrać tu może tylko konsystorz 
prawosławny), gdyż Rząd państwo- 
wy reprezentuje w danym wypadku 
zarówno społeczeństwo polskie, jak 
i niepolskie i jestinstytucją ponad- 
narodowościową. 

Rząd przeznaczy te mury za- 
pewne na użytek instytucji państwo- 
wych (podobno mają zostać umie- 
szczone w nich archiwa), z których 
w równej mierze będą mogły ko- 
rzystać oba społeczeństwa — a nie 
jest wykluczonem, że będą mogły 
znaleść w nich miejsce i instytucje 
kulturalne w rodzaju muzeum bia- 
łoruskiego. 

Dlatego też ze spokojem i bez 
emocji uczuciowych, płynących % 
błędnych przesłanek, oczekiwać na- 
leży orzeczenia Sądu Najwyższego 
i ewentualnych losów tak drogich 
nam wszystkim pamiątek. 

К Не!. Вотег. 
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КОВ КЕЫ 

nia podatku obrotowego do sumy 
500 zł. Na skutek indywidualnych 
podań płatników, popartych uza- 
sadnionemi wnioskami urzędów 
skarbowych prezes lzby Skarbo- 
wej upoważniony jest do udziele- 
nia zezwoleń na spłatę ratami do 
3 miesięcy wszelkich zaległości po” 
datków dochodowego i przemysło* 

wego, bez ograniczenia kwoty na- 

leżności, a na przeciąg 6 miesięcy, 
o ile poszczególne płatności nie 

przekroczą kwoty 10.000 zł. nie 

licząc dodatków samorządowych, 

kar za zwłokę, kosztów egzeku- 

cyjnych i t.d. Analogiczne upraw- 

nienia otrzymali urzędnicy urzę- 

dów skarbowych z zastrzeżeniem 
3 miesięcy przyczem poszczególna 
należność nie może w Wilnie prze- 
kraczać ponad 500 zł. (ks.) 

Podatek od lokali. 
Wobec tego, iż z ważnością od 

dnia 1 sierpnia rb. wprowadzona 

została nowa ustawa o podatku od 

lokali, ujednostajniająca ten poda- 

tek w ten sposób, iż zamiast do- 

tychczasowych podatków państwo- 

wych od lokali komunalnych, od 

lokali i podatku kwaterunkowego, 

będzie magistrat wileński wymie- 

niał jeden podatek z jednym na- 

kazem płatniczym w wysokości 8 

procent od podatkowego komor- 

nego z r. 1914 — płatnicy obo- 

wiązani są płacić podatek komu- 

nalny od lokali i państwowy, od 

lokali na zasadzie doręczonych na” 

kazów tylko za kwartały I II i III 
roku bieżącego. 

Natomiast na pozostały IV 

kwartał wszyscy podatnicy otrzy” 

mają nowe nakazy płatnicze z 

wezwaniem uiszczenia za ten po” 

zostały okres już w myśl norm 

przewidzianych w nowej ustawie. 
(ks) 

mo 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
16-1X r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 8,97 8,96 8,98 8,54 

II. Dewizy 

Londyn 43,78. 4389 43,67 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,35 174,79 173,91 
Rzym 33,08 3316 33,00 
Paryż 25,90 25,80 — 25,86 

AKCJE 

Bank Handlowy — — 
Bank Polski 89,50—87,75—88,00 
Związek spółek zarobk, — — — —- 
Lilpop | 0,97—0,93—0,98 
Modrzejów — — 

Ostrowiec 1,00—6,85—7,10 
Rudzki 1,28—1,30—1,35 
Starachowice 2,26—2,14—2,25 
Borkowski 1,50 
Jabłkowscy 0,15 

Cegielski 19,50 

2 Rosji sowieckiej 
Trocki — na czele opozycji. 
RYGA. (tel. wł.) Donoszą tu z 

Moskwy iż w związku z mającą się 
odbyć w październiku konferencją 
partji komunistycznej—w odpowie- 
dzialnych kołach bolszewickich da- 

je się zauważyć stan podniecenia. 
Przewidywane są poważne wystą- 

pienia opozycji. 
Największą obawę wywołuje 

stanowisko Trockiego, wokół któ- 

rego grupuje się cała opozycja. 
Trocki zamierza podobno wystą- 
pić na konferencji kategorycznie 
przeciwko Stalinowi. Wobec po- 
wyższego partja rządząca stara się 
nie dopuścić Trockiego do głosu 

na konferencji. Podobno nawet 
zaproponowano Trockiemu nie 
przyjmować wogóle udziału w kon- 
ferencji. 

Opozycja wierzy w swe powo- 

dzenie i uważa za możliwe obale- 
nie dyktatury Stalina. Już pono 
role w przyszłym rządzie zwycię- 
skiej opozycji są rozdane—przytem 
Trocki jest wysuwany na przewod- 
niczącego Sownarkomu. 

7 tysięcy czerwonych ko- 
mendantów. 

RYGA, (tel. wł.) Szkoły woj- 
skowe i wojskowo-polityczne czer- 
wonej armji wypuszczają 15 b. m. 
przeszło 7 tysięcy komendantów 
i politycznych pracowników. 

Przy tej okazji zastępca komisa- 
rza do spraw wojskowych i mor- 
skich, Unszlicht, wydał rozkaz, w 
którym oznajmia, iż wobec za- 
ostrzenia się stosunków pomiędzy 
kapitalistycznym światem, a Z. S. 
S. R., niebezpieczeństwo grożące 
Z. S. S. R. zwiększyło się i wy- 
maga zwrócenia szczególnej uwagi 
na bojową potęgę czerwonej armji. 

3 Państw Bałtyckich 
Ucieczka katorżników z wię- 

zienia w Tallinie. 
TALLIN (tel. wł. W nocy z 

dnia 14 na 15-tego b. m. uciekli z 
więzienia tutejszego: zabójca Reba- 
ne, skazany na 16 lat robót cię” 
żkich i komunista Oraf, skazany 
na 8 lat robót ciężkich. 
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życie hiatoruskie. Proces a deśrandacje w huratorjum dzkolnem. 
Ill-ci i ostatni dzień rozpraw. Jubileusz prasy białoruskiej. 

Jak się dowiadujemy w pier- 
wotnym projekcie obchodu dwu- 
dziestolecia prasy _ białoruskiej 
(1906—1926),—zaszły pewne zmia- 
ny; mianowicie uroczystość została 

przeniesioną z niedzieli 19-go b.m. 

na sobotę 18-go września i odbę- 

dzie się o godz. 6 popoł. w lokalu 

Białoruskiego Komitetu Narodo- 

wego w Wilnie (Wileńska 12 m. 6). 

Program obchodu jest następu- 
jący 1) referat p. A. Łuckiewicza 
p. t. „O narodzinach i historji roz- 
woju prasy białoruskiej, Oraz O 
znaczeniu jej w białoruskim ruchu 
odrodzeniowym*, następnie 2) prze- 
mówienia zaproszonych przedsta- 

wicieli społeczeństwa i _ prasy 

wszystkich narodowości, zamiesz- 
kujących kraj. 

Wstęp na uroczystość wyłącznie 
ną podstawie zaproszeń imien- 
nych. (—n) 

Walne Zgromadzenia  T-stwa 
szkoły !ialoruskiej. 

8-go b. m. miało miejsce wal- 

ne zgromadzenie T-wa szkoły Bia- 

łoruskiej w Wilnie, w celu ponow- 

nego obioru Głównego Zarządu 

T-wa, oraz jego Rady Nadzorczej, 

zgodnie z wymogami świeżo zatwier- 
dzonego statutu T-wa. 

Pozatem na porządku dziennym 

figurowało sprawozdanie delegacji 

T-wa, która w składzie panów R. 
Ostrowskiego i A. Trepki, jeździła 

do Warszawy w sprawach szkol- 

nictwa białoruskiego, gdzie miała 

posłuchanie u pp. premjera i mi- 

nistra oświaty. 
Po wysłuchaniu sprawozdania 

delegatów zebranie uchwaliło od- 

nośną rezolucję, w której, wobec 

nieprzychylnego stanowiska rządu 

postanowiono główną uwage zwró- 

cić na organizację prywatnego bia- 

łoruskiego szkolnictwa niższego. 

: Rezultaty wyborów są następu- 

jące. 
Do Głównego Zarządu obrano: 

na prezesa—R. Ostrowskiego; na 

wice-prezesów—senatora Własowa 

i A. Trepkę; na skarbnika — M. 

Kepela; na zastępcę jego M. Si- 

niawskiego; na sekretarza J. Sznar- 

kiewicza, na zastępcę jego M. Mar- 

cińczyka, na członków—Steckiewi- 

cza, Łukaszewicza, Szawlównę, pos. 

Taraszkiewicza i Dwarczanina. Na 
kandydatów—Maciejczyka, Kowsza, 
Sawickiego i Miotłównę. 

Do Rady Nadzorczej obrano: 

pos. Rak-Michajłowskiego, W. Sa- 

mójłę, F. Akińczyca, K. Kruka i 

S. Ostapczyka. (—n) 

Stypendja w Gimnazjum Białor. 

Główny Zarząd T-wa szkoły 
Białoruskiej w Wilnie wyznaczył 

w gimnazjum Białoruskiem Wileń- 

skiem 15 stypendjów na rok szkol- 
ny 1926—1927. 

Stypendja te przeznaczone są 

dla 15 niezamożnych, lecz zdolnych 
uczni klasy |-szej. (—n) 

Białoruskie kursa spółdzielczo- 
handlowe. 

Jak się dowiadujemy  białoru- 

skie kursa kooperacyjno-handlowe, 

które miały być otwarte w Wilnie 
pod auspicjami Białoruskiego In- 
stytutu Gospodarstwa i Kultury, — 

nie przyjdą do skutku z przyczyn 

od Instytutu niezależnych. 
Kursa te miały trwać od 1-go 

września do 1 grudnia r. b. w Wil- 

nie i miały na celu wyszkolenie 

zastępu fachowych kierowników 

spółdzielni, oraz kupców prywat- 

nych. 

Ogłoszenie z: partyjnego 

W śladza „Sialańskim sd” 
i włościańsko-robotniczą „Hrama- 
dą*, Białor. Chrześcjańska Demo- 

kracja ogłosiła swój program par- 

tyjny, na łamach swego tygodnika 
„Bieł. Krynica". 

Program ten jednak nie jest 
ostatecznym i ulegnie ewentualnie 
niektórym zmianom. (n) 

Z całej Polski. 

Wyrok śmierci w Krakowie. 

Po trzydniowej rozprawie, to- 
czącej się przed okręgowym sądem 
karnym w Krakowie o zamordo- 
wanie żołnierza Kota trybunał na 
mocy orzeczenia sędziów przysię- 
głych skazał Mereszowskiego na 
karę śmierci przez powieszenie, 
Szewczyka zaś uwolnił od winy i 
kary, Jest to drugi wyrok Śmierci 
przez powieszenie wydany w Kra- 
kowie. (Pat.). 8 

Zamknięcie targów wschó- 
dnich. 

LWÓW, (Pat.). Wczoraj zam- 
knięte tu zostały tegoroczne Targi: 
Wschodnie. Prasa podkreśla, iż 
frekwencja w tym roku byla bar- 
dzo duża, do czego przyniła się: 
także niezwykle piękna pogoda, jaka 
panowała przez cały czas Targów. 

  

  

Dodatkowe zeznania świad- 
ków. 

Wczorajszy dzień procesu roz- 
począł się od dodatkowych zeznań 
świadków. 

Św. Kalczewski wyjaśnia stronę 
techniczną dokonanych defraudacyj 
zatrzymując się dlużej nad każdą 
pozycją, figurującą w akcie oskar- 
żenia. 

Św. Gąsiorowski daje dodatkowe 
oświetlenie kilku szczegółów, do- 
tyczących obecnego procesu, kładąc 

szczególny nacisk na postawiony 

mu zarzut niezwrócenia rządowych 
żarówek i armatur, które otrzymał 

w spadku po b. Delegacie Rządu 

Romanie. Świadek może dołączyć 

pokwitowanie województwa na 

wspomniane żarówki i armatury. 
Na zapytanie p. prokuratora 

czy były robione ze strony Kura- 

torjum starania w kierunku pokry- 

cia zdefraudowanych sum złożonych 

przez dzieci szkolne na Instytut 
Radjowy im. Curie-Skłodowskiej, 
świadek odpowiada, że tak. Kura- 

torjum zwracało się w tej sprawie 

do Ministerjum Oświaty i do Ban- 
ku Handlowego, lecz bez pozytyw- 
nego rezultatu. 

Na zapytanie przewodniczącego, 
czy istotnie Pożerski miał wyjątko- 

wo łatwy dostęp do kuratora, Świa- 

dek zaprzecza temu kategorycznie. 

Badanie dowodów rzeczo- 
wych. 

W międzyczasie odbywało się 

badanie dowodów rzeczowych, któ- 

re trwało około czterech godzin. 

Kaligraf konstatuje, iż podpisy zło- 

żone na asygnatach są pismem Ra- 
chalskiego i Pożerskiego. 

Biegły buchalter daje wyjaśnie- 
nia czy możliwem jest dla urzęd- 

nika Wydziału danego urzędu spraw- 

dzić każdą asygnatę przedstawioną 

mu przez podległych mu urzędni- 

ków. Biegły podkreśla, iż teoretycz- 

nie tak, ale w praktyce jest to nie 

możliwem. 

Ciężki zarzut przeciwko p. 
Swiderskiemu. 

Powołany dodatkowo Świadek 
Monkiewicz zwraca uwagę sądu 

na rolę, jaką odgrywał w Kurator- 

jum Swiderski. Według jego zezna- 

nia Świderski zwracał się w spra- 

wach finansowych bezpośrednio do 

Pożerskiego z pominięciem Rachal- 

skiego. Ponadto Swiderski popel- 

nił cały szereg nadużyć. Zarządził 

bezpodstawnie wydanie 3 miesięcz- 

nej pensji aconto emerytury. Ka- 
zał wypłacić pensję nauczycielce 

Szałkowskiej za jeden miesiąc wię- 

cej, zanim rozpoczęła pracę s cały 

szereg innych, których tutaj nie 

sposób wymienić. 
Gąsiorowski podsyłał im do 

urzędu szpicli, którzy badali prze- 

konania polityczne nauczycieli. 

Mowa prokuratora. 

Przestępstwa, które są przed- 

miotem rozpraw obecnego procesu, 

wyrządziły olbrzymią szkodę nie 

tylko Kuratorjum Wileńskiemu, ale 

całej Polsce. Polska zdaje obecnie 

egzamin ze swej dojrzałości pań- 

stwowotwórczej. Taki sam egzamin 

zdaje kuratorjum szkolne. Oczy 

całego świata skierowane są na 

nas. I czyny takie, jak te, które 

rozpatruje obecnie sąd są Ogrom- 

ną plamą, czarnem cieniem rzuco- 

nym na całość państwa, Któż się 

tych występnych czynów dopuścił. 

Głównym winowajcą jest inicjator 

całej afery Pożerski. Drugi sprawca 

afery Jakubowski zbiegł. Ale Po- 

żerski przyznał się do winy i spra- 

wa zakończyła by się bardzo pręd- 

ko. Jednak drugi oskarżony Rachal- 

ski jął się w swej obronie nie mo- 

ralnej, nie etycznej metody. Broniąc 

siebie zaczął rzucać niczem nieuza- 

sadnione zarzuty tak czystym lu- 

dziom, jak Gąsiorowski i Świder- 

ski. Rachalski sprawę przedłużył. 

Zamiast się przyznać do winy bez- 

czynności władzy, która umożliwiła 

głównym winowajcom  dokona- 

nie przestępstwa, on dzięki łagod- 

ności sądu broniąc siebię rzucał 

oszczerstwa. 
Po omówieniu roli Antonowej 

w wykryciu przestępstwa prokura- 

tor charakteryzuje obu oskarżo- 

nych, zatrzymując się dłużej nad 

Rachalskim. Rachalski jest bez- 

względnie winnym bezczynności 

władzy. Wskazują na to zeznania 

świadków takich jak Gąsiorowski 

i Swiderski. I dlatego prokurator 

prosi o wysoki wymiar kary dla 

obu oskarżonych. 

Mowa powoda cywilnego 

mec. Obiezierskiego. 
Powód cywilny z ramienia Pro- 

kuratorji generalnej p. Obiezierski 

zmniejsza wysokość roszczeń rzą- 

du do oskarżonych z sumy 11608 

zł. o sumę 1106 złotych, to jest 

o sumę złożoną przez dzieci szkol- 

ne na Instytut Radjowy im. Curie- 

Skłodowskiej. Uzasadniając w dal- 

szym ciągu na mocy odnośnych 

artykułów kodeksu roszczenia rzą- 

du prosi sąd, by w razie niewy- 

płacalności głównego oskarżonego 

Pożerskiego zasądził  Ściągnięcie 
powyższej sumy z drugiego Oskai- 
żonego, Rachalskiego. 

Mowa mec. Kulikowskiego. 
Obrońca oskarżonego Rachal- 

skiego mec. Kulikowski zaczyna 
swe przemówienie od odparcia 
roszczeń powoda cywilnego. Arty- 
kuł 651 na którym opiera powód 
cywilny swe roszczenia wymaga 
pełnej Świadomości. Tej świado- 
mości u jego klijenta nie było i 
nie mogło być. Niedowiedzionem 
bowiem było, że rzekoma bezczyn- 
ność władzy Rachalskiego dotyczy- 
ła czynów inkryminowanych Po- 

żerskiemu. Rachalski w żadnym wy- 
padku nie mógł wiedzieć o popeł- 

nianiu nadużyć przez Pożerskiego. 
W Kuratorjum był taki rozgar- 

djasz, takie bezhołowie, że mimo 

najlepszych chęci trudno było prze- 

prowadzić racjonalną kontrolę. 
Zresztą na to Rachalski nie miał 

czasu. Był stale przepracowany. A 

któż wprowadził ten rozgardjasz do 

Kuratorjum? Kurator Gąsiorowski! 
Jego system polegający na braniu 

pieniędzy z jednej pozycji i prze- 

znaczanie ich na inne cele wpro- 
wadziły ten chaos, który umożliwił 
Pożerskiemu popełnianie nadużyć. 

Rachalski wykonywał tylko polece- 

nia kuratora i powinien był je wy- 

konywać jako jego podwładny. Wy- 

stępuje więc tu moment posłu- 

szeństwa, ale nigdy bezczynność 
władzy. 

W konkluzji swych wywodów 

mec. Kulikowski prosi o uniewin- 
nienie Rachalskiego. 

Mowa mec. Andrejewa. 
Obrońca oskarźonego  Pożer- 

skiego mec. Andrejew: Każdą spra- 

wę można ujmować w różnej plasz- 

czyźnie. Płaszczyzna jednak, w jar 

kiej ujął prokurator motywy oskar- 

żenia, są paradoksalne. Prokurator 

twierdzi, że dzisiejszą rozprawą in- 

teresuje się świat cały. Świat ma 

poważniejsze sprawy, które go in- 
teresują. Jest to zresztą zbyt sze- 
roka i płynna płaszczyzna. Druga 

płaszczyzna suchych paragrafów 

Kodeksu Karnego również nie wy- 

czerpie wszystkich motywów, jakie 

winien sąd wziąć pod uwagę. W 

danym wypadku należy sądzić nie 

czyny, a człowieka. I dlatego trzeba 

tu uwzględnić atmosferę, w jakiej 
te czyny powstały. : 

Gąsiorowski stworzył specjalny 

system w Kuratorjum. W tych wa- 

runkach naruszenie prawa przez 

Požerskiego było usankcjonowane 

przez bezpośredniego zwierzchnika 

oskarżonego Pożerskiego, który tem 

samem sam dopuszczał się nadu- 

żyć. | w tym czasie zachorowała 

jego mocodawcy matka, żona i 

dziecko. Potrzebne były pieniądze 

na operację. Matka umarła. W sta- 

nie zupełnej depresji Pożerski po- 

szedł po drodze, po której poszło 

tylu innych—wstąpił do klubu gry 

w karty i przegrał wszystkie pienią- 

dze, jakie miał tylko przy sobie. 

Zaciągnął dług. A gdy wierzyciele 

zaczęli go cisnąć, sięgnął po pie- 

niądze skarbowe. Może tego byłby 

się tak łatwo nie dopuścił, ale wy- 

łom w zasadzie uczynił sam kura- 

tor. Decyzja więc była łatwiejsza. 

W konkluzji obrońca Andrejew 

powołuje się na wyrok w sprawie 

pprok. Hurczyna i sądzi, że wina 

jego klijenta w porównaniu z wi- 

ną tego „oczka w głowie" za cza- 

sów caratu jest minimalną. Prosi 

sąd o wzięcie pod uwagę 20 mie- 

sięcy więzienia, jakie przebył jego 

mocodawca i o możliwie  najłago- 

dniejszy wymiar kary. : 

Wyrok. В 
Po przemówieniach oraz repli- 

ce stron sąd udaje się na naradę 

i po godzinie wynosi wyrok ska- 

zujący: Feliksa Pożerskiego z art. 

51, 667 cz. I, i 578 cz. III za 

przywłaszczenie sum w łącznej wy* 

sokości 11.608 zł. od czerwca 1924 

r. do stycznia 1925 r. na 3 lata 

więzienia zamieniającego dom po- 

prawy, и 
sięcy aresztu prewencyjneg0; Al- 

freda Rachalskiego z art. 539 za 

bezczynność władzy, wskutek nied- 

balstwa służbowego, co spowodo- 

walo pėwažną stratę państwową 

na karę grzywny w wysokości 500 

zł., z zamianą, w razie niezapłace- 

nia na karę 2 miesięcznego aresztu 

Wszystkie koszta sądowe winni 

solidarnie pokryć Pożerski i Rachal- 

ski. W stosunku do Pożerskiego 

sąd zasądził powództwo cywilne w 

wysokości 10.482 zł. 44 gr. i 10% 

od tej sumy tytułem kosztów pro" 

cesowych, jakie poniósł skarb pań- 

stwa. 
Jako środek zapobiegawczy w sto- 

sunku do Požerskiego sąd zastoso- 

wał areszt bezwzględny. Zdan. 

z zaliczeniem mu 20 mie- | 

Г



- mie AU 

/ 

  

KRONIKA. 
  

Dziś: św. Franciszka. 
Piątek 

Jutro: Ireny. 

września | Wschód słońca---g. 4 m. 55 
Zachód | 4. 5 m. 33 

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

Dziś w dalszym ciągu przezabawne „F i- 
ass 

poniedziałek raz jeden tylko gra- 
na będzie komedja Kiedrzyńskiego „W i- 
no, kobieta i dancing*. 

_ W. próbach znakomita lekka kome- 
dja  Caillaveta i Fleursa: „Miłość 
czuwa”. 

— Przedstawienie popołudniowe 
niedzielne. W niedzielę nadchodzącą 
o g. 4-ej pp. grany będzie po raz ostat- 
ni w sezonie po cenach zniżonych „U r- 
wis“ — Katerwy. 

Kasa czynna codziennie od g. 11-ej 
rano do g. 9-ej bez przerwy. 

— Poranki muzyczne orkiestr woj- 
skowych. W dniach 19 i 26 września br. 
w Ogrodzie Bernardyńskim odbędą się 
muzyczne poranki połączonych orkiestr 
wojskowych garnizonu Wileńskiego. 

OSOBISTE. 

— Z urlopu. W dniu 14 b. m. 
powrócił z urlopu letniego i objął 
urzędowanie p. Dr. Stefan Rygiel, 
dyrektor bibljotek państwowych w 
Wilnie: Publicznej i Uniwersytec- 
kiej oraz im. Wróblewskich. 

URZĘDOWA 

— Echo obchodu 150-lecia 
Niepodległości Stanów Zjedno- 
czonych. Prezes Komitetu Obcho- 
du 150-lecia Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych Ameryki p. Leo- 
pold Kotnowski wystosował na 
ręce Wojewody Wileńskiego, p. 
Władysława Raczkiewicza następu- 
jące pismo: 

„Wielce Szanowny Panie Wo- 
jewodo! Poczuwam się do bardzo 
miłego obowiązku złożenia w imie- 
niu Centralnego Komitetu Obcho- 
du 150-lecia Niepodl. St. Zj. Ame- 
ryki, mych najserdeczniejszych po- 
dziękowań za niezwykle piękne i 
wspaniałe zorganizowanie Obcho- 
du 150-lecia Niepodl. St, Zjedn. Am. 
na ziemi wileńskiej oraz przysłanie 
nam fotografij, ilustrujących urzą- 
dzane uroczystości. Fotografje wraz 
z teką adresową ziemi wileńskiej, 
z kartą tytułową w wykonaniu 
prof. F. Ruszczyca—będą stanowi- 
ły prawdziwie cenną ozdobę tek 
adresowych z całej Rzplitej, które 
wkrótce zostaną przewiezione do 
St. Zjedn. Amtryki i uroczyście 
wręczone p. Prezydentowi Coolid- 
geowi. W chwili: zamykania prac 
Komitetu pragnę również specjal- 
nie wyrazić Panu Wojewodzie go- 
rące podziękowanie za tak donios- 
łe przyczynienie się do wspaniałego 
udania się obchodu w całej Rzpli- 
tej przez swe zarządzenia, wydane 

  

  

Skorowidz firm handlowo - przemysłowych w Wilnie. 

podczas pełnienia godności Mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych. (z) 

MIEJSKA. 

— Chleb dla dzieci. Komitet 
Wojewódzki „Chleb dzieciom* po- 
daje do wiadomości, iż za czas od 
1 marca do 1 września r.b. uzbie- 
rał i rozdał 11.094,16 zł. Komitet 
Wojewódzki rzuca zew gorący, ser- 
deczny, mocny do całego społe- 
czeństwa o hojną pomoc materjal- 
ną, o składanie ofiar na dzieci, 
wzywa do dalszej wytężonej pracy 
i do dalszych ofiar. Przedewszyst- 
kiem Zaś prosi ludzi, którzy mają 
dobre serce i trochę wolnego cza- 
su, by zaofiarowali pracę swoją. 
Zgłoszenia do pracy powitane bę- 
dą żywą wdzięcznością w  Sekre- 
tarjacie Komitetu — Wielka 34 — 4 
(lokal L. O. P P.) pomiędzy 5—7 
wiecz. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kurs nauczycielski, Zarząd 
Oddziału Okręgu Wileńskiego Sto- 
warzyszenia Chrześć. Narod. Naucz. 
Szkół Powszechnych powiadamia 
słuchaczów Prywatnego Wyższego 
Kursu Nauczycielskiego (grupa fi- 
zyko-matematyczna), że wykłady 
na drugim roku wspomnianego a 
prowadzonego przez Zarząd Kursu 
rozpoczynają się w dniu 20-go 
września b. r. o godzinie 6 po poł. 
w lokalu szkoły powszechnej Nr. 
24 przy ul. Mostowej 7, wykładem 
p. Prof. U. S. B. Rudnickiego — z 
matematyki. W dniu tym będą też 
przyjmowane i zapisy nowych kan- 
dydatów. 

— Nowy okólnik. Ministerjum 
Oświaty wydało okólnik zgodnie z 
którym szkoły żydowskie winny 
przeznaczać na naukę języka pol- 
skiego tyle godzin ile przeznaczają 
na naukę języka żydowskiego. (ks) 

WOJSKOWA 

— Wyjazd do Warszawy gen. 
Rydz-Śmigłego. Dn. 15 bm. po- 
ciągiem pośpiesznym wyjechał do 
Warszawy w sprawach służbowych 
inspektor armji nr. 1, gen. Rydz- 
Śmigły. 

W Warszawie p. generał zabawi 
prawdopodobnie kilka dni. 

W tym samym dniu wyjechał 
również do Warszawy p. pułkow- 
nik Świtalski. (x) 

— Wizyta pułkowników angiel- 
skich. D. 15 bm. przyjechali do Wilna 
dwaj angielscy pułkownicy Claytan 
iGrath, którzy od dłuższego czasu 
zwiedzają Polskę, Z Wilna wymie- 
nieni pułkownicy udadzą się do 
Łotwy, a następnie do Litwy. (x) 

— Zwolnienie z ćwiczeń ofi- 
cerów rezerwy. Oficerowie rezer- 
wy rocznika 1901 i 1895 powoła- 

  

K"U-.R.J B.B 

ni na ośmiotygodniowe ćwiczenia 
wojskowe zostali w dniu 14 b. m. 
zwolnieni. (ks) 

— Wszechpolski tydzień lotni- 
czy. W czasie od 2 do 9 października 
włącznie zorganizowany zostanie 
na obszarze całego Państwa t. zw. 
wszechpolski tydzień lotniczy. W 
programie szereg bardzo ciekawych 
imprez. (x) = 

OSADNICTWO. 
— Osadnicy u Marszałka Pil- 

sudskiego. W dniu wczorajszym 
udała się z Wilna do Druskienik 
do Marszałka Piłsudskiego delega- 
cja osadników wileńskich. 

Delegacji przewodniczy pan 
Fela prezes związku osadników w 
Wilnie. 

SPRAWY ROBOTNIC 

    

— Ża chlebem... do Francji. 
Podczas ostatniej rekrutacji robot- 
ników do Francji zarekruowano w 
Staro-Święcianach 73 osoby, w Bra- 
sławiu 35 osób, które wyjechały 
niezwłocznie do Francji. (z) 

— Formalności. Emigranci w 
wieku lat 18—26, wyjeżdżający w 
celach zarobkowych zagranicę win- 
ni przed uzyskaniem pasportu emi- 
gracyjnego uzyskać zezwolenie na 
wyjazd od władz wojskowych (P. 
K. U.), które wydawane im będzie 
po okazaniu zaświadczenia P.U.P.P. 
lub też Urzędu Emigracyjnego przy 
Min. Pracy i Op. Sp. o tem, że 
petent wyjeżdża w celach zarobko- 
wych zagranicę, gdzie ma już pracę 
zapewnioną. (z) 

— Umowa ramowa. Urząd Emi- 
gracyjny opracował umowę ramo- 
wą dla polskich robotników prze- 
mysłu włókienniczego, która przy- 
jęta została za podstawę przy u- 
względnianiu próśb pracodawców 
rumuńskich i jugosłowiańskich, u- 
biegających się o rekrutację robot- 
ników w Polsce. (z) : 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Wiec. Białotusko-Włościań- 
ska „Hramada* złożyła do Komi- 
sarjatu Rządu podanie z prośbą o 
zezwolenie urządzenia wiecu w Wil- 
nie w niedzielę dnia 19 b. m. (ks) 

ZJAZDY. 

— III Zjazd Fizyków Polskich 
odbędzie się we Lwowie w dniach 
26—28 b. m. Otwarcie Zjazdu w 
niedzielę 26 o godz. 10w auli Uni- 
wersytetu. Posiedzenia naukowe 
27 i 28 o godz. 9, tudzież 26—28 
o godz. 16 w sali fizycznej Poli- 
techniki. 

ZE ZWIĄZ, I STOWARZ. 

Baczność instruktorzy i 
harcerze! Wszyscy instruktorzy i 
harcerze, przebywający na terenie 
m. Wilna, a niezgłoszeni w b. r. w 
Komendzie Chorągwi Wil. i nie 
posiadający przydziału w drużynach 

Mi a A] 

wileńskich, winni zameldować się 
osobiście w Komendzie Chorągwi 
Wil. Pohulanka 32 m. 2 do dnia 
30 go września b. r. Godziny urzę- 
dowe K. Ch. poniedziałki, Środy i 
piątki od godz. 18—19-ej. 

— Kursy samochodowe. Przy 
Wil. Kole Związku Oficerów Re- 
zerwy zorganizowane zostały Kur* 
sy kierowców samochodowych pod * 
kierownictwem b. Dyrektora zna- 
nego w Zachodniej Polsce Poznań- 
skiej Szkoły Szoferów Zawodowych 
p. H. Ciąglińskiego. 

Kurs trwać będzie 6 tygodni. 
Na kurs zapisywać się mogą nie- 
tylko członkowie Związku Ofic. 
Rez., lecz i członkowie Związku 
Podoficerów Rez. i Inwalidów Wo- 
jennych, jak również zawodowi, 
wojskowi i osoby cywilne. Wpiso- 
we wynosi zł. 5 czesne za cały 
kurs zł. 50 dla nienależących do 
wymienionych związków — pod- 
wójnie. 

Zapisy przyjmuje i wszelkich 
informacji udziela sekretarjat Zw. 
Of. Rez. od godz. 17.30 do 18.30 

Wykłady odbywać się będą w 
lokalu Związku w godzinach od 
17 do 19. 

Początek kursu dnia 27 bm. 

„NADESŁANE, 
— Dotychczasowy Zarząd Wi- 

leńskiego Oddziału Zrzeszenia Sę- 
dziów i Prokuratorów zawiadamia 
w myśl $ 4 art. XII Statutu Zrze- 
szenia Sędziów Prokuratorów Rze- 
czypospolitej Polskiej zarejestrowa- 
nego pod Nr. 1688 na zasadzie po- 
stanowienia Ministerjum Spraw We- 
wnętrznych z dnia 26 stycznia 1926 
r. N. B. B. 614 — 26 że dnia 3 
października 1926 roku o g. 11 i pół 
w gmachu Sądów w Wilnie, odbę- 
dzie się zebranie Sędziów i Proku- 
ratorów w charakterze Zgromadze- 
nia Koła miejscowego, w celu or- 
ganizacji tegoż na zasadzie art. IV 
pomienionego nowego Statutu i za- 
prasza na powyższe zebranie wszy- 
stkich p. p. Sędziów i Prokurato- 
rów przebywających na terenie Są- 
du Okręgowego w Wilnie, nie wy- 
łączając tych, którzy nie byli człon- 
kami dotychczasowego Zrzeszenia 
Sędziów i Prokuratorów. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie. 
2) Wybór Prezydjum zebrania. 
3) Odczytanie nowego statutu 

i wybór Zarządu Koła Wileńskiego 
oraz Komisji rewizyjnej. 

4) Uchwalenie wysokości skła- 
dek członkowskich na potrzeby ko- 
ła miejscowego. 

5) Wolne wnioski. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— \ połowie drogi na tamten 

świat. Dn. 15 bm. o godz. 15 Dubicka 
Katarzyna, zam. Sołtaniska 22, w za- 
miarze samobójczym ; napiła się esencji 

1538 

  

Kino kameralne 

Polonj a | premiera! 

octowej. Desperatkę pogotowie ratunko- 
we po udzieleniu pierwszej pomocy od- 
wiozło do szpitala Św. Śakóba. Przyczy- 
na samobójstwa narazie nie ustalona. 

— Tegoż dnia i przy pomocy tegoż 
„Śmierć dzejącego środka* usiłował po- 
zbawić się życia Zygmunt Łagoda (adres 
nieznany). Desperatem zaopiekowało się 
pogotowie ratunkowe, a następnie szpi- 
tal żydowski. 

Na prowincji. 
— W lesie około zaśc. Wierzchoce, 

powiatu Brasławskiego, powiesił się Ja- 
szyński Antoni umysłowo chory, mieszk. 
wsi Białobrodzie, gm. Jody. š 

— We wsi Wiaznia gm. Krzywicze 
pow. wilejskiego w odległ. 200 metr. od 
zabudowań znaleziono trupa Badzika An- 
drzeja, który cierpiał na chorobę św. 
Walentego. Zachodzi przypuszczenie, że 
wymieniony zmarł podczas ataku tej 
choroby. : 

— Pastwą ognia padła we wsi Mar- 
chowo (pow. mołodeczański) stodoła ze 
zbożem, należąca do Jerzego Licko. 

SPORT. 
Dziesięciobój i zawody lek- 
koatletyczne we Lwowie. 

Wczoraj we Lwowie zakończyły 
się zawody lekkoatletyczne oraz 
zawody w dziesięcioboju 0 mist- 
rzostwo Polski. Wyniki z dnia 
wczorajszego były następujące: 

Mistrzostwo w dziesięcioboju 
zdobył Cejzik (Polonja), pkt. — 
6159,885 2) Dobrowolski 5903,72, 

  

,3) Urbaniak — 5308,165. 
W biegu godzinnym Freyer u- 

stanawia nowy rekord polski 16 
kim. 707,5 mtr. 

Wbiegu rozstawnym 100—200 
400 — 800, AZS. ustanawia rek. 
pol. 3 m. 33 s. (skład drużyny 
Dobrowolski, Weiss, Malanowski 
i Kostrzewski). W trójskoku Stefan 
(Rumunja) osiąga — 12.71 mtr. 

W biegu na 400 mtr. i 400 
mtr. przez płotki zwycięża Kost- 
rzewski w czasach: 52,9 sek., oraz 
576' sek. 

Turniej Tennisowy o Mi- 
strzostwo Oficerów Czyn- 

nych i Rezerwy. 
Wyniki finałów były następu- 

jące: Mistrzostwo Wojsk Polskich: 
por. Przybylski — ppłk. Żongoło- 
wicz 6:2, 6:2, 6:2. Gra podwójna: 
kpt. Lotch i kpt. Komandeur — 
mjr. Mikulski i por. Przybylski 6:2 
6:4, 6:2. Mistrzostwo oficerów re- 
zerwy: Marszewski — J. Loth con- 
tra Piętka i Mayerhof 6:1, 6:2, 6:4 
Ponadto w grze pokazowej Mar- 
szewski pokonał  Przybylskiego 
6:4, 6:5, dając mu 30 pkt. for w 
każdej grze. (x) 

Zawody 0 mistrzostwo lek- 
koatletyczne armii. | 

W dniach 24, 25 i 26 bm. od- 
będą się w Warszawie -doroczne 
zawody w lekkiej atletyce O mist- 
rzowstwo armji. Na zawody te 1 
Dyw. p. Leg. wysyła następującę 
drużynę: 

Twe usta Dziś 

my 

Nr. 215 (663) 

Kpt. Mierzejewski do skoku w 
wyż i biegu 110 m.przez płotki; 
kpt. Dobrowolski do biegów na 
100, 200, 400 m., pozatem do sko- 
ków wwyż i w dal, do rzutu osz- 
czepem i do pchnięcia kulą; por. 
Herhold do biegu na 100 m.i 
skoku w dal; por. Romiszowski 
do biegów na 100, 200 i 400 mtr. 
plut. Gawlicki do biegów na 100, 
200 i 400 mtr., szer. Halicki do 
biegów na 800 i 1500 mtr. wresz- 
cie sierżant Kłaput do biegów na 
5 i 10 klm. Pozatem 1 Dyw. 
leg. wystawi sztafetę olimpijską 
(100x200x400800) w skladzie: 
por. Herhold, kpt. Dobrowolski, 
plut. Gawlicki, szer. Halicki — 
sztafeta ta ma szanse nie tylko 
pierwszego miejsca, ale nawet 
mogłaby śmiało sięgnąć po rekord 
polski, gdyby rekord ten nie padł 
niedawno na zawodach we Lwowie 
pobity przez sztafetę warszawskie- 
go AZS.; teraz osiągnięcie rekor- 
du będzie dużo trudniejsze. 

W każdym razie drużyna 1 Dyw. 
p. Leg. ma wszelkie szans, a na- 
wet pewność zajęcia przy ogólnem 
obliczeniu pierwszego miejsca.(mc) 

Zawody piłki nożnej. 
Dnia 19 bm. na boisku Makka- 

bi.o godz. 14-tej odbędą się za- 
wody piłki nożnej o mistrzostwo 
kl. B pomiędzy 85 p. p. „Czarni* 
a „Makkabi* II. Sędziować będzie 
p. Michał Frank. 

Równocześnie w tym że dniu o 
godz. 16 tej odbędą się zawody 
towarzyskie pomiędzy Wilją I; a 
Makkabi I. 

Sędzia: p. Emil Katz. (x) 

Ze Świata. 
Koń w wieku 3.500 lat. 

‚ Z Kairu donoszą do amerykańskich 
pism, że pierwszego kónia zabalsamowa- 
nego odgrzebano tam obok piramidy 
Sakkara, jak podaje departament anty- 
ków rządu egipskiego. Koń ten, jak obli- 
czają amerykańscy archeologowie, liczy 
około 3.500 lat. Znaleziony on został we 
wielkiej drewnianej trumnie, co wskazu- 
je, że starożytni Egipcjanie grzebali 
zwierzęta na podobieństwo ludzi, wie 
rząc, że zwierzęta również posiadają du- 
szę. Znaleziony koń jest w dobrym sta- 
nie zachowany. 

  

    

Odpowiedzi Redakcji. 
— P. Wł. Łahoda. Owszem, prosi- 

ny bardzo o korespondencje: w prowin- 
cji, sprawy gminy, szkolnictwa, stan 
oświaty, życie nauczycielstwa wszystko 
to są tematy o których prosimy nam pi- 
sać jaknajwięcej. 

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

  

Kobieta- lekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5* Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

„Telefon Nr. 277. 

  

każdy całował... 

” 

  

CUKIERNICTWO KSIĘGARNIE 
  

ое "ип'ші ul. Wielka 25. b-1113 Księgarnia CH. STRAŻA, Zawalna 40. Sprzedaż i 
kupno podręczników szkolnych na wszystk. językach. 
oraz materjały piśmienne. Ceny dostępne. 

| PER jak nowy wygląda przerobiony w 
JJ warszawskiej SARE kapeluszy dam- 

skich i męskich H. SZESKINA, Końska 10. b-1319 

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

  

Mickiewicza 22 sAVOC“, 

Mord, jazzbandy, 
rozkosze, szalejące płomienie. 

` Dramat sensacyjno-erotyczny w 9 akt. 
Madge Bellame i ulubieniec George O'Brien w 

pożoga, salony, głód, toalety, zniszczenie, zbytek, krew, danzingi, łzy, 
Prawdziwe oblicze wojennego frontul Oryginalne zdjęcie bitew! 

Cudownie piękna 
rolach główn. 

  

      
Najlepsze wyroby cukiernicze 

DENTYSTYKA + KRAWIECTWO     
  

sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska 
25—2. Na złocie, platynie kauczuku. 

a-1230 

Ł Minker na złocie i kauczuku. 
Wileńska 21. Medal 

a-1160 

Technik zę- 
bów sztuczn. 
duży srebrny. 

ELEKTRYCZNOŚĆ 
ge m D. Wajmana Trocka Nr. 17, 

  

  

tel. 781. b-1111 

      GASTRONOMJA 
„Iar Wileński” róg Winlkiej i Sawicz Nr. 2. Snia- 

dania, obiady i kolacje. Obiad z 
3-ch dań z chlebem 1 zł. 30 gr. b-1249 

„„Bar_Rngielski” Siemieca 217 "Biż; 
Pierwszorzędna « ul. Ad. Mickiewicza 4 
anona „Lazar“ tej, STi. a-1105 
Cafóć-Restaurant de Commerce 

Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90--1,20 zł 
Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. _b—1213 

į mleczarnia obiady i kolacje. Obiad— 
zł. 1,10 i różne świeże przekaski i napoje. — а-1395 

orące zakąski. Pasaż Miej- Piwiarnia ś4i 5 icon. 14445 
Jadło M. Rudz, Zawalna 28—30. Śniadania, 

(cj obiady, 'kolacje, przekąski. Ceny dostę- 
pne. Abonament—znaczny rabat. 1469-a 

inin Społeczna dawniej Podzam- 
Kawiarnia- Jadłodajnia cze, Królewska Nr. 9. Śnia- 
dania, obiady i kolacje. Obiad z 3-ch dań 1 złoty. 

Gabinety. 1498-b 

i Wielka Nr. 5, wejście z podwórza. 
Śniadania obiady i kolacje. Obiad z 

'8-ch dań z chlebem 1 zł. 10 gr. Miesięcznym 
ustępstwa. 1508-b 

JUBILERSTWO i GRAWERSTWO 
Zakład jubilersko-grawerski —stemple, iesacą u- 

  

Jagiellońska 2-a. Śniadania, 

  

    

  

sadow |. Filipskiego kovas 

_ M. Żabiński Nenkascg"" "oi, 

Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. 
F ogodne Szwedski ul. Niemiecka 24—8 
warunki. a-1109 

Piotrogrodzki krawiec damski J. GOŁUBOWiCZ, 
Poeje obstalunki na pałta, futra i kostjumy od 
30 zł. Mostowa 9—25. 1 

Krawiec 
męski | Pat 

palta, kostjumy i futra. 

Krawiec męski wykopywuje sanki w ašiai 

MANUFAKTURA 

Manufaktura "pryński, Ośrobramska 3 

MEBLARSTWO 
Na d h = 

nach WEB LE 8. Hncelewicz 

  

róg Dominikańskiej i zauł. św. Ig- 
nacego Nr 12, m. 5. PRAWD 

  

  

  

  

Niemiecka 15 
(w podwórzu) 

  

  

zs Fabryka mydła 

 Wypmzedaź 

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

Fabryk: - i ład & —(О57- аз ias ŚL. FOJQlS0N, waski wage 2” 0-130 dła i świec 

„Hygiena“, 2-ga Szklanna 16, poleca 
mydła różn. gat. najlepsz. w: 

a- 

konfekcji, galantecji, obuwia w D. H. 
w. NOWICKI, Wielka 30 t.1.9-08. a-1300 

Specjalny sklep naczyń kuchennych „ALUMINIT*, 
Gdańska 6, poleca naczynia aluminiowe, emaljowa- 
ne oraz wszelkie wyroby dla gospodarstwa domo- 
wego po niskich cenach. a-1386 

lb f linoleum, chodniki jutowe, wycieraczki, bre- 
[i i, zent do wozów, kalosze i pilśniaki po ce- 

nach najtańszych I. Wildsztejna, Rudnicka 2. 1484-ą 

Skiep robót « Wilno, b-1195 
ręcznych „Praca Dominikańska 17. 

Miastka 

  

  

  

  

wodna iterpentynowa, gotowe farby. Daw- 
niej — Rūdnicka3l, obecnie—Zawalna 50. 

CH. EPSZTEJN. a-1226 
  

  

      
a-1127 - с 

4 fajansu, szkła i lamp M. Zalcberg, 
OBUWIE Skład NACZYN, Bazyljańska 6. a-1225 

PRACOWNIA kapeluszy damskich przyjmuje 0b- 
W Litwinowicz Zamkowa 24. Obuwie damskie, stalunki od 3-ch zł. Zamkowa 19 i Ś-to Jańska 9, 

° męskie i dziecinne. a-1166 „WACŁAWAĆ, а-1267 

OPTYKA SPOŻYWCZOŚĆ 
      

„Optyk-Rubia“ rok: "iż Dominikańska 17 v-1246 
Optyk M. SNARSKI, Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22. 

tych optycznych i elektryczn. materjałów. 

  

Egzyst. od roku 1900. Duży wybór rozmai- 
a-1271 

Optyfof” właściciele B-cia OLKIENICCY. Wilno, 
w 

  

ul. Wielką 66. Zakład optyczno-okuli- 

  

    

  

poleca T-w0 „Zdrowie“, 
przedst. Rudnicka 25, tel. 378. 

a-1129 

Trocka 10. 
a-1112 

Wyborową śmietankę 

tofir btniuy K. Sigaliny 
ZEGARMISTRZOSTWO я, 

  

  

      

  

  

  

styczny, b-1273 Z istrz (b; j- Mickiewi- 
| = Sieg firmy) Paweł Bur WIIOIÓ JuroWiCZ ca, 

a- 

isanii т Najtańsze źródło. Niemiec- 

Maso dažais dosyc Lacki "gt Maliui Nawiekczy wwo. A. Rejtbord "ię 
M n dziecinnych “ ul. Niemiec- s о 

'___':Е:':'‚"’""'.‘:Ё№Ши Ка 19. 1486-5 Zegarmistrz Ibo Swirski PRO 
Bacznośći Wszelkie dode“ żę zw w sklepie , L : 

galanteryjnym obola, kia JA | ŻELASTWO 
    

zaa rowery osad maszyny do pisania, kasy 
ogniotrwałe, maszyny do szycia, 
gramofony. Wilno, ul. Wileńska 25 J. Kużniec b-1214 

D. H. BRACIA CHOLEM założ. w r. 1846, Kwia- 
towa 5. Tel. 3-53. i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- 
kuły techniczne, budowlane, cement, papa etc. b-1308 

L. MIZERĘC, Wilno, Ś-to Jańska 6.   

Wwa 5% TANIEJ МО U AGENTÓW ЛАН АЫ — ооа 
Każdy może mieć ślicznie wykonany portret o 50% taniej przysy- 
łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen- 

tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. 

I-szy Wileński Zakład Artystycznych Portretów 
Firma egz. od r. 1910. 

Brzy polskiej rodzinie 
do 2-ch oddzielnych po- 
koi przyjmę 3 uczenice 
lub uczni na pełne utrzy- 
manie. Opieka staranna, 
praktyka języków (fran- 
cuski i niemiecki) forte- 
pian, pomoc w naukach 
na miejscu. Warunki przy- 

  

1539 

    

(ooo ole oro ooo o lol ooo ojo o o ol oo o ol O| 

stępne. Zwierzyniec, Jas- 
na 42, m. 2. 1468-0 

    

Podaje si : i ži : ‚ В 
je się do wiadomości Szanownej Klijenteli, że w dniu z 

M 18 września r. b. zostanie otwarta filja > В и Pokój : 
a Si - 

: Sklepu obuwia E go, tokatot lot 
Lw4 e RE 4 

i Władysława Czaplińskiego | Ogłoszenia 
ul. Dominikańska 8 do 

U sę: 
: Filja przy ulicy Zamkowej 4. 1532-1 p ё w Г р | 

Derio o oe na „Nirjera Wileńskiego 
przyjmuje 

PLACÓWKI „KORJERA WILEŃSKIEGO” 
Bracław— Bolesław Sawicki, uł. Piłsudskiego 99. 
Budsław —Spółdzielnia „Zgoda”. 
Dołhinów—L. Babajłow, biuro podań. 
Dukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarnia, skrzyn- 

ka pocztowa 19. 
Duniłowicze—A. Szumski. 
Głębokie—A. Adler, ul. Zamkowa. 
Głębokie—W. Włodzimierow, ul. Zamkowa 14. 
Głębokie—. Szukiewicz, biuro podań Horyńskiego. 
Iwieniec—Aleksander Sosnowski, biuro dzienników. 
Iwieniec—Stanisław Zwierzyński. 
Kowel—Kiosk gazet i tygodników „Polonia". 
Landwarów—Stanisław Gwiaździński, biuro podań. 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska 3 
Lida—Puhaczewski W,, Księgarnia Wojskowa, ulica 

Suwalska 46. и 
Mejszagoła — Sklep relniczo-spożywczy, Mikulski. 

2g Mołodeczno —Spółdzielnia Żołnierska 86 p.p. 
Niemenczyn —Kasa Spółdzielcza, Jan Borkowski, 

N.-Troki—Spółdzielnia K. O, P. 22 baonu. 
Nowogródek—Wł. Michalski „Kiosk”. 
Olkieniki— Dominik Czesnulewicz, sklep spożywczy. 
Oszmiana— Księgarnia Nauczycielska, ul. Piłsud= 

skiego 20. 
Pińsk—St. Bednarski, Księgarnia. 
Postawy Bańkowski Olgierd, ul. Wileńska 7. 
Rudziszki— Spółdzielnia „Spójnia”. 
tołpce—Macjan Ziontek, bufet kolejowy. 
więciany—N. Tarasiejski, drukarnia. 

Wilejka Pow.—E. Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66. 
Wołożyn Barański. 

BOBOOBEEOREGCOCĄ 

LINDEWIEJE 

E
 ® o e a © 6 у „0ASCG warunkach 

Gorob o eže „ADMINISTRACJA 
Schrotha.  Ą W ay 

g „Janatujun 0 [RO Ja iellońska 3. 
olimow ar- 

szawą, tel. Nr. 20. Popierajcie 
Cały rok otwarte. Ligę Żeglugi 

POECEBOBEDEO 0 B ь 
'.'а"' 1527-9 — Morskiej i Rzecznej 

   

  

. Poszukuje się agentów 1515- 
w miastach i na prowincji dla rozpowszechnie- 
nia bardzo użytecznego przedmiotu. Zarobek do- 
bry. l-szy Wileński Zakład artystycznych por- 
tretów L. MIZERĘC, Wilno, ul. Ś-to jańska 6. 

„ Przyjechała słynna 1490 
wróżka - chiromantka 

wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na schody. 

  

  

Wydawca Tow. Wydzw. „Pogoń' sp. z ogr. odp, Druk. „Pax”, ul. św. Ignacego 5. 

   

Tel. 8-93, Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

na najbardziej A 
dogodnych ” 
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