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Polska I Litwa przed Trybunałem Haskim. 
Haaga, 17 września 1931 

Kwestja wznowienia ruchu kole- 

jowego na terenie Landwarów - Ko- 

szedary nie jest, oczywiście, istotnym 

elementem stosunków polsko - litew- 

skich i takie czy inne jej roztrzygnię- 

cie nie wiele może wpłynąć na obecny 

stan tych stosunków. Niemniej jednak 

jest ona jedynym punktem czynnym 

w akcji dyplomatycznej pomiędzy Pol- 

ską a Republiką Litewską, ostatnim 

oddźwiękiem długiej i skomplikowa- 

nej procedury przed instancjami mię- 

dzynarodowemi. Taka jest pierwsza 

przyczyna zainteresowania, które bu- 
  dzi — szczególnie u nas w Wilnie 

rozpoczęta wczoraj ustna 

Trybunałem 

rozprawa 

przed Sprawiedliwości 

Międzynarodowej. 

Drugą taką przyczyną jest tło tej 

sprawy, zdawałoby się technicznej wy- 

łącznie natury. Spór napozór małozna 

czący, stanowiący drobny fragment 

nienormalności istniejących pomiędzy 

Polską a Republiką LitewskĄ, ma tło 

bardzo szerokie, obejmujące  calo- 

kształt, należącego już poniekąd do hi- 

storji procesu politycznego i prawne- 

go toczonego przez dwa te państwa od 

roku 1919. 

Artykuł 438 Statutu 

Spraw Międzyn. przewiduje, że, proce- 

dura sporów przez niego rozpatrywa- 

nych składa się z 2-ch części: pisem- 

nej i ustnej, W pierwszej z nich stro- 

ny składają Trybunałowi i sobie wza- 

jemne memorjaty, w których uzasad- 

niają swoje tezy zasadnicze, załącza- 

jąc odpowiednie dokumenty i inne do- 

wody. Wynikiem tej pierwszej części 

procedury w danej sprawie są dwa me 

morjały — polski i litewski — i dwie 

takież repliki. Jak się przekonywuje- 

my z memorjału litewskiego, stanowi- 

sko swoje w sprawie wznowienia ru- 

chu kolejowego na linji Landwarów- 
Koszedary wywodzi on z całokształtu 

swoich roszczeń i pretensyj względem 

Polski, jednem słowem ze sporu o Wil- 

no. 
Wczoraj rozpoczęła się rozprawa 

ustna przed trybunałem. Jestem świad 

kiem, jakgdyby powtórzenia w skró- 

cie całego przebiegu tego sporu, który 

już w wielu swoich szczegółach zatarł 

się w pamięci netylko widzów, ale mo- 

że i niektórych, bezpośrednich uczest- 

ników. Z ciekawością oczekuję no- 

wych argumentów i przesłanek w ro- 

zumowaniu przedstawicieli rządu li- 

tewskiego. Czy ubiegłych 10 lat i wy- 

mogi życia realnego wniosły jakieś mo 

dyfikacje w poglądy i aspiracje tam- 

tej strony? 

  

Trybunału 

  

Podchodzę do wspaniałego ,,Pała- 

cu Pokoju, położonego na skraju mia 

sta przy ślicznej alei, wiodącej do 

miejsca kąpielowego Scheveningen nad 

morzem. (Zbudowany w Il. 1907 — 

1913 podług projektu architekta fran- 

cuskiego Cordounier, z pomocą Ho- 

lendra van der Steur, kosztem przesz- 

ło 4 miljonów guldenów-około 15 milj. 

złotych, zaofiarowanych przez miljar- 

dera amerykańskiego Carnegie. Do 

urządzenia wnętrza przyczyniły się 

bogatemi darami wszystkie niemal 

państwa świata). U wejścia żadnych 

formalności. Portjer o minie lorda nie 

spojrzał nawet na moją legitymację 

dziennikarską i uprzejmie wskazał na 

drzwi prowadzące z olbrzymiego mar- 

murowego przedsionka do sali obrad. 

Na sali półmrok. W. ogromnych ok- 

nach witraże — dar rządu Wielkiej 

Brytanji, Do pół ściany boazerje. Na 

jednej ze ścian fresk roboty Besnarda. 

Całą podłogę pokrywa gruby dywan, 

tłumiąc odgłos kroków. Nawprost wejś 
cia długie podjum ze stołem, pokry- 
tym ciemno-zielonem suknem ze złote- 

mi festonami. Za nim rząd foteli, 

Przed podjum mównica, cokolwiek za 

nią ławy dla stron, dalej krzesła dla 

  

dyplomacji — publezności i prasy. 

Tuż przed podjum stoliki dla tłoma- 

czy i stenografów. Przedstawiciele 

stron na swoich miejscach: p. Jan Mro 

zowski, prezes Sądu najwyższego w 

Warszawie i p. Tadeusz Perkowski, 

radca Minist. Spraw Zagranicznych, 

oraz p. Wacław Sidzikauskas, poseł li- 

tewski w Berlinie i prof. Andrzej Man 

delstamm członek Instytutu Prawa Mię 

dzynarodowego w Paryżu. Pomiędzy 

stolikami stron siedzi oddzielnie pre- 

zes Komisji Komunikacji i Transp. 

L. N. p. Dreyfus. Publiczności niewie- 

le: kilku miejscowych dyplomatów, 

kilku dziennikarzy, kilka nieodzow- 

nych przedstawicielek płci pięknej, 

trochę przygodnych widzów. 

  

  

Woźny oznajmia wejście Trybuna 

1. Wszyscy wstają. Drobnym, powol- 

nym krokiem posuwa się rząd między * 

narodowych znakomitości  prawni- 

czych, prowadzony ceremonjalnie, z 

dostojeństwem przez zastępcę Sekre- 

tarza Trybunału (Greffier) p. Yor- 

stad'a. Powagi, odziane w jedwabne 

togi i koronkowe żaboty dźwigają swo 

ją uczoność z wielkiem namaszcze- 

niem, Za chwilę rząd łysin unierucha- 

mia się w głębokich fotelach. Tylko na 

lewem skrzydle wyróżniają się dwie 

czarne głowy. To Chińczyk p. Wang, 

najmłodszy z całego areopagu i prof. 

Walter Schiicking, znakomitość nie- 

miecka. Widzę kilka twarzy znanych 

mnie z obrad genewskich. W centrum 

2 Trybunału, Japończyk, p. Ada- 

i, długoletni ambasador w Paryżu i 

iui Japonji w Radzie Ligi, o 

twarzy kamiennego bożka japońskie- 

go, mały, czarny, nieruchomy, ze śpi- 

czastą, błyszczącą łysiną. Oto człon- 

kowie Komitetu prawników Ligi: Fran 

cuz, p. Fromageot i długi kanciasty 

Anglik p. Cecil Hurst. Po prawej ręce 

Prezesa siwiuteńki, o pięknej twarzy 

baron Rolin Jaqueemyns (Belg), po 

lewej — hr. Rostworowski (Polak), 

tęgi szlachcic polski z sumiastym bia- 

łym wąsem. 

Parę minut trwa zupełna cisza. 

Wreszcie Prezes Trybunału wychodzi 

ze stanu nie ruchomości (zawsze się 

dziwiłem, że p. Adatci może się ru- 

  

szać) i solennie oznajmia twardym gło 

sem: „L'audience est ouverte“ — po- 

siedzenie jest otwarte, poczem wyłusz- 

cza przedmiot rozprawy. 

ж * * 

W gruncie rzeczy nie jest to spór 

sądowy. W ostatecznym wyniku roz- 

maitych obrad, wynikłych z konfe- 

rencyj królewieckich z kwietnia i li- 

stopada 1928 r. Radzie Ligi Narodów 

złożony został raport w sprawie komu 

nikacji pomiędzy Polską a Republiką 

Litewską. W dniu 24 stycznia r. b. Ra 

da, głowiąc się nad rozstrzygnięciem 

tej kwestji, postanowiła zwrócić się do 

Trybunału Haskiego o t. zw. Avis Con 

sultatij, czyli doradczą opinję praw- 

Płomienie na Dalekim Wschodzie. 
Czerwone języki zbrojnego kon- 

fliktu pojawiły się nad Mandżurją. Mi- 
mo, że pierwszy okres krwawych starć 
nie nosi jeszcze znamion wojny wy- 
powiedzianej oficjalnie przez rządy 
stron, wiodących spór, a wojennej 
krwawej praktyce nie towarzyszy pro- 
klamowany urzędowo stan wojenny. 
Praktyka więc w danej chwili kłóci 
się z teorją. Przez zasłony dymu nie 
można jeszcze w całej pełni przenik- 
nąć ostatecznych zamiarów kierowni- 
ków ataku i odporu, niewiadomo do 
jakieh- granie mogą się posunąć. Mo- 
że być to narazie badanie terenu. A 
skomplikowana sytuacja, towarzyszą- 
ca nagłemu wybuchowi konfliktu; łą- 
czy się zarówno ze skrytym i tajemni- 
czym charakterem ludów wschodnich, 

jak i z niewyjaśnioną sytuacją wew- 
nętrzną przedewszystkiem w Chinach 
rozprzężonych przez anarchję jak i do 
pewnego stopnia w Japonji, wzorowo 
zorganizowanym organizmie państwo- 
wym. 

Początkowy przebieg konfliktu da 
się łatwo ogarnąć i ocenić. Japonja 
twierdzi, że pozostająca w jej włada- 
niu kolej mandżurska zagrożona z0- 
stała przez oddziały chińskie, że inte- 
resy japońskie w Mandżurji, w sfe- 
rze wpływów japońskich, narażone zo- 
stały na szwank, że życiu obywateli 
japońskich grozi niebezpieczeństwo, 
ostatecznym zaś powodem starcia jest 
zamordowanie kapitana japońskiego 
Nakamury przez żołnierzy chińskich 
w Mandżurji. Wojska japońskie, któ- 
re występując do walki, zajęty zrazu 
Mukden były stosunkowo nieliczne, a 
przewaga ich nad Chińczykami tłóma- 
czy się znaną oddawna wyższością ar- 
mji japońskiej oraz  niewyraźną 
taktyką faktycznego władcy Mandżu- 
rji Czang-Su-Lian'a, który wojskom 
swoim wydał rozkaz niestawiania о- 
poru. Przy braku dyscypliny w od- 
działach chińskich, trudno zresztą 
mówić o jednolitych rozkazach i o je- 
dnolitym posłuchu. 
Jakie motywy kierują w tym wypad- 
ku młodym Czang-Su-Lian'em któ- 
ry odziedziczył władzę po ojcu swym 
starym bandycie Czang-Co-Lin'ie, tru- 
dno odrazu przeniknąć. - Wiadomo, 

Czang-So-Lin cieszył się przez czas 
długi wszechstronnem poparciem Ja- 
ponji, dopóki nie wyleciał w powietrze 
z pociągiem wysadzonym podobno 

przez agentów japońskich. Czy Gzang- 
SEED prowadzi odrębną politykę, 
czy też zdaje sobie sprawę ze swojej 
słabości, tego narazie nie można prze- 
sądzać. 

Na wieść o napadzie na Mukden 
zawrzało w olbrzymiem mrowisku 

chińskiem, rozdzielonem dotąd krwa- 

wemi linjami nieustającej wojny do- 

mowej. W momencie gdy nadeszła 
ta wieść Czang-Kai-Szek, szef rządu 

centralnego w Nankinie, najpotężniej- 
szy człowiek w Chinach i kandydat 

na konstytucyjnego i republikańskiego 
ich jedynowladcę, wyprawił się na po- 
łudnie, aby poskromić buntujący się 
znowu czerwony Kanton. Obecnie 
wraca do Nankinu, a równocześnie 
nadchodzą wieści o zamiarze ugasze- 
nia wojny domowej i. utworzenia 
wspólnego frontu przeciw wrogowi. 
Narazie front ten przejawia się we 
wzmożonym bojkocie towarów japoń- 
skich i w antyjapońskich ekscesaca 
wzburzonych tłumów. Olbrzymie Chi- 
ny jednak nie są zorganizowane, a 
rząd w Nankinie deliberuje i delibė- 

    

Ale i w akcji japońskiej, mimo po- 
czątkowego brutalnego impetu, znać 
jeżeli nie wahanie, to pewne wyczeki- 
ruje. 
wanie. Działania wojenne, jak wiado- 
mo, są również akcją polityczną i dy- 
plomatyczną. Japonja rozpoczęła ak- 
cję bardzo nielicznemi siłami, nada- 
jąc jej charakter zarówno manifesta- 
cji, jak i stworzenia faktów dokona- 
nych na ograniczonym zrazu terenie. 
Chodzi o wojskowe zabezpieczenie i 
utrwalenie japońskiej sfery wpływów 
w Mandżurji. Aby zrozumieć charak- 
ter i tempo tej akcji, musimy przypa- 
trzeć się obecnej sytuacji politycznej 
w Japonii. 

Przedewszystkiem Japonja, jako 
kraj bardzo gęsto zaludniony i stojący 
na wysokim stopniu cywilizacyjnego 
rozwoju nawiedziona jest w silnym 
stopniu przez przesilenie ekonomicz- 
ne, a bezrobocie i nędza pociągają za 
sobą radykalizowanie się mas. Dlate- 
go — jak donoszą pisma angielskie—- 
tłumy w Tokio nie przyjęły wojennych 
wieści z entuzjazmem. 

A równocześnie obecnie w Japonji 
"stoi przy sterze rząd do niedawna opo- 
zycyjnej partji Minseto, usiłujący pro- 
wadzić politykę bardziej demokraty- 
czną na wewnątrz, a pokojową na zew 
nątrz. Odnosi się to przedewszystkiem 
do Chin. Minseto, wbrew oporowi po- 

Rosja grozi interwencją. 
Woroszyłow wyjechał na Daleki Wschód. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Do Berlina nadeszła wiadomość, iż wczoraj rano rząd sowiecki 

zakomunikował przedstawicielom Chin i Japonji, że nie będzie mógł 

nadal obojętnie patrzeć na rozwój wypadków w Mandżurji. Komisarz 

wojny Woroszyłow wyjechał natychmiast na Daleki Wschód. Należy 

z tego wnosić, że Rosja wystąpi aktywnie, co może pociągnąć za 

sobą nieobliczałne następstwa ponieważ w takim wypadku i Ameryka 
nie pozostanie napewno neutralna. 

Gorączka wojenna w Chinach wzrasta. 
TOKJO, (Pat). Według otrzymanych tu 

wiadomości, gorączka wojenna w Chinach 
wzrasta. Wybitni politycy nankińsey oświad- 

czają, że Chiny gotowe są raczej poświęcić 
choćby 20 miljonów ludzi, niż utracić Man- 
dżurję. 

Kontratak chińczyków. 
TOKJO, (Patj. Znaezniejszy oddział wojsk 

chińskich przypuścił kontratak na wojsko ja- 
pońskie, znajdujące się w odległości 60 kim 
na południe od Czang-Czun. Walka to czy się. 

Wojska japońskie maszerują na Charbin. 
LONDYN, (Pat). Wiadomości z Mukdenu 

wojsk japońskich na Charhin. 
i Dajranu potwierdzają pogłoskę o marszu 

Japończycy dążą do okupacji 150 mil 
kwadratowych w Mandżurii. 

LONDYN, (Pat). Podczas gdy według 0- 
trzymanych tu wiadomości gabinet japoński 
postanowił dzisiaj nie zezwolić na posuwa- 
nie się oddziałów japońskich dalej, niż do 
Czang-Czun, nadszedł świeżo telegram Z 

Szanghaju który donosi o wrażeniu, jakie 
wywarło tam „potwierdzenie х Tokjo“, že 

  

część wojsk japońskich otrzymała rozkaz 
marszu na Charbin. 

Tego rodzaju ruch rozszerzyłby ogromnie. 
doniosłość operacyj japeńskich. 

W Szanghaju twierdzą, że Japończycy dą 
żą do okupacji wojskowej terytorjum około 
150 tysięcy mil kwadratowych. 

EB 
  

Zakład Przyrodoleczniczy i wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego i Dr. Med. Z. Koelinera 

w ZAKOPANEM — OTWARTY CAŁY ROK 
Ziołolecznictwo, Elektroterapja, Hydroterapja, Termoterapja, Helioterapja. 

Prospekty wysyła się na żądanie. — 

= 

Przyjęcia tylko za uprzedniem zgloszeniem. 

Dła reumatyków i cierpiących na bóle nerwowe. 
Co zaleca przeszło 6000 lekarzy. 

Reumatyzm, podagrę i podobne cierpienia 
wywołują jak wiadomo zaburzenia w prze 
mianie materji. Chory organizm wytwar; 
w zbyt wielkieh ilościach kwas moczowy, 
krew zaś w niedostatecznym stopniu wydzie- 
ła ten straszliwy jad. Zastosowanie środków 

uśmierzających przynosi choremu coprawda 

chwilową ulgę, lecz nie uwalnia go w zupeł- 

ności od tych okropnych cierpień. Radykal- 
ne uzdrowienie z reumatyzmu i często po- 
wiązanych z nim bólów nerwowych nastąpić 
tylko wtedy może, gdy leczenie stawia sobie 
za zadanie zupełne usunięcie, a conajmniej 
zapobiegania nagromadzeniu się kwasu mo- 
czowego. Ten straszliwy jad bowiem, sado- 
wiąc się w postaci ostrych jak igiełki, drob- 
nych kryształków w mięśniach, stawach i in 
nych częściach ciała wywołuje te dokuczli- 
wości i męczące bóle. To zadanie w zupeł- 

ności spełniają tabletki Togal, które właśnie 
w zarodku zwalczają te niedomagania. Lek 
ten w naturalny sposób usuwa pierwiastki 
chorobotwórcze, Dlatego też nawet w chro- 
nicznych wypadkach, gdy inne środki zawio- 

     
dły, osiągnięto przy pomocy Togalu nadspo- 
dziewanie pomyślne rezultaty „Z wielką 

przyjemnością donoszę WP., iż po użyciu 5 
opakowań Togalu wyleczyłam się zupełnie 

z uporczywego reumatyzmu, prześladującego 
mię od paru lat,* pisze nam pełna zapału p. 
Zofja Zwolińska, Lwów, Jabłonowskich 36. 
„Na użycie Togalu zdecydowałem się dopiero 
po wyczerpaniu wszystkich innych środków 
aptecznych. Dlatego też czuję się w obowiąz- 
ku przesłać W. Panom niniejsze podziękowa- 
nie i zaznaczam, że będę usilnie nieoceniony | 
preparat Togal polecać mym wszystkim zna- 
jomym, jako jedyny środek na wyleczenie 
reumatyzmu*. Lecz również przy podagrze, 
bólach w krzyżu, rwaniu w stawach, łamaniu 
w kościach, bólach nerwowych i głowy, gry- 
pie, przeziębieniach i pokrewnych cierpie- 
niach działają tabletki Togal szybko i pew- 
nie. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych 

organów. Jeśli przeszło 6000 lekarzy, w tej 
liczbie wielu słynnych profesorów, Togal or- 
dynuje, to przecież każdy z zaufaniem zaku- 
pić go może. 'We wszystkich aptekach. 

  

tężnych kół wojskowych i kapitali- 
stycznych, usiłowała doprowadzić do 
złagodzenia i zacieśnienia stosunków 
japońsko-chińskich. Poprzedni prem- 
jer z ramienia tej partji, Hamaguszi, 
padł ofiarą zamachu, wykonanego 
przez fanatycznego japońskiego nacjo- 
nalistę. 

Przytem na terenie chińskim wcho- 
dzą w grę interesy Anglji, osłabionej 
obecnem wewnętrznem przesileniem, 
a przedewszystkiem Stanów Zjedno- 
czonych. Wszystkie te względy, krzy- 
żujące się wpływy i dążenia, sprawia- 
ją+ że jesteśmy dopiero świadkami 
wstępu do zawiłej partji militarnej i 
politycznej. WJ. 

Głosy prasy sowieckiej 
MOSKWA, 22. 9. (Pat). „Izwiest- 

ja” w artykule pod tytułem „Interwen- 
cja japońska w Mandżurji* piszą m. i. 
co następuje: Jest charakterystycznem 
że okupacja Mandżurji przez wojska 
japońskie nie spotkała się nawet z 
najdrobniejszym protestem ze strony 
Ligi Narodów ani Waszygtonu. Ge- 
newa zdaje się być zadowoloną z 0- 
świadczenia przedstawiciela Japonji, 
a minister spraw zagranicznych Sta- 
nów Zjednoczonych wyraźnie oświad- 
cza, że nie widzi żadnej sprzeczności 
pomiędzy paktem Kelloga a operacja- 
mi wojska japońskiego. Odnosi się 
wrażenie że wystąpienie japońskich 
wojsk uplanowane było z innemi mo- 
carstwami imperjalistycznemi. Nieba- 
wem jednak krok ten stanie się dla 
Chin źródłem wewnętrznych kompli- 
kacyj późniejszych, gdyż antagonizm 
między mocarstwami imperjalistycz- 
nemi, których interesy tu się ścierają, 
tanie się tem silniejszy, im mniej Chi- 
ny coraz bardziej uciskane i zubożałe 
będą w możności zaspokoić ich ape: 
tyty. 

ZSSR. śledzić będzie pilnie rozwo- * 
ju przyszłych wypadków w tem no- 
wem ognisku niebezpieczeństwa woj- 
ny na Dalekim Wschodzie. 

„Prawda uważa, że w Mandżurji 
ścierają się interesy Stanów Zjedno- 
czonych, Japonji, Anglji oraz Francji. 
Obecne operacje wojskowe mogą wy- 
sunąć w całej pełni zagadnienie będące 
przedmiotem konfliktu między mo- 
carstwami imperjalistycznemi w kwe- 
stji chińskiej. Autorowie paktu Kello- 
ga nie znajdujący ani jednego słowa 
protestu przeciw akcji imperjalizmu 
japońskiego kpią tem samem z włas- 
nego dzieła. 

Świał cały widzi dziś jasno, pisze 
dalej „Prawda”, co warta jest Liga 
Narodów jako narzędzie pokoju a 
pakt W Kelloga, jako gwarancja prze- 
ciw nowej rzezi. 

Dekret o zwołaniu sesji 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dekret zwołujący sesję sejmową 
ukaże się najprawdopodobniej 28 lub 
29 b. m. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). 22 b. m. w 

10-m dniu ciągnienia 5 klasy 23 Pol- 
skiej Loterji Państwowej główniejsze 
wygrane padły na numery: 

20 tysięcy złotych — 176.831, po 
10 tysięcy złotych — 92.579 i 182.440, 
po 5 tysięcy złotych — 38.384, 43.172, 
60.253, 150.451 i 161.042, 

ną. Pytanie postawione Trybunałowi 

brzmi: 

„Czy pozostające w mocy, zobowiązania 
międzynarodowe zobowiąz w obecnych 
okolicznościach Litwę, i, jeżeli tak, to w ja- 
kich warunkach, do przedsięwzięcia niez- 

będnych kroków celem otwar dla ruchu 
(trafie), lub dla niektórych rodzajów tego 
ruchu, odcinka linji kolejowej Landwarów— 
Koszedary?“ 

     

    

    

Zgodnie z art. 31 Statutu Trybuna 

łu, jeżeli sprawa dotyczy państw, z któ 

rych tylko jedno pociada w składzie 
Trybunału sędziego, będącego obywa- 

telem tego baństwa, to przeciwna stro- 

na wyznacza sędziego ad hoc dla obec- 

nej sprawy z pośród swoich obywa- 

teli odpowiadających wymaganym dla 

członków Trybunału kwalifikacjom. 

Ponieważ prof. Rostworowski jest sta- 
łym sędzią Trybunału, przeto ze strony 

Litwy sędzią ad hoc w obecnej sprawie 

został p. Staszynskas, adwokat i pre- 

zes Banku Litewskiego w Kownie, któ 

ry też na początku posiedzenia złożył 

uroczyste przyrzeczenie, wymagane 

przez art. 20 Statutu, 

Przewodniczący oznajmia że 3-ch 

członków Trybunału nie bierze udzia 

łu w niniejszej rozprawie: pp. Guer- 

rero i Van Eysinga wyłączyli się sa- 

mi, jako biorący poprzednio, w cha- 

rakterze przedstawicieli swoich państw 

w Lidze Narodów, udział w rozpra- 
wach Ligi nad sprawą komunikacji 

między Polską a Republiką Litewską, 

i p. Kellog z powodu niezdrowia. Prze 

mównicą (nieco wygodniejszą nim w 

Wileńskim Sądzie Okręg.) staje Pre- 

zes Komisji doradczej j technicznej Li- 

gi Narodów dla spraw komunikacji i 

tranzytu, p. Silvain Dreyfus. 

Po długiej litanji nieodzownych 
sumitowan, podziękowań za zaszczyt, 

komplementów i zastrzeżeń, p. Drey- 

fus przechodzi do rzeczy. Pierwszem 

zadaniem Komisji — mówi — było 

ustalenie skutków, które wynikły dla 

obrotu międzynarodowego z przerwa- 

nia komunikacji kolejowej na trasie 
Landwarów —  Koszedary, bowiem 

trzy inne linje kolejowe, przecinające 

granicę polsko-litewską mają, zdaniem 

Komisji, znaczenie tylko lokalne. 

Przerwanie natomiast ruchu na odcin- 

ku rozpatrywanym, znacznie powięk- 

szyło straty portów libawskiego, kłaj- 

pedzkiego i królewieckiego, a nawet 

ryskiego, mimo, że pozatem odegrały 

tu rolę i inne przyczyny, jak np. nowe 

granice państwowe i wycofanie się Ro- 

sji z normalnego obrotu międzynaro- 

dowego. (Nawiasem mówiąc, P. Drev- 

fus uważa, że dla rejonu Wilna i Grod- 

na najbardziej dogodnym portem jest 

Królewiec). Stan obecny Komisja u- 

waża za sprzeczny z treścią art. 23 p. 

e) Paktu Ligi, który brzmi: 
„Członkowie Ligi przedsiębiorą niezbęd- 

ne środki dla zapewnienia i utrzymania swo- 

body komunikacji i tranzytu, jak również 

dla należnego traktowania handlu wszystkich 

członków Ligi... 

Artykuł powyższy Paktu Ligi na- 

leży uważać — konkluduje p. Dreyfus 

— za normę obowiązującą we współ- 

pracy międzynarodowej pomiędzy 

Członkami Ligi. Byłoby nie do pomy- 

ślenia aby z powodu jakiegoś sporu 

politycznego (dissentiment) pomiędzy 

Belgją i Holandją, Francją i Anglją 

były przez Belgję pozbawione możnoś- 

ci swobodnej komunikacji z Holandją. 

Trafne skądinąd wywody prezesa 

Komisji Komunikacji i tranzytu wska- 

zywały jednak na to, że główną tro- 

ską Komisji było nie przywrócenie 

komunikacji pomiędzy Polską a Re- 

publiką Litewską, lecz zapewnienie 

możności korzystania z linji Landwa- 

rów — Koszedary czynnikowi trzecie- 

mu — obrotowi międzynarodowemu. 

Expose p. Dreyfusa zakończyło 

pierwsze posiedzenie Trybunału. Dziś 

przemawiają przedstawiciele strony 

litewskiej, pp. Sidzikauskas i Mandel- 
stamm. 
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Dzień 21 września r.b. słusznie na- 

zwanym być może dniem historycz- 
nym dła Wilna. Powinien on być ucz- 
czonym  jaknajbardziej uroczyście 
przez całe miasto, któremu z pewnoś- 
cią cała Polska wtórować będzie głę- 
bokiem przeżyciem. Komunikat ofi- 
cjalny doniósł już wszystkim jak w 
zasadniczym zrębie przedstawia się 
<doniosłe odkrycie trzech zwłok kró- 
lewskich dokonane w Katedrze. Ko- 
munikat ten za którym niebawem u- 
każe się w prasie protokół oględzin, 
podpisany przez obecnych dygnitarzy 
i rzeczoznawców, musi być z natury 
swej zwartym i łapidarnym. Ale wiel- 
kość chwili wymaga podzielenia się 
myślami i uezuciami jakie nas napeł- 
niają. Powszechne głębokie zaintere- 
sowanie zbyt poważne ma podłoże a- 
by nie zamykać w kole w tajemniezo- 
nych, szczegółów rzucających dalsze 
światła na niezwykłe zdarzenie, lub 
uzupełniających wyjaśnieniami to, 
co u stojących dalej powoduje wiele 
jeszcze dopytywań. 

- Zacznijmy od sprawy tak realnej 
ratowania bazyliki, bo i ona w rezul- 
tacie i historja ostatniego odkrycia 
tą drogą najwięcej przez to nabrała 
światła. Przewijającą się tu gdzienie- 
gdzie rekapitulacja da nam możność 
złączyć w myśli oderwane i porozry- 
waie wiadomości, dając qbraz całoś- 
ci kilkumiesięcznych rezultatów. 

Już ub. roku urząd konserwatorski 
przy województwie wileńskiem za- 
niepokoiły się obserwacjami technicz- 
nemi wskazującemi że Katedra wileń- 
ska stojąca od wieków na terenie za- 
grożonym przez wody gruntowe, przez 
rzeczkę Koczergę, przez niedostateczną 
dawniej kanalizację, uprzednie po- 
wodzie i t. p. znajdują się w stanie wy- 
magającym wielu prac konserwator- 
skich a zwłaszcza wzmocnienia fun- 
damentów. Przekonano się wkrótce 
że roboty około zabezpieczenia bazy- 
liki byłyby bardzo skomplikowane i 
przedewszystkiem wymagałyby dłu- 
gotrwałych wstępnych badań, które 
już wówczas powierzono wypróbo- 
waiemu architekcie, pełnemu odda- 
nia dła historycznych zabytków Wil- 
na prof. U. S. B. J. Klosowi. 

Mozolne te prace, odkryly smutną 
prawdę, że punktów zagrożonych jest 
więcej niżby się z pozoru zdawać mo- 
gło. 

Jesienne prace zeszłoroczne przer- 
wała zima a z wiosną nastąpiło nowe 
utrudnienie w postaci katastrofalnej 
powodzi, której skutki potroiły wysi- 
łek ratowania. 

Episkopat wileński poparty przez 
czynniki rządowe i społeczne powołał 
do życia wielki komitet łączący naj- 
wyższe stery wileńskie i warszawskie 
we wspólnych staraniach. Zasługą 
jest wielką kierownika robót, którym 
nadał pozostał prof. J. Kłos, że opra- 
cowawszy szczegółówy plan robót 
przekonał wraz z p. konserwatorem 
Dr. Lorentzem odpowiednie czynniki 
jaw dalece koniecznem jest bez wzglę- 
du na koszta i przeszkody dla nabo- 
żeństw poszukiwać najstaranniej oś- 
rodków i przyczyn zła na całej prze- 
strzeni obejmującej fundamenty. Tru 
dności w tej mierze są zaś wielkie, ol- 
brzymie bowiem podziemia katedry 
aż do posadzki zasypane zostały i to 
co najmniej od XVIII w. gruzem kry- 
jącym w* niewiadomych miejscach 
krypty i sklepy, groźne zwłaszcza 
Bo: ZASZdKĘ w RER stopniu A+ 

   

    

grażających stale to ścianom zach 
to olbrzymim filarom wnętrza. 

Wzruszenie tafel posadzkowych 
przez ostatnią powódź wskazywało 
jak dalece ta akcja sił podziemnych 
uzależniać może wszystko od siebie 
jeśli zafalowała mocno płytami, po 
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(odkrycie królewskich szczątków i insygniów). 
których stąpają tłumy. Najbardziej 
niepokojący widok przedstawiała po- 
sadzka zapadnięta w kaplicy Św. Ka- 
zimierza, a więc w jednem z najdo- 
stojniejszych i najlepszych dzieł wcze 
snego baroku na całą Europę. 

Tu też skupiły się pierwsze robo- 
ty kapitalne. Wbrew wszelkim da- 
wniejszym przewidywaniom, po usu- 
nięciu kolosalnych ilości gruzu na о- 
koło 4 mtr. wgłąb, okazało się, że to 
arcydzieło sztuki i zdobnictwa nieste- 
ty niema sklepień, i nie miało ich ni- 
gdy. Pierwotne zamierzenia w tym 
kierunku, porzucone już w XVII w. 
najprawdopodobniej na skutek poja- 
wienia się wówczas wód gruntowych 
podobnie jak pokazują się one dzisiaj, 
Oczywiście w takich warunkach roz- 
wiały się wszelkie nadzieje aby tu ja- 
ko w kaplicy królewskiej, znalazły się 
zwłoki króla Aleksandra, królowej 
Elżbiety i królowej Barbary Radziwi- 
łówny lub jakiekolwiek inne dostoj- 
ne. Jedynie pod ołtarzem Św. Kazi- 
mierza, po stronie ewangelji odkryto 
w maleńkiem obmurowaniu dwie pu- 
szki cynowe z sercem i wnętrznościa - 
mi ludzkiemi. Niebawem spodziewa- 
my się w tej sprawie protokółu z re- 
zultatem badań szczegółoych ze stro- 
ny powołanych profesorów Wydziału 
lekarskiego U. S. B. Dziś już jednak 
godzi się przypomnieć przekaz histo- 
ryczny, jedyny pewny jaki się w od- 
niesieniu do podziemi tej kaplicy za- 
chował, że tu istotnie pochowano w r. 
1648 serce i wnętrzności Władysła- 
wa IV, rycerskiego króla wsławione- 
go zwłaszcza przez wiekopomną od- 
siecz Smoleńska i klęskę zadaną Mo- 
skwie w 1634 r. 

Przeżyliśmy niedawno głęboko 
wzruszającą chwilę, gdy odkrywszy 
owe dwie puszki i złożywszy je na pod 
jum kirem okrytem, pod przewodnice- 
twem pieczołowitego rektora bazyliki 
ks. prałata Sawickiego, przy zapada- 
jącym dniu, w blasku świec, klęcząc 
przed temi relikwjami odmówiliśmy 
„Aniół Pański* i modlitwę za zmar- 
łych. 

Technika dzisiejsza stoi oczywiście 
o całe niebo wyżej od siedemnasto- 
wiecznej, gdy m. in. chodzi o zabez- 
pieczenie fundamentów od wód grun- 
towych i innych. To też prof. Kłos 
rzucił odrazu plan, sądzę że konieczny 

do przeprowadzenia, aby na miejsce 
gruzu zbudować z betonu i ciosu 
wielką kryptę sklepioną, opartą na 
czterech filarach a podpierającą po- 
sadzkę kaplicy. Budowa taka nie tyl- 
ko definitywnie uratowałaby okalają- 
ce mury porywająco pięknego wnę- 
trza kaplicy ale równocześnie dałaby 
nam pełne uroczystej prostoty a ob- 
szerne wnętrze podziemne, czekające 
na pomieszczenie zwłok królewskich 
i wielko książęcych, o ile się znajdą. 

Zanim to fascynujące „o ile'* uzy- 
skało odpowiedź zdołaliśmy 14 wrze- 
śnia dokonać innego interesującego 
odkrycia: płyty grobowej z postacią 
niewieścią XVI w. Dla krótkości od- 
syłam w tej mierze tych którzy bli- 
żej pragną się ze sprawą zapoznać do 
pracy mej wydrukowanej przed paru 
miesiącami *) gdzie przypominając 
dawne badania Homolickiego z przed 
c. lat sto wskazywałem na wszelką 
możliwość odnalezienia tej płaskorze- 
źbie na odwrotnej stronie płyty uży- 
tej jeszcze w połowie XVIII w. do 
przywalania grobu biskupów kaplicy 
Januszowskiej. Nader osobliwem uzu- 
pełnieniem wiadomości o płycie tej 
zniszczonej od strony głowy i stóp, o- 
kazuje się udzielona mi przez prof. 

*) „Korona i hełm znalezione w Sando- 
mierzu a sprawa korony Witolda i grobow- 
ców dynastycznych w Wilnie*, Odbitka z 
„Ateneum Wileńskiego”, T. VII Z. 3 i 4, 

Modelskiego nieznana dotąd stara za- 
piska, uczonego prałata  Herburta 
Mammerta, że głowa ta nosiła dawniej 
mitrę książęcą. Wyjaśnienia dalsze w 
tej mierze, trudne zresztą, będziemy 
dalej próbowali prowadzić. Dziś jed- 
nak możemy już stwierdzić pozytyw- 
nie, że dzieło to, w kamieniu wapien- 
nym wykonane, łączy się wyraziście 
pokrewieństwami z całą grupą na- 
grobków polskich z pierwszej poło- 
wy XVI w. (n. p. Kraków, Brzeziny, 
Opatów). Zdradza ono rękę mistrza 
nie włoskiego lecz północnego, może 
polaka, w każdym razie pozostające- 
go więcej pod wpływem gotycyzującej 
sztuki współczesnej niemieckiej niż 
włoskiej renesanu. Kostjum niewiasty 
odpowiada temu, jaki możne panie 
nosiły u nas na przełomie pierwszej 
i drugiej ćwierci wieku XVI. 

Z winy klęsk dziejowych Wilno 
jest bardzo ubogiem w tego rodzaju 
starsze pomniki, rzeźby, znalezisko 
tem bardziej zatem okazuje się cen- 
nem. Pomimo zniszczeń i obłupań 
rzuca ono ciekawe i nowe Światło na 
stan sztuki w Wilnie w XVI w. Nie 
jest wykluczonem że wskazuje ono 
na związki artystyczne niewiadomego 
twórcy tej płyty z grupą dość daleką 
tych rzeźbiarzy, którzy pracowali dla 
ostatnich Odrowążów  Szydłowiec- 
kich, w czasach kanclerza Krzyszto- 

fa, jednego z głównych twórców aktu 
hołdu pruskiego 1525 r. i jego naj- 
bliższych krewnych. 

Ale odkrycia te emocjonujące pu 
bliczność przez komunikaty, były jak 
by wprowadzeniem do dalszych jakże b 
doniosłych. Dzień 21 września stano- 
wił piękną nagrodę za tak trafny i 
konsekwentny plan robót prof. Kło- 
sa polegających od dłuższego czasu 
na wykopywaniu gruzu na najróżniej- 
szych punktach i na badaniu kolejno 
odsłaniających się piwnic po całem, 
rozległem wnętrzu Katedry.  Dostę- 
powano w różnych punktach do coraz 
innych sklepów pełnych kości, jed- 
nakże pozbawionych trumien akce- 
sorjów i resztek stroju, któreby mogły 
cokolwiek o pogrzebanych powie- 
dzieć. 

Wszystko przemawia za tem, że 
mamy do czynienia ze zwłokami licz- 
nych ongiś kanoników katedry i in- 
nych dostojników kościelnych, w 
części zaś może z resztkami Śmiertel- 
nemi możnych panów i ich rodzin. 
Wszędzie nieledwie ukazywała się w0- 
da jako wróg niszczący te szczątki i 
grożący murom podziemnym a więc 
i podstawom trwałości bazyliki. Obok 
aktualnego celu walki z tem złem za 
pomocą nowoczesnych środków tech- 

niki stosowanych najskuteczniej, bo 
u samego korzenia, praca ta powiąza- 
ła się z najdroższem dla sere naszych 
odkryciem tych właśnie trzech zwłok 
królewskich, których nie znałeziono 
w kaplicy Św Kazimierza: Króla Ale- 
ksandra zmarłego w 1506 r., Elżbiety 
zm. w r. 1546 i Barbary zm. w 1551 r. 

Uderzającem jest, że odkrycia te- 
go dokonano stosunkowo takprędko. 
Ci co z ramienia komisji historycznej 
komitetu, na kilka dni wcześniej słu- 
chali wywodów kierownika prof. Kło- 
sa i jego najbliższego towarzysza pra- 
cy, pełnego oddania arch. J. Pekszy. 
wiedzą jak dalece kierowali się obaj 
z góry trafną orjentacją, gdzie naj- 
prędzej zwłoki królewskie odnajdą. 
Pękną jest sztuka czytania hierogli- 
fów zamorskich, niemniej piękną ta 
umiejętność czytania i wyczuwania 
prawdy z murów i cegieł z ich wymia 
rów, wiązań i układów pomimo, że 
żadnych na sobie nie noszą one na- 
pisów. 

Po oficjalnym komunikacie, któ- 
ry już wszyscy znają, a który, nie mo- 
że obejmować nadmiernej liczby da- 

  

nych , nastąpią jeszcze dalsze, zwią- 
zane ze zbadaniem każdych zosobna 
zwłok i akcesorjow  monarszych. 
Dziś warto zastanowić się zwłaszcza 
aad tem, co' dodatkowo wyjaśniło 
się w dostatecznej mierze. Całość zna- 
leziska cechuje widoczny doskonale, 
pomimo zbutwień i zniszczeń wywo- 
łanych przez czas i wodę, planowy 
porządek w jakim zwłoki te ułożono. 
Wszystkie leżą one równolegle do 

siebie, głowami zwrócone kuzacho- 
dowi, stopami na wschód, a więc jak- 
by twarzami ku wielkiemu ołtarzowi. 
Najdalej od wejścia leży królowa El- 
żbieta, bliżej Barbara, najbliżej król 
Aleksander. Wskazuje to, że w tej a 
nie innej kolejności układano je przed 
wiekami. Że zaś król Aleksander u- 
marł w r. 1506, a więc najwcześniej z 
tych osób monarszych przeto, nawet 
nie obeznany z historją tych zwłok 
spostrzeże, że odnaleziona kruchta, 
raczej nie jest pierwotnem miejscem 
ich pogrzebania. 

Wiadomości historyczne potwier- 
dzają w pełni, że Aleksander pierwot- 
nie pochowanym był obok brata swe- 
go Św. Kazimierza Jagiellończyka, 
pod dawną kaplicą królewską. 

Tę jednak oddano na Wołłowi- 
czowską w roku 1623 w związku z roz 

poczęciem nowej, obecnej, kaplicy św. 
Kazimierza, którego ciało po kanoni- 
zacji r. 1603 i po krótkim pobycie w 
kaplicy Gasztołdowskiej, znalazło się 
w ołtarzu nowej kórlewskiej kapli- 
w ołtarzu w nowej królewskiej kapli- 
cy, wykończonej w r. 1636 z ogrom- 
nym nakładem kosztów. Rozumiemy 
doskonale, że zwłoki Aleksandra, Elž- 
biety i Barbary nie mogły pozostać 
w kaplicy zmienionej na Wołłowi- 
czowską. Ale dopiero dziś jasnem się 
stałó dlaczego niedostały się do kapli- 
cy Kazimierzowskiej a do świeżo od- 

krytej krypty. Najprędzej, jak się już 
wyżej rzekło na skutek pojawienia się 
wody gruntowej w tej pierwszej, Wy- 
wody te, skontrolowane ostatnio przez 
badania prof. Kłosa i konserwatora 
Lorentza, mają wszelkie uzasadnienia. 
Natomiast użycie krypty obecnie od. 
krytej wydaje mi się pomyślanem 
pierwotnie, w r. 1623 wyłącznie jako 
prowizorjum. Przemawia zatem wyra- 
ziście i przedewszystkiem fakt odna- 
lezienia w niej Elżbiety i Barbary. 
Król Zygmunt August bowiem w testa- 
"mencie swym dobitnie postanawia, że 
obie zmarły żony mają w katedrze po- 
zostawać tylko tytułem depozytu aż 
do wykończenia nowego kościoła 
świętej Anny, którym wedle wy- 
wodów księdza Śledziewskiego był 
obecnie istniejący pod tem wez- 
waniem. Do niego to wykonali w Kra 
kowie wielcy włosi Jan Marja Padova- 
no i Jan ze Sieny słynne nagrobki dla 
tychże królowych. Po wykończeniu 
odesłano je z Krakowa z dokumental- 
ną pewnością, drogami przeważnie 
wodnemi do Wilna, a conajmniej je- 
den. Elżbiety, złożono w depozycie 
u sąsiednich Bernardynów do czasu 
ukończenia kość św. Anny. Wbrew 
przewidywaniom budowa ta przewle- 
kała się bardzo długo po śmierci o- 
statniego Jagiellona. 

Nie miejsce tu na przeprowadzanie 
po temu naukowych dowodów. Inte- 
resujących się niemi odsyłam do cy- 
towanej już w odsyłaczu rozprawy mo 
jej. Tam również znajdzie czytelnik 
reprodukcję nieznanego dotąd zabyt- 
ku, który wszczególniejszy sposób wią- 
że się z przedwczorajszem odkryciem 
w bazylice. Jest to medaljon z piękną 
postacią niewieścią w plaskorzežbie, 
wywieziony po r. 1863 przez Muraw- 
jowa wśród innych zabytków wileń- 
skich do Moskwy, do Rumiancowskie: 
go muzeum. Na podstawie różnych 

danych wykazuję tam bliżej, że jest 
to jedyna jak dotąd odnaleziona część 
owego drogocennego nagrobka tej 
właśnie królowej Elżbiety której zwło- 
ki 21. IX. b. r. odnaleziono. 

Uważam sobie za obowiązek teraz 
na to zwrócić uwagę. Rosja bowiem 
sowiecka pomimo usilnych starań De- 
legacji polskiej dotąd Wilnu owej rzeź- 
by nie oddała, zasłaniając się wykrę- 
tami prawnemi i wykorzystując zrę- 
cznie, że w Traktacie Ryskim dla po- 
dobnych sporów nie przewidziano гох- 
jemczego trybunału. Wobec tego po- 
staraliśmy się o przekazanie tej spra 
wy do bezpośredniego rozstrzygnięcia 
przez oba rządy, polski i sowiecki. 
Może być więc ona obecnie wznowio- 
ną. Nigdy nie było chyba chwili od- 
powiedniejszej aby jaknajmocniej pod 
kreślić, jak dalece społeczeństwo wi- 
leńskie domaga się od sowietów zwró - 
cenia Wilnu tego co mu się tak bez- 
względnie należy, w imię wszelkich 
praw i rudymentów międzynarodowej 
kultury. 

Warto pozatem zwrócić uwagę na 
to, jak należy tłomaczyć znalezienie 
metalowej korony o 20-tu subtelnych 
szczytach, złotego łańcusźka i tablicz- 
ki z napisem o Elżbiecie razem obok 
jej zwłok na uskoku muru, w stanie 
wskazującym na dawne staranne uło- 
żenie. Wzbudza ono niemało wzrnsze- 
nia przez widok tak romantyczny, cza- 
rowny i pełen utajonego życia. Zestaw 
my ten fakt z drugim, że z trumny 
królowej Elżbiety zostały tylko reszt- 
ki a szczątki królowej dają żałosny 
obraz zniszczenia. Natomiast tuż о- 
bok trumna król. Barbary okazuje się 
zachowaną stosunkowo dobrze, — 
prawie w całości, która okrywa zwłoki 
tej umiłowanej przez naród historycz- 
nej postaci. Tylko tabliczka na jej 
trumnie wyjaśnia kto w niej leży. Gdy 
wszystko równocześnie sobie uprzy- 
tomnimy, uderzy nas prawdopodo- 
bieństwo wyjaśnień, na jakie napro- 
wadza rozmowa z prof. Kłosem. Oto 
że już, w czasie przenosin trzech 
zwłok, po r. 1623, resztki Elżbiety 
złożone ongiŚ w mniej solidnej trum- 
nie musiały się już rozsypać podobnie 
jak trumna sama, — korona zaś usu- 
nęła się nabok i spadła z głowy staw- 
szy się dla niej zawielką po zniszcze- 
niu koafiury i tym podobnych stroj- 
nych ozdób na niej. Korona króla Ale- 
ksandra utrzymała się mocno na jego 
głowie, która jako męska nie posia- 
dała oprócz tego żadnego innego 
przystrojenia. 
Przy wnoszeniu trumny jego kolejno 
na ostatku do krypty, potrzebna była 
oczywiście przestrzeń wolna dla nio- 
sących od głowy i nóg, przestrzeń przy 
kończącem się tutaj nachyleniu skle- 
pienia. Inaczej byłoby niemożliwem 
wejść w to wąskie przejście z tak dłu- 
gim przedmiotem i wyjść z niego. Tem 
tłomaczyłbym sobie powstanie owej 
wolnej małej zresztą przestrzeni po 
lewej od widza. Na nią jednak zwaliła 
się z czasem z jedną kością przegniłą 
boczna deska trumny obita wewnątrz 
materją czego wyraźne jeszcze kon- 
statujemy ślady. 

Po mającem nastąpić w pszosźłoćć 
ci bliższem zbadaniu trumny Barbary 
Radziwiłłówny, można się jeszcze spo- 
dziewać odkrycia na głowie zachowa- 
nej korony. Wskazywałoby na to 
ztrudem dostrzegalne przez szparę 
dwa końce mocno ściemniałe fleuronu. 
Jak wiadomo oględziny odbyły się bez 
ruszenia czegokolwiek z miejsca, aby 
art. fotograf p. J. Bułhak mógł doko- 
nać zdjęcia o charakterze dokumentu. 
Stan ten podjęli się również uwiecz- 
nić rysunkami swojemi p. p. dziekani 
F. Ruszczyc i L. Ślendziński. 

Korona królewska na głowie Alek- 
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e świeto Królewskiego Wilna 
sandra nie pozostawia najmniejszej 
wątpliwości, że pochodzi z tej samej 
epoki kiedy właśnie nad tendencjami 
gotyckiego stylu na dworze królew- 
skim «zaczął brać górę renesans. 
Wprzeciwieństwie do czysto gotyckich 
koron, o wiele wyższych, o szczytach 
spiczastych lub kończysto krzewia- 
stych, korona Aleksandra uderza nas 
oryginalnym kształtem —fleuronów, 
rozkładających się w górze w trzy o- 
krągławe zagięcia bliskie sobie wyso- 
kością; a że sąsiadują one owemi koń- 
czynami, wytwarzają od góry kształt 
ogólny zbliżony do linji kolistej leżą- 
cej horyzontalnie. Znamię to wybitne 
tendencji renesansu, który w przeci- 
wieństwie do strzelistego gotyku dą- 
żył do podkreślenia poziomych. 
wyrażających ideał nowego, stylu spo 
kój i harmonję. Te cechy korony o- 
czywiście przyczyniają się bardzo do 
dokładnego określenia, co i kogo ma- 
my tu przed sobą. 

* * * 

Ponad wszystkiemi jednak dygre- 
sjami historyczno naukowemi góruje 
w nas świadomość o dalekosiężnej 
podniosłości tego; co się przez powyž- 
sze odkrycia stalo dla Wilna i dla Pol- 
ski. Wyczuwa się to wszędzie w mieš- 
cie które pełne jest rozmów na ten je- 
den temat. Jak żywo odczuwają wszy 
scy ważność chwili świadczy moc pro- 
jektów i zapytań tak charakterystycz 
nych jak to, często powtarzane, czy 
mieszkańcy Wilna nie przystroją dzi- 

siaj domów w chorągwie, czy dzisiej- 
szego nabożeństwa w katedrze nie po- 
witają salwy armatnie. 

Pewnem jest że rankiem dnia w 
którym artykuł ten dojdzie do rąk czy- 
telników, w katedrze, wedle gorąco 
powitanego projektu prof. F. Ruszczy- 
ca, zawiśnie nad wejściem do królew- 
skiej krypty wielki baldachim bijący 
purpurą. Masa kwiatów nadesłana 
przez miasto, zjawi się tam, jako zwia- 
stun najgorętszych, uczuć całego spo- 
łeczeństwa. Żołnierze wojsk polskich 
w pełnym rynsztunku pełnią już straż 
przed Majestatem Tych, co usnęli 
przed nocą klęski narodu, aby się 
zbudzić gdy już powstał wolnym. 

Od tych szczątków śmiertelnych 
idzie ku nam fala Nieśmiertelności: 
największych symbolów, najwspanial- 
szych idei i świetnej epoki w życiu 
Rzeczypospolitej. Epoki w której umia 
no, mimo tylu trudności, pod egidą 
Jagiellonidów znaleźć wielki wyraz 

na bratnią miłość Korony, Litwy i 

Rusi. 
Staje przed „naszemi i waszemi“ 

oczyma jakby dotykalna Przeszłość, 
niosącą dań najwznioślejszej nauki o 
współżyciu narodów w objęciu współ- 

nej Matki Ziemiey, w związku rów- 

nych z równymi. Niosąca zew, tchną- 
cy wskazaniem drogi, — tej jedynej 

dla wszystkich bo prowadzi ona wszy- 
stkich do wielkiej przyszłości. 

Stajemy korni i cisi u wrót Kate- 

dry. Dziękczyniąc Bogu że wskrzesił 

wymowę prochów i kamieni, że przez 
Jego niezbadane wyroki drgnął jakby 

na wielki znak, ów Dom Boży i prze- 
mówił Słowem. 

Stajemy u wrót bazyliki korni i 
dumni zarazem. Dumni z Wilnem, 
że ku podniesieniu ducha w całej 
Rplitej, odradza się Stołeczność tego 
miasta wśród tak wielkich symbołów. 
Że podniosłszy się-z pod wieka niewoli 
i z wiekowej niedoli, wsłaje wśród 
wspomnienia nie zawiści względem 
stołecznej Warszawy ale wśród wspom 
nień wspólnej świetności, kiedy kwit- 
nęło ozdobione wieńcenr u czoła, wień- 
cem wielkoksiążęcym i królewskim 
zarazem, — Wieńcem Unii. 

  

Dr. Marjan Morelowski 

Szesnasta rocznica powstania gimnazjów im. Króla 
Żygmunta Augusta i im. Elizy Orzeszkowej, 

(Dokończenie). 

Pierwszy rok szkolny zakończyliś- 
my na rozkaz władz niemieckich 15-g0 
kwietnia i od dnia 8. IV. 1916 mieliśmy 
już klasę 8-mą męską, a w klasie 7-ej 
gimnazjum żeńskiego wyznaczono koń 
cowe egzaminy. Zobaczmy jak wyglą- 
dała szkoła przy końcu roku szk. 1915- 
1916. Męska: Kl. I A — 41 uczniów kl. 
IB —41, II A — 30, II B — 29, III A 
— 35, III B — 30, IV — 39, V — 44, 
VI — 31, VIII — 15. Żeńska: kl. I — 
37, II — 40, III — 35, IV — 36, V — 
41, VI — 34, VII — 21. W nowym roku 
szkolnym. 1916-17 (zaczął się od 1-go 
maja), mieliśmy w szkole męskiej 370 
uczn., a w żeńskiej — 255 uczenie. 
Przyrost niewielki, bo chociaż utwo- 
rzono w obu szkołach nowe pierwsze 
klasy, część uczniów i uczenic z in- 
nych klas trzeba było usunąć, jako nie- 
nadających się do szkoły, część sama 
odeszła. Wpisowe były bardzo niewieł- 
kie (nie mogłam narazie ustalić do- 
kładnie wysokości wpisowego — ze 
względu na zbyt częste indywidualizo- 
wanie (w zależności od zamożności ro- 
dziców ucznia), zato każda rodzina ucz 
nia musiała wnieść członkowskie, 5 rb. 
rocznie, przez co stawała się współwła- 
ścicielką szkoły Stowarzyszenia. Orga- 

  

nizacja władz szkolnych polskich, zai- 
ste, w niezwykły sposób połączyła za- 
sady centralizacji z decentralizacją. 

Do szkół średnich władze okupa- 
cyjne niemieckie prawie się nie mie- 
szały. Wizytacje ich były tak rzadkie, 

"żeśmy wizytatorów nie znali; ograni- 
czyli się Niemcy do ujednostajnienia 
rozkładu czasu szkolnego, a więc: fer- 
je wielkanocne trwały od 15 kwietnia 
(ostatni dzień roku szkolnego) do 1-go 
maja, Zielone Świątki — od 5 czerwca 
do 9 czerwca, wielkie wakacje — od 
1 lipca do 7 sierpnia, jesienne wakacje 
(ferje kartoflane) — od 1 października 
do 7 października, wreszcie Boże Naro- 
dzenie — od 22 grudnia do 7 stycznia. 
Wydawały okupacyjne władze pozwo- 
lenia na wycieczki i określały ich miej- 
sca, jak również pozwolenia na zakła- 
danie kolonij letnich dla młodzieży. Po. 
zatem pamiętny jest dla nas zakaz uży- 
wania podręcznika historji Adama Sze- 
lągowskiego i chwilowy alarm z po- 
wodu projektu niemieckiego zaopieko- 
wania się młodzieżą naszą w lecie i 
wywiezienia jej na kolonje, organizo- 
wane przez Niemców, jakoby w oba- 
wie przed epidemją. Szkoła jednak te- 
mu projektowi przeciwstawiła się, u- 

rządzając własne kolonje letnie, na któ 
re zapisywało się co roku moc mło- 
dzieży. Te kolonje podnosiły zdrowot- 
ność szkoły. 

Szkoły Stowarzyszenia były jakby 
państewkiem suwerennem 0 bardzo 
swoistej organizacji. Na czele stał dy- 
rektor, p. prof. St. Kościałkowski, któ- 
rego autorytet był tak wielki, że tarć w 
licznym zespole szkolnym prawie nie 
było, nie było też jednostek protego- 
wanych, ani uprzywilejowanych, po- 
bory zresztą bardzo skromne, nie róż- 
niły się tak bardzo, i wysokość ich za- 
leżała tylko od ilości godzin. 

Jak powiedziałam wyżej, centra- 
lizm godził się w doskonały sposób z 
decentralizmem bo istniała Rada Gos- 
podarcza z panem Kościałkowskim na 
czele, do której obok przełożonych: p. 
Rodziewiczowej, p. Maciejewiczowej i 
p. Cywińskiego, a też panny Zofji Pa- 
szkowskiej, zostali wprowadzeni dele- 
gaci od Rady Pedagogicznej obu 
szkół w osobach pana Jana Żelskie- 
go i pani Aliny Bohdanowiczówny. 
Rada Pedagogiczna, jako Walne Zgro- 
madzenie nauczycieli obu szkół, uch- 
walała projekty, które tworzył p. Koś- 
ciałkowski lub Rada Gospodarcza, ale 
jednocześnie nieraz podawała swoje, 
które, rozważano przez Radę -Gospo- 
darczą, opracowane w specjalnych ko 
misjach, uchwalała ostatecznie Rada 
Pedagogiczna. Właścicielem szkół by- 
ło Stowarzyszenie Nauczycielstwa Pol 

skiego w Wilnie, które, jako jednostka 
prawna, występowało nazewnątrz. 

Firma Stowarzyszenia była tak po- 
pularna, że ubiegano się o tę firmę, i 
potem cztery inne jeszcze szkoły Sto- 
warzyszenie przyjęło pod swą opiekę: 
gimn. im. J. Lelewela, szkoły powsze- 
chne p. Kuncewiczowej, p. Świdowej 
i szkołę handlową p. Bruniewiczowej. 
Trzeba jednak przyznać, że w życiu 
szkolnem pod ścisłym dozorem pana 
Kościałkowskiego i przełożonych obu 
szkół nauczyciel miał jeszeze duże po- 
le do inicjatywy. 

Na Radach Pedagogicznych zaw- 
sze bywali przedstawciele Komitetów 
Rodzicielskich, i mile wspominamy so: 
bie ich współpracę z nami. 

W ten sposób powstała społeczność 
szkolna, bardzo w sobie zamknięta i 
bardzo zharmonizowana. Szkoła była 
dla nas jakby zapowiedzią Niepodleg- 
łości, która powoli wyłaniała się 7 9- 
parów krwi naszych współbraci, 
wśród błysków i szczęku oręża po!'s- 
kiego. Czekaliśmy przyjścia Tej Naj- 
jašniejszej, przeżywając głód i chłód 
podczas okupacji niemieckiej dość 
cierpliwie, zamknięci w domu cias- 
nym, ale własnym, naszej drogiej szko 
ły. Dochodziły do nas cudowne legen- 
dy o Komendancie Józefie Piłsudskim, 
a ci z nas, co wiedzieli po 6 sierpnia 
1914 roku żołnierza polskiego za kor- 
donem rosyjskim, głęboko wierzyli, że 
Komendant i do nas dotrze. 

Czy były wśród personelu, w na- 
szej społeczności szkolnej różnice prze 
konań pod względem społecznym i po- 
litycznym? Były, ale życie szkolne tak 
nas pochłaniało, że starć na tem tle nie 
było aż do nieszczęsnych czasów oku- 
pacji bolszewickiej. Tu dopiero różni- 
ce się ujawniły: jedni, a były to tylko 
nieliczne jednostki, uznali komunizm, 
nawet w jego odmianie rosyjsko-bol- 
szewickiej, za wymarzoną wolność lu- 
du, inni, a właściwie wszyscy prawie, 
wiedzieli, że owa wolność ludu musi 
przyjść do nas z zachodu razem z wy- 
walezoną przez nas samych niepodle- 
głością, nierozłączna z tradycjami kul- 
tury polskiej i europejskiej. 

W ciągu krótkiego okresu okupacji 
bolszewickiej, trwającej od 16. I. — 
19. IV. 1919 r., szkoły Stowarzyszenia 
stanęły nad przepaścią. Jednak przetr 
waliśmy i to i nawet mieliśmy odwagę 
oprzeć się zmianom w programie szkol 
nym, a i młodzież zajęła stanowisko 
obronne, chociaż to było po klęsce sa- 
moobrony Wilna, w której ta sama 
młodzież tak bardzo ucierpiała. Przetr 
wały nasze szkoły straszny dzień 6-g0 
stycznia 1919 roku i 3 miesiące krwa- 
wej niewoli bolszewickiej, by witać 
wojsko polskie, by z rąk Naczelnika 
Państwa, Syna ziemi naszej, uzyskać 
Niepodległość. Szkoła nasza w szere- 
gach wojska polskiego witała zmężnia- 
łych swych uczniów kl. VII i VIII. 
Maturę składali tej wiosny prawie sa- 

mi obrońcy Wilna. 

W konkluzji śmiem twierdzić, że 
młodzież szkół Stowarzyszenia Nau 
czycielstwa Polskiego w Wilnie two- 
rzyła jedną zżytą rodzinę. Szkoła dła 
nich, jak i dla nas, była wszystkiem. 
Pewnie, że metody nieraz nie były do- 
skonałe, bo pracowaliśmy bez kontak- 
tu ze światem, jakby w koncentracyj- 
nym obozie, otoczonym drutem kol- 
czastym, bez przypływu książek pol- 

skich, kompletnie bez podręczników, 
przy bardzo biernych klasach i przy 
ubóstwie pomocy szkolnych, ale był 
duch, który wszystko ożywiał, był roz- 
pęd twórczy, i rezultaty pracy były ta- 
kie, że dzisiejsza szkoła może nam ich 
pozazdrościć. Szkoły Stowarzyszenia 

Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie 
dały Wileńszczyźnie cały zastęp inte- 
ligencji, która żyć będą Kresy długie 
lata. 

Dziś szkoły te napełniają się stop- 
niowo nowymi, młodszymi pracowni- 
kami. Chcemy patrzeć ufnie w przy- 
szłość, że, idąc naprzód, więzi z dawną 

ideologją nie zerwą, ufamy w to tem 
silniej, że wśród nowych nauczycieli 
i nauczycielek wiele już jest przecież 
dzisiaj naszych własnych wychowan- 
ków i uczenie. Zatem więź między no- 
wem a dawnem tworzywem nie musi 
być zerwana! 

Wacława Walicka. 

ai Rar 
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WIEŚCIIOBRAZKIZKRAJU. .... 
Krwawy dramat na tie majątkowem. 

W dniu wczorajszym na posterunekpoli- 
cji w Głębokiem zgłosił się mieszkaniec fol- 
warku Żuczki p. Józef Wojciechowski, któ- 
ry złożył następujące zeznanie. 

Wezoraj w godzinach porannych pomię- 
dzy właścicielką folwarku Emilja Jakubo- 
wiczo a žoną meldującego Bronistawą 
Wojciechowską i jej eó! Pauliną, wynikła 
kłótnia na tle majątkowem. 

  

    

      

Podczas kłótni, jak oświadcza Wojcie- 

chowski, Jakutowiczową wydobyła nagle re- 
wolwer i oddała kilka strzałów w kierunku 
swoich przeciwniezek, raniąc _onę jego w 
rękę, a eórce przestrzeliła nawylot udo, Ran- 

nemi zaopiekował się speejalnie zazyezwany 
lekarz. 

Policja wdrożyła w tej sprawie docho- 
dzenie. 

wściekły wilk w gminie wiszniewskiej. 

  

Wpobliżu wsi Muraszki, gm. wiszniewskiej 
zjawił się wściekły wilk, który eodzień prawie 
czyni spustoszenie wśród trzody mieszkańców 
wspomnianej wsi. 

Dwa psy. które zestały pokąsane przez 

wilka dostały wścieklizny i zostały zastrze- 
lone. Celem unieszkodliwienia wściekłego 
wilka, mieszkańcy okolicznych wsi urządzili 
w lesie wielką obławę, która narazie nie dała 
pozytywnych wyników. (e) 

N. Wilejka. 
Zjazd straży pożarnych. 

W dniu 27 b. m. odbędzie się w N. Wi- 
łejce zjazd straży pożarnych pow. wileńsko- 

i Program zjazdu poza obradami 
ćwiezenia i pokaz sprawności 

  

. 

: przewiduje 
: strażackiej. 

Ё m < s 

Święciany. 
Wyroki Sądu Okręgowego. 

Onegdaj sesja wyjazdowa Sądu Okręgo- 
wego w Święcianach rozpoznała kilka spraw 
karnych, między innemi sprawę Heleny Ba- 
ranowskiej, oskarżonej o podpalenie z za- 
miarem zamordowania dwóch osób. Sąd 
wyniósł wyrok, skazujący Baranowską na 

| 10 lat ciężkiego więzienia. 
Następnie ciekawa była sprawa Szłomy 

Sidersona, oskarżonego © uderzenie Jankie- 
— 1а Stejmana, skutkiem którego to uderzenia 
Stejman został upośledzony na wzroku, słu- 
chu i w ruchach. Sąd skazał Sidersona na 
trzy lata domu poprawy. 

Wreszcie sąd rozpoznał spraw ęzabój- 
| Stypa, W której oskarżony Czurgiel Paweł 

(rodzony brat rozstrzelanego w swoim cza- 

Sie z wyroku sądu doraźnego Czurgiela) z0- 
stał skazany na 4 lata domu poprawy, ze 

względu na zakwalifikowanie sprawy jar 
ko ciężkiego uszkodzenia. Czurgiela bronił 
mee. Czernichow. 

    

Zebranie Stow. Spożywców. 

W. ciągu ubiegłego tygodnia odbyło się 
w vięcianach zebranie organizacyjne Sto- 
Warzyszenia Spożywców m. Święcian. Na 
zebraniu był obecny delegat Stow. Spoż. 
»Społem* p. Malko. Obecni na zebraniu po 
dyskusji postanowili założyć sklep spożyw- 

czy w Šwiecianach pod nazyyą „Oszczęd- 
ność*, przejmując lokal i sprzęt sklepowy 
od „Rolnika”, który likwiduje się wobec 
upadłości. Wysokość każdego udziału okreś- 
lono na 10 złotych, płatnych w dwóch ra- 
tach. Na zebraniu zadeklarowano 37 udzia- 
łów. Prócz tego po 10 udziałów mają nabyć 
"Wydział Powiatowy i Kasa Stefczyka. Do 
Rady Nadzorczej obrano pp.: Bołądzia, Ga- 

jewsk: go, Goślinowskiego, inż. Kuryłło, Mo- 
tylewskieg i Staszewicza oraz 3 zastępców. 

' Sklep postanowiono uruchomić w połowie 
miesiąca listopada. Odpoywyiedzialnego kie- 
rownika sklepu ma przydzielić Stow. Spoż. 
„Społem, a jednocześnie udzielić poparcia 
finansowego. Nowej placówce spółdzielczej 
należy życzyć powodzenia oraz oględności 
W dzisiejszych tak trudnych warunkach go- 
spodarczych i handlowych. 

Postawy. 
S Postawy będą ošwiecone. 

i W tych dniach Rada Gminna w Posta- 

      

    

wach znowu uchwaliła przystąpić do budo- 
wy elektrowni. Tym razem chyba nie na 
żarty, bo Zarząd Gminy już podpisał z przed 
Siębiorcą (żydowskim) umowę, mocą której 
miasteczko ma być ošwietlane od dnia 15 
listopada r. b. Zarząd Gminy Posiafvskiej 
©d 6-ciu lat nosił się z zamiarem oświe- 
lenia miasteczka, mając na względzie, że 
Postawy jako siedziba powiatu nie może 
Pozostać na szarym końcu i musi być oświe- 
tlone, Na ten cel uchwalono nawet dość 

znaczne sumy, pobierane i pobiera się z gó- 
rą 20.000 zł. rocznie za wjazd na rynek, 
lecz to wszystko razem wzięte pozostało tyl- 
ko pobożnem życzeniem, a światła jak niema 
tak niema. Jest to jedyne miasteczko po- 
wiatowe na terenie Wileńszczyzny, które 
niema światła elektrycznego. Natomiast 
Postawy są bezsprzecznie jedyną gminą na 
Wileńszczyźnie w której jest 2 ch wójtów— 
dosłownie dwóch p. p. Mikucki i Bielicki 
obaj pobierają pensję i podpisują się jako 
wójtowie. Szkoda tylko, że starania o gmi- 
nę Miejską nie zostały uwzględnione, bo 
gdyby w Postawach był Magistrat jak to 
zresztą jest we wszystkich powiatowych 
miasteczkach na Wileńszczyźnie, to bezw: 
pienia widok naszego miasteczka byłby dziś 
do niepoznania. Dziś niema kto dbać o 
estetyczny wygląd miasta. Wracając do właś- 
ciwego tematu należy wyrazić nadzieję, że 
„Światłość* elektryczna będzie nam świecić 
w Postawach. 

Troki. 
-- POŻAR. We wsi Świętniki, gm. troe- 

kiej spalił się dom Abla Imuńskiego wraz 
ze sklepem, artykułami spożywczemi. W. 
chlewie spaliło się kilka sztuk bydła, dro- 
biu, sieczkarnia it. d. Ogólne straty 9 tys. 
złotych. 

   

Wuha, 

Z pogranicza. 
Grupa włościan z dwoma strażnikami 

sowieckimi zbiegła do Polski. 

Z Wilejki donoszą, że onegdaj w rejonie 
Dołhinowa i Kraśnego na teren polski prze- 
dostała się grupa włościan z dwoma straż- 
nikami sowieckimi. Wszysey zbiegowie po- 
chodzą z okręgu zeławskiego, gdzie byli za- 
trudnieni przy robotach kolektywnych. Stra- 
żniecy sowieccy zmuszeni byli również zde- 
zerterowač wobec przepuszczenia zbiegówy 
przez granicę © czem dowiedziały się ich 
władze przełożone, 

Powród porwanych pastuchów. 

Wezoraj pobliżu Chocieńczyc w rejonie 
Radoszkowicz na teren Polski zbiegli nieja- 
cy Swoica i Ignacy Kaczkowski, pastusi # о- 
kolicznej wsi polskiej. Przed tygodniem z0- 
stali oni porwani przez strażników sowiec- 
kich. W stražnicy, dokąd po porwaniu zo0- 
stali odprowadzeni, namówiono ich do szpie- 
gostwa na rzecz Rosji sowieckiej. Gdy jed- 
nak odmówili zamknięto ich pod kiuczem, 
morząc głodem. Korzystając z chwilowej 
nieuyyagi pilnujących ich żołnierzy odważni 
pastusi zbiegli przez okno i po dłuższej tu- 
łaczce szczęśliwie przedostali się na teren 
polski. 

Dezercje z armji litewskiej. 
W ciągu ubiegłego tygodniaw rejonie od- 

cinków granicznych Orany, Troki, Olkieni- 
ki placówki K. O. P. zatrzymały 9 żołnie- 
rzy litewskich, którzy zdezerterowali z sze- 
regów armji litewskiej. Żołnierze pochodzą 
z różnych pułków piechoty i kawalerji sta- 
ejonujacych wpobližu granicy polskiej. De- 
zerterzy uskarżają się, że służba Polaków 
w wojsku litewskiem jest nie do zniesienia 
wskutek wrogiego do nich stosunku ofice- 
rów, którzy przy każdej nadarzającej się spo 
sobności starają się ich szykanować i mal- 
tretować. 

WiEŚCI Z WOJEW. 
Nowogródek. 

Z RUCHU ZAWODOWEGO. 

Walne zebranie Związku 
Automobilistow. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
w lokalu Sekr. Woj. Bezpartyjnego 
„Bloku Współpracy z Rządem w No- 
wogródku, Walne zebranie Związku 
Zaodowego Automobilistów, z udzia- 
łem delegata Centralnego zarządu z 

5. Warszawy. 

т Zebranie zagaił prezes ustępują- 
cego Zarządu p. Niesyn, poczem 'za- 
brał głos delegat p. Rongene Stani- 
sław. W dłuższem, żywo wypowie- 
dzianem, głęboko i poważnie ujętem 
przemówieniu, scharakteryzował on 
dotychczasową działalność Zarządu 
Głównego, wywalczającego krok za 
krokiem szereg praw tej tak bardzo 
upośledzonej pracującej braci szo- 
ferskiej. 

Próby poddania całego ogółu szo- 
ferów badaniom psychologicznym i 
innym specjalnym badaniom, co go- 

_ dziło poważnie w byt ich, sprowadzo 
| no do zasady, iż badani będą tylko 

“i szoferzy, którzy posiadają zielone 
prawo jazdy, a w przyszłości tylko u- 

| czniowie szkół zawodowych szofer- 
skich. 

Także w zakresie kar stosowanych 
przez władze administracyjne, uzy- 
skano wydatne ich zmniejszenie, a 
w sądownictwie, przy sądzeniu spraw 
szoferskich, gdzie decydowali sędzio- 
wie nie przygotowani do tej roli i 
tak często krzywdzące wyroki wyda- 
jący, uzyskano zgodę Min. Pracy na 

| grupowanie spraw szoferskich przy 
jednym sądzie (tam gdzie ich jest 

/ kilka), oraz przydzielanie do tych 
/ spraw specjalnych sędziów obezna- 

/ nych z techniczną stroną tak zawo- 
„du szoferskiego, jak i ruchu ulicz- 
nego. 

W dziedzinie podatku drogowe- 
go, uzyskano 20 proc. zniżkę, oraz 
zapewnienie znowelizowania ustawy. 

Obecnie wysiłki Zarządu Głów- 
nego idą w kierunku uregulowania 

   

  

  
  

NOWOGRÓDZKIEGO 
ustawowego warunków pracy i płacy 
szoferów. 

Apelem do członków związku, by 
wytężyli wszystkie siły dla podnie- 
sienia siły i tężyzny organizacji swo- 
„jej, zakończył p. delegat swe piękne 
przemówienie, podkreślając równocze- 
śnie rzeczowe i bardzo przychylne u- 
stosunkowanie się do dezyderatów 
świata pracy automobilistów — Rzą- 
du Marszałka Piłsudskiego. 

Po dłuższej dyskusji omawiającej 
referat p. delegata, oraz bolączki or- 
ganizacji lokalnej, przystąpiono do 
wyboru nowych władz Odziału. 

W skład Zarządu weszli PP.: 
Kieńć Włodz. jako przewodniczący, 
Niesyn Bron. — wiceprzew., Apołonik 
Wład. — sekretarz.  Pieszukiewicz 
Antoni — skarbnik i Stoma Szymon 
zwykły członek. 

Do Komisji Rewizyjnej powołano 
PP.: Skoblę Grzegorza, Kożuszkę Jó- 
zefa i Cholewę Kazimierza. 

Po wybraniu delegata w osobie 
Niesyna na Konferencję Okręgową 
do Grodna, mającą się odbyć 26 b. m. 
zebranie zamknięto. R. K. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 
Harcerze Nowogródzkiej Trójki wy- 
ježdžają na konkurs awionetek do 

Baranowicz. 

Dnia 29 b. m. odbędzie się w Baranowi- 
czach na niedawno otworzonem lotnisku 
konkurs awionetek. Ze względu na charak- 
ter propagandowy tego konkursu, 3-cia dru- 
Żyna harcerzy im. Marszałka Piłsudskiego, 
która jak wiadomo ma za specjalność lot- 
nictwo, wysyła na ten konkurs 6 członków 
drużyny. 

- 
Otwarcie świetlicy 1-szej żeńskiej 

drużyny harcerek. 
Ё w najbliższym czasie odbędzie się otwar- 

cie świetlicy 1-szej żeńskiej drużyny harce- 
rek (gimnazjalnej) w nowym lokalu przy 
ul. 3-go Maja 1 w Nowogródku. R. K. 

Produkcja nart. 

B-cia drużyna harcerzy im. Marszałka 
Piłsudskiego, przystąpiła do produkcji nart. 
Z początkiem października wyjeżdża 3-ch 
członków drużyny na kurs wyrobu nart. 
Pierwsza para nart, wyprodukowanych w 
drużynie, prezentuje się zupełnie dobrze. 

Ku 

Trójbój lekkoatletyczny w drużynie. 

W czwartek, 24 b. m. odbędzie się na 
boisku P. K. S. trójbój lekkoatletyczny wew- 
nętrzny 3-ciej drużyny harcerzy. Trójbój 
ten będzie przygotowaniem do mistrzowstw 
Chorągwi, na które jak podawaliśmy, dru- 
żyna wysyła 6 harcerzy. 

Pożegnanie prof. Witolda Witkow- 
skiego. 

W dniu wczorajszym 2-ga żeńska druży- 
na harcerska (pozaszkolna) i 3-cia drużyna 
żegnały w swej świetlicy na wieczornicy 

harcerskiej prof. Witkowskiego Witolda. zna 
nego przyjaciela młodzieży harcerskiej i 
działacza na tem polu. Po odśpiewaniu sze- 
regu pieśni obozowych, wystąpił z przemó- 
wieniem pożegnalnem drużynowy, podkre- 
ślając wielkie zasługi położone przez prof. 
Witkowskiego na polu pracy harcerskiej. 
Odpowiedział w serdecznych słowach prof. 
Witkowski, któremu młodzież zgotowała en- 
tuzjastyczne owacje. R. K. 

SPORT. 
Trójka — Makabi II. 

E:2 

Zespół 3-ciej drużyny harcerzy im. Mar- 
szałka Piłsudskiego, pod względem sporto- 
wym mało jeszcze wyrobiony, niedawno bo- 
wiem stanął w szranki footbalowe, zaryzy- 
kował spotkanie z rutynowaną i świetnie 
sportowo prezentującą się rezerwą „Maka- 
bi“. 

    

   

    

Gra utrzymana mimo wszystko na dość 
dużym poziomie, nacechowana była z obu 
stron pewną życzliwością i wyrozumiałością, 
a równocześnie pełna była niefrasobliwego 
humoru. Tak pojęty sport ma naprawdę 
głęboki sens. 

Wynik 1:2 na korzyść Il-iej Makabi: jest 
dla Trójki małym tryumfem, który w nie: 
małym stopniu zawdzięcza świetnie i ofiar- 
nie grającemu bramkarzowi druhowi Ow- 
sianemu. 

Sędziował ku zadowoleniu obu stron dru- 
żynowy Trójki. 

Gimnazjum (5 kl.) — Szkoła Powsz. 

1:3 

Mecz tych dwóch drużyn wykazał dość 
znaczną przewagę zespołu Szkoły Powsz. 
składającego się w większej części z harce- 
rzy 2-giej drużyny im. Zawiszy Czarnego. 

Trochę chaotyczna gra w pierwszej po- 
łowie, zyskała pod koniec na tempie, przy- 
czem obie strony lepiej kombinowały mimo 
„trudnych warunków, padał bowiem deszcz 

i boisko rozmokło całkiem. 
Wynik 1:3 na korzyść Szkoły Powsz. 

jest całkowicie przez tę ostatnią zasłużony. 

Lida. 
Z posiedzenia Zarządu Okręgowego 

Związku Straży Pożarnych 

W, ostatnich dniach ubiegłego tygodnia 
odbyło się tu pod przewodnictwem p. sta- 
rosty H. Bogatkowskiego jako prezesa Okrę 
gowego Związku Straży Pożarnych zebranie 
Zarządu Okręgowego na którem rozwiązano 
obie straże pożarne w Iwju ze względu na 
lokalne nieporozumienia oraz ogłoszono za- 
pisy nowych członków. Walne zebranie w 
którem weźmie udział p. starosta H. Bogat- 
kowski oraz wice-prezes major rez. Janu- 
szajtis odbędzie się w dniu 11 października 

Oprócz tego omówiono pracę dyżurów 
konnych po wioskach. Chodzi o szybkie do- 
starczanie koni przy wyjazdach do poża- 
rów. I to udało się załatwić pomyślnie. Ko- 
nie mogą być w każdej chwili odszukane i 
szybko dostarczone, gdyż miejsce koni bę- 
dących na dyżurze oznaczone będzie odpo 
wiednią tabliczką wywieszoną na płocie. 
Wykonaniem owego zarządzenia zajmą się 
naczelnicy straży pożarnych. Oni też będą 
odpowiedzialni za wykonanie takowego. 

Co do zawodów okręgowych jakie się 
miały odbyć w miesiącu październiku to zo- 
stały odłożone na okres wiosenny ze wzglę- 
du na powołanie instr. pożarnictwa na ćwi- 
czenia rezerwy do Ceniralnej Szkoły strze- 
leckiej w Toruniu. 

Dyskutowano też obszernie nad strażą 
ogniową z Radunia. Ze względu na bez. 
czynność zarządu postanowiono zwołać wal- 
ne zebranie i zarządzić nowe wybory. 

Poruszono też i sprawę notatki jaką 
„Kurjer Wileński* podał o niewłaściwem 
zachowaniu się podczas pożaru w Pieluń- 
cach ludności i sołtysa, gdzie przybyłą straż 
ogniową z Wołtaciszek obrzucono kamienia- 
mi. Ponieważ wypadek powyższy miał miej- 
sce — sprawę do rozpatrzenia przekazano 
prezesowi w tym wypadku p. staroście H. 
Bogatkowskiemu. 
„ Na temże zebraniu dokonano obsady re- 
jonów nowomianowanemi naczelnikami lub 
ich zastępcami (rejonowymi). 

Raduń: naczelnik rejonu p. Szostak — 
wójt gminy. 

Iwje: naczelnik rejonu p. Fita — k oc j р ta kmdt. 

kon Wasiłowski. 
ipniszki: p. Chromy, zastępca Palczew- 

ski z Sobotnik. Ž > : 
Lida miasto: 

laczek. 
Lida wieś, p. Grablis, zastępca Bobolski. 
Bielica: zastępca naczelnika p. Mabuszew- 

ski Józef z Honczar. 
Zebranie zakończono powzięciem uchwa- 

ły odznaczenia listem pochwalnym naczel- 
nika straży ogniowej z Pomiedzi p. Macie- 
jasa za umiejętne kierownictwo akcją przy 
pożarze w Pielasie. 

Nowojelnia. 
Otwarcie świetlicy BBWR. 

Ruchliwe Koło Gminne BBWR. w Nowo- 
jelni, którego motorem i duszą jest naczel- 
nik stacji Moszczyński, otwiera w najbliż- 
szym czasie własny lokal i świetlicę. 

Zdzięcioł. 
Akademja żałobna ku czci 

Ś. p. Tadeusza Hołówki. 

Zdzięcioł, który tak się chlubnie wyróż- 
nił z pośród wielu miast naszego wojeyódz- 
*twa wspaniałą uchwałą zarządu miasta. fun- 
dującą stypendjum im. $, p. Tadeusza Ho- 
łówki — urządza w niedzielę dnia 27 b. m. 
akademję żałobną ku jego czci. Na akade- 
mję tę wysyła Sekr. Wojew. BBWR. w No- 
wogródku, swego delegata. R. K. 

PTSS ETO 

Humor. 
JEGO POGLĄD. 

— Kto z was może mi wyjaśnić pocho- 
dzenie rosy? — pyta nauczyciel. 

Milczenie zalega klasę. Wreszcie wstaje 
mały Fryc i prosi o głos: * 
RR Ziemia kręci się tak szybko, że musi 

się pocić. 

zastępca naczelnika p. Po- 

” _ (Biihne). 

RL BR w 
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m. zostalo udekorowa- 
nie, pod kierunkiem prof. Ruszczyca, 
miejsce w nawie głównej, w Bazylice 
wileńskiej, w którem znajduje się wej- 
ście do krypty, mieszczącej zwłoki 
królewskie. 

Zarząd Komitetu prosi wszystkie 
członków Komitetu Ogólnego Ratowa- 
nia Bazyliki oraz przedstawicieli władz 
i prasy o przybycie do Bazyliki w dnu 
dzisiejszym, to jest we Środę dnia 23 
września o godzinie 9 min. 45, w celu 
oddania hołdu prochom królewskim. 

Osobne zaproszenia, ze względu na 
brak czasu, nie były rozesłane. 

Dziś w Bazylice. 
©О godzinie 11-ej Bazylika będzie 

otwarta dla publiczności. 
O godzinie 18-ej w wielkiej sali kon 

ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
odbędzie się nadzwyczajne walne ze- 
branie Komitetu Ogólnego Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej. 

  

Warta wojskowa przed 

Bazyliką. 

W związku z odnalezieniem grobów kró- 
lewskich w Katedrze przed Bazyliką ustawio 
na została warta wojskowa. 

Wstrzymanie ruchu kołowego 
koło Bazyliki. 

Zarządzeniem władz administra- 
cyjnych od dnia wczorajszego został 
wstrzymany ruch kołowy koło Bazy- 
liki. Wszystkie pojazdy są kierowane 
przez ulicę Magdaleny. 

* * * 

W związku z powyższem zarządzeniem 

wczoraj obiegła po mieście pogłoska, że 

wstrzymanie ruchu kołowego koło Katedry 

spowodowane zostało poważnem niebezpie- 

czeństwem runięcia świątyni. Wiadomość 

ta jest o tyle niścisła, ż żadne bezpośrednie 

niebezpieczeństwo Bazylice narazie nie 

grozi. 

Zarządzenie wstrzymujące ruch kołowy 

na placu Katedralnym zostało wydane fak- 

tycznie na skutek odnośnego żądania kierow- 

nietwa przeprowadzanych robót, bowiem jaz 

da powozów ciężarowych po „kocich łeb- 

kach* powoduje silne wstrząsy w znacznym 

stopniu utrudniające i szkodzące pracy 

szczególnie w odnalezionej krypcie ze zwło- 

kami królewskiemi. 

Jest to zarządzenie bardzo słuszne, sto- 

sowane często na Zachodzie. w celu zabez- 

pieczenia wymagających ochrony arcydzieł 

sztuki przed niepotrzebnemi, a zawsze — w 

mniejszym lub większym stopniu — szko- 

dliwemi Red. wstrząsami. 

  

Drugi Ziazd Matematyków Polskich 
w Wilnie. 

Dizś we środę, o godzinie 11-ej w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego w Wilnie odbędzie się 
uroczyste otwarcie Drugiego Zjazdu 
Matematyków Polskich, w cztery lata 
po pierwszym zjeździe we Lwowie. 

Przybywają na Zjazd: profesoro- 
wie Dickstein, Sierpiński, Mazurkie- 
wicz, Straszewicz i Leja z Warszawy: 
profesorowie Hoborowski i Rosenblatt 
z Krakowa; profesorowie Steinhaus, 
Banach i Kuratowski ze Lwowa, oraz 
profesorowie Krygowski i Denizot z 
Poznania. 

Podobnie jak i na pierwszy Zjazd 
przybywa wielu gości zagranicznych, 

w ich liczbie prof. Denjoy z Paryża, 
prezes Francuskiego Towarzystwa Ma 
tematycznego, prof. Sergessu z Cluj 
w Rumunji, prof. Sekellariu z Aten, 
prezes Greckiego Towarzystwa Mate- 
matycznego i prof. Leineeks z Rygi. 

Zjazd trwać będzie cztery dni od 
23 do 26 b. m., w ciągu których zosta- 
nie wygłoszonych 7 odczytów na ze- 
braniach ogólnych oraz około 50 ko- 
munikatów w sześciu sekcjach. 

Podczas Zjazdu czynne jest od 4. 
głównym Uniwersytetu (Š-to Jaiska 
8 do 20 biuro informacyjne w gmachu 
10;,Sala1); 

  

KRONIKA 
    Dziś: Tekli. 

  

  

Środa 
k 

| Ra) Wschód słońca —g. 5 m. 22 

wn Zachód —. 17 m. 36 
Spostrzeżenia Zakładu Metesrolegji U. S. B 

w Wilnie z dnia 22/1X—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia  -k 79 C. 

5 najwyżeza: -|- 120 C. 

ы najniższa: -|- 59 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja baromi bez zmian. 

Uwagi: półpochmurno, 

OSOBISTA 

— Marszałek Senatu Władysław Raczkie- 
wiez w Wilnie, W dniu wczorajszym 22-go 
b. m. przybył do Wilna Marszałek Senatu 
p. Władysław Raczkiewicz, który jako. prezes 
Rady Naczelnej do spraw pomocy młodzieży 
akademickiej złożył wizyty p. Wojewodzie 
Beczkowiczowi oraz J. M. Rektorowi i Pro- 
rektorowi Uniwersytetu St. Bat. Następnie 
p. Marszałek Raczkiewicz, w towarzystwie 
prof. Jakowickiego i prezesa Bratniej Pom. 
Dómbińskiegi, zwiedził nowowybudowany 
Dom Akademicki, Bursę męską i żeńską о- 
raz mensę akademicką. Pan Marszałek Racz- 
kiewicz zabawi w Wilnie jeszcze w ciągu 
dnia dzisiejszego i weźmie udział jako prezes 
Głównego Komitetu Społecznego pomocy о- 
fiarom powodzi w walnem zebraniu Komitetu 
ratowania Bazyliki, który odbędzie się o g. 
18-ej w Urzędzie Wojewódzkim. 

— Prezydent miasta mec. Folejewski ba- 
wi obecnie na kilkudniowym urlopie wypo- 
czynkowym. 

Zastępstwo sprawuje wice-prezydent inż. 
W. Czyż. 

MIEJSKA. 

— Sprawa Z. T. E. absorbuje nadal Ma- 
gistrat. W końcu bieżącego tygodnia zwoła- 
ne zostanie posiedzenie miejskiej Komisji 
Technicznej. Na posiedzeniu tem poruszona 
zostanie głośna sprawa instalacji pionów 
przez warszawską firmę Zjednoczone Towa- 
rzystwo Elektryczne, która jak wiadomo, na- 
raziła miasto na olbrzymie straty. Wysoko;3- 
ci tych strat dotychczas ściśle nie ustalono i 
jest to właśnie przedmiotem dochodzeń Ma- 
gistratu. Obecnie już jednak można stwier- 
dzić, że w skutek zamiany kabla miasto po- 
niosło straty conajmniej na sumę kilkuset 
tysięcy złotych. 

WOJSKOWA. 

— Dziś dodatkowa Komisja Poborowa. 
Dziś 28 b. m. odbędzie się dodatkowe po- 

siedzenie Komisji Poborowej zwołane specjal- 
nie celem dania możności uregulowania swe- 
go stosunku do wojska wszystkim tym męż- 
czyznom którzy tego we właściwym czasie 
nie uczynili. 

Komisja urzędować będzie w lokalu przy 
ul. Bazyljańskiej 2 od godz. 8-ej rano. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Pan Marszałek Władysław Raczkiewicz 
w pracy nad niesieniem pomocy niezamożnej 
młodzieży akademiekiej. Pan Marszałek Wł. 
Raczkiewicz należy do najszczerszych i naj- 
bardziej rzeczowych przyjaciół młodzieży 
akademickiej, będąc długoletnim prezesem 
Wiileńskiego Komitetu Wojewódzigo Pomo- 
cy Polskiej Młodzieży Akademickiej stworzył 
niespotykane w innych środowiskach warun 
ki współpracy społeczeństwa władz uniwer- 
syteckich i młodzieży akademickiej nad stwo 
rzeniem majątku samopomocowego, umoż- 
liwiającego kształcenie się niezamożnej mło- 
dzieży akademickiej. Wymownym dokumen- 
tem działalności Pana Marszałka, jako Pre- 

zesa Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej, 

  

   

jest Akademicka Kolonja Wypoczynkowa w 
Legaciszkach — dzieło, które wyrosło pod 
bezpośrednim nadzorem i pieczołowiią opie- 
ką Pana Marszałka. Wiosną wybrany na Pre- 
zesa Rady Naczelnej do Spraw Pomocy Mło- 
dzieży Akademickiej, Pan Marszałek już w 
czasie tak krótkiego okresu swej kadencji, 
niesie niestrudzenie pomoc młodz 
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fiarowując nietylko swe nazwisko, ale cały 
swój wólny czas i długoletnie doświadcze- 
nie. 

W ciągu wakacji Pan Marszałek zdążył 
zwiedzić wszystkie środowiska akademickie, 
badając poszczególne urządzenia samopomo- 
cowe, letnie kolonje akademickie, sposoby 
akcji przeciwgruźliczej i zwiedzając domy 
akademickie. Pobyt Pana Marszałka w po- 
szczególnych środowiskach pozostawiał nie- 
tylko cenne wskazówki i rady, ale także sze- 
reg szczególnych udogodnień, które Pan Mar 
szałek uzyskiwał dla instytucyj sangsopomoco- 
wych, jak np. obniżenie stopy procentowej 
od pożyczek zaciągniętych przez administra- 
cję Domu Akademickiego w Warszawie. 

W trosce o całokształt akcji pomocy i 
samopomocy w Polsce nie zapomniał Pan 
Marszałek ośrodowisku wileńskiem i tak w 
dniu wczorajszym w godzinach popołudnio- 
wych Pan Marszałek w towarzystwie prof. 
dr. Władysława Jakowickiego, prezesa bu- 
dowy Domu Akademickiego i Kuratora Sto- 
warzyszenia Bratnia Pomoc P. M. A. U. S. B. 
oraz p. Henryka Dembińskiego, prezesa Bra- 
tniej Pomocy i p. Wł. Babickiego, sekreta- 
rza Wojewódzkiego Komitetu Wojewódzkie- 
goP. P. M. A., zwiedził nowowybudowany 
Dom Akademicki, bursy, żeńską i męską о- 
raz Mensę Akademicką, szczegółowo infor- 

mując się o warunkach mieszkaniowych w 
bursach oraz interesując się kosztami budo- 
wy i sposobami eksploatacji Domu Akade- 
mickiego. W Mensie Akademickiej obecna 
tam na obiedzie młodzież powitała radośnie 
i serdecznie Pana Marszałka. Pan Marszałek 
żywo interesował się administracją i spra- 
wami finansowemi Mensy, dopytując się szcze 

gółowo o kalkulację obiadów, ceny i ilości. 
Tak bliskie i szczegółowe interesowanie 

się sprawami akademickiemi sprawiło żywą 
radość młodzieży akademickiej, która wi- 
dzi, że czołowi reprezentanci Rzeczypospo- 
litej troszczą się o warunki jej bytu i pracy. 

— Ubieganie się o obiady ulgowe. Zarząd 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol. Młodz. 
Akad. U. S. B. komunikuje, iż termin skła- 
dania podań o przyznanie obiadów ulgowych 
na m-c październik r. b. upływa w dniu 26 
b. m. o godz. 21-ej. Mimo ciężkiej sytuacji 
finansowej i wielkiego zadłużenia Bratniej 
Pomocy przeznaczono na obiady ulgowe w 
październiku kredyty w wysokości 700 zł. 
(siedemset zł.). 

  

  

  

   

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dyrekcja Shelłey*s Institute podaje 
do wiadomości, że wykłady języków: angiel- 
skiego, niemieckiego, francuskiego i espe- 
ranto rozpoczną się dnia 1'go października 
w gmachu gimnazjum J. Lelewela ul. Mic- 
kiewicza 38. 

Zapisy przyjmuje kancelarja Shelley's 
Institute codziennie od 5 do 6 wiecz. 

GOSPODARCZA. 

— Egzekucja zaliczek na poczet podatku 
obrotowego. Władze skarbowe przystępują 
z dniem dzisiejszym do egzekucji zaliczek 
na poczet podatku obrotowego za rok 1981. 

Z POCZTY. 

— Zawieszanie szaiek listowych. Na pod- 
slawie ustawy o poczcie i telegrafie, odpo- 
wiednie władze mają prawo osobiście lu» 
przez osoby przez siebie uprawnione, do za- 
wieszania szafek listowych w bramach i sie- 
niach domowych bez wypłaty jakiegokolwiek 
odszkodowania właścicielom domów za uży- 
wanie ściany. Wobec tego wszelkie pretensje 
zgłaszane do władz, są bezpodstawne, gdyż 
nawet w razie sprzeciwu władze mają pra- 

wo, na podstawie obowiązującej ustawy, do- 

        
konywać przymusowego zawieszania Oma- 
wianych szafek. 

— Dyrekcja Poczt i Telegrafów komu- 
  

nikuje, że z dniem 20 października r. b. 
zwinięta zostanie czasowo agencja pocztowa 
Żytomla, pow. Grodno. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Polskiego T-wa Pedjatrycznego. 
Dnia 25 września b. r. w lokalu Kliniki 
dziecięcej na Antokolu o godzinie 20-ej od- 
będzie się posiedzenie Wileńsk. Oddz. Pol. 

T-wa Pedjatrycznego. 
Porządek dzienny: 
1) Odczytanie protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. 
2) Pokazy chorych. 

3) Dr. H. Bikus Borowska: Sprawozdanie 
lekarskie z działalności kolonji leczniczej, 
dziecięcej w Druskienikach. 

4) Dr. Dr. H. Marynowska, J. Muraszko i 
H. Borowska: Wpływ kąpieli Druskieniekich 
na odczyn Biernackiego u dzieci. 

5) Dr. A. Lidzki: W sprawie djety na 
kolonjach dziecięcych. 

6) Wolne wnioski. 

RÓŻNE. 

— Dwie okręgowe Kasy Chorych. Wła- 
dze nadzorcze Kas Chorych przeprowadza ją 
obecnie w szybkim tempie akcję scalenia do- 
tychczasowych Kas i tworzenia Kas okręgo- 
wych. Według nowego udziału tierytorjal- 
nego województwo wileńskie posiadać bę- 
dzie dwie kasy okręgowe. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś w śro- 

dę dnia 23-go b. m. powraca na afisz „Świę- 
ty płomień* — Maughama, codziennie en- 
tuzjastycznie przyjmowany przez publicz- 
ność dla znakomitej gry wszystkich wyko- 
nawców z niezrównaną p. Stanisławą Wy- 
socką w roli matki, która wyreżyserowała 
tę ciekawą sztukę. 

W czwartek „Święty płomień. 
W sobotę pp. o godz. 4-ej „Panna mę- 

žatka“ komedja w 3-ch aktach J. Korzeniow- 
skiego dla młodzieży szkolnej. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś w 
środę dnia 23-go b. m. po raz 6-ty cieszący 

‚ się niesłabnącem powodzeniem „„Horsztyń- 
ski* — J. Słowackiego; ze 

Szczęsnym w interpretacji J. 
czele świetnego zespołu. 

W. sobotę dnia 26-go b. m. o godzinie 
4-ej pp. „Horsztyński* J. Słowackiego dla 
młodzieży szkolnej. 

znakomitym 
Osterwy na 

RABIJEO 
Fala 244,1 m. mocy 21,5 Kw. 

ŚRODA, DNIA 23 WRZEŚNIA 1931 R. ; 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (ply- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.55: Program dzien 
ny. 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Kon- 

cert dla młodzieży (płyty). 16,45: Kom. dla 
zeglugi. 16.50: Radjokronika. 17.10: Utwory 
Wagnera (płyty). 17.35: „Dramat królowej 
polskiej* odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: „Zyg- 
munt Sierakowski* odczyt. 19.15: Poezje Mi- 
ckiewicza w tłum. litewskiem i muzyka li- 
tewska. 19,30: Komunikaty. 19.35: Program 
na czwartek ji rozmaitości. 19.45: Chwilka 
strzelecka. 19.55: Komunikaty, 20.15: „Hu- 

mor Chopina" feljeton. 20.30: Koneert 22.00: 
„Szary człowiek w dobie kryzysu* feljeton. 
22.15: Komunikaty i muzyka taneczna. 

CZWARTEK, DNIA 24 WRZEŚNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka ope- 
retkowa i lekka. 16.40: Program dzienny. 
16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Role owa- 
dów w handlu ziemiopłodan: — odczyt. 
17.10: Utwory Schuberta (płyty). 17.30.. „Z 
życia naszych owoców* — odczyt. 18.00: 
Koncert popołudniowy poświęcony muzyce 
ludowej. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 168% 
19.20: Program na piątek. 19.25: „Kultural- 

    

ny ruch żydowski w Wilnie* — odczyt. 
19.40: Komunikat meteorologiczny. 19.45: 
„Jugosławja — kraina słońca” feljeton. 
20.00: Opera z Belgradu." 22.00: Słuchowi- 
sko. 22.30: Komunikaty i muzykataneczna. 

  

NOWINKI RADJOWE. 

Dzisiejsze posiedzenie Komi- 
tetu Ratowania Bazyliki Wi- 

leńskiej przez radjo. 

Rozgłośnia wileńska czyni starania 
w celu zainstalowania mikrofonu na 
walnem posiedzeniu Komitetu Ratowa 
nia Bazyliki, które odbędzie się dziś 
o godzinie 18-ej w Urzędzie Wojewódz 
kim. W ten sposób radjosłuchacze u- 
łyszą z ust kompetentnych miarodajne 
wyjaśnienia o znalezionych grobach 
królewskich. 

dztoła Rzemiosł Artystycznych 
Wileńskiego T-wa Art Plastyków 

ul. Św. Anny Nr. 13 

Dział Malarstwa Dekoracyjnego: 
a) Rysunek, 
b) Malarstwo akwarelą, 
c) Projektowanie, 
d) Liternictwo, 
e) Malarstwo pokojowe klejowe, 
f) Technika materjałów, 
g) Lakiernictwo, złocenie, 
h) Dekoracja wnątrz. 

Dział Rzeźby Dekoracyjnej: 
a) Modelacja w glinie, 
b) Odlewnictwo i formowanie w 

kleju, gipsie i cemencie. 

Po ukończeniu (3 lata) uczeń dostaje 
stopień czeladnika. Podczas letnich 

miesięcy praktyka. 

Zapisy przyjmuje kancelarja szkoły 
(Św. Anny 13) codziennie od godz. 

9-ej do 12-ej. 
х 

  

Ofiara podstępu konfidenta 
policyjnego. 

W dniu wczorajszym nadeszła do Wilna 
wiadomość, że w więzieniu olickiem zmarł 
wskutek pobicia Władysław Kozłowski, któ- 
ry został przed tygodniem aresztowany przez 
Litwinów pod zarzutem szpiegostwa na rzecz 
Polski. Kozłowskiego aresztował konfident 
litewskiej policji politycznej Jan Witkunas 
vel Kremel, który na Kozłowskim podstę- 
pem a potem siłą usiłował wymusić zezną- 
nia, gdy mu się to nie udało Witkunas wtrą 
cił Kozłowskiego do więzienia, gdzie pod- 
czas badania dotkliwie zbił swoją ofiarę, 
skutkiem czego Kozłowski po kilku dniach 
zmarł na zapalenie mózgu, Choroba ta wy- 
wiązała się z powodu silnych uderzeń w 
czaszkę, która została poważnie uszkodzona.



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Konflikt chińsko-japoński 

w Radzie Ligi Narodów. 
Niezdecydowane 

GENEWA, (Pat). Dzisiaj o godz. 
1i-ej rozpoczęło się posiedzenie Ra- 
dy Ligi Narodów. Na porządek obrad 
weszła sprawa konfliktu chińsko-ja- 
pońskiego. Sala przepełniona. Przed- 
stawiciel Chin referując 0 sytuacji za- 
znaczył, że pogorszyła się ona znacz- 
nie: Terytorjum zajęte przez Japonję 
równa się co do obszaru wyspom Bry 
tyjskim. Przedstawiciel Chin żąda aby 
Rada Ligi poczyniła kroki w celu 
wstrzymania dalszego pogorszenia sy- 
tuacji i przywrócenia status oraz wy- 
znaczenia odszkodowania dła napad- 
niętych przez Japonję Chin. Przedsta- 
ieiel Japonji zabrawszy zkolei głos 
oświadczył, iż nie ma dostatecznych 
wiadomości, by mógł ocenić sytuację 
Wie tylko tyle, że wojska japońskie 
w Mandżurji w porównaniu do armji 
chińskiej są bardzo nieznaczne. Przed 
stawieiel Japonji zażądał w końcu od- 
roczenia sprawy do przyszłego posie- 
dzenia Kady w cełu umożliwienia 
skomunikowania się z rządem japoń- 
skim i otrzymania odnośnych instruk- 
eyj. 3 

Powtórnie zabrał głos przedstawi- 
ciel Chin, który raz jeszcze podkreś- 
lil, že położenie pogarsza się z każ- 
dą chwiłą. Jeżeli jeszcze niema wojny 
to wybuch jej jest bardzo bliski. Żą- 
da wobec tego natychmiastowego za- 
stesowania środków zapobiegawczych . 
i domaga się od Rady wyzna- 
czenia komisji ankietowej dła zbada- 
nia sprawy na miejscu zaznaczając, 
że rząd chiński zastosuje się do decy- 
zji Rady Ligi Narodów. 

Zkolei zabrał głos lord Cecil, któ- 
ry proponował zastosowania procedu 
ry podobnej, jak to miało miejsce w 
konflikcie grecko-bułgarskim, wysła- 
nie telegramu do obu rządów z żąda- 
niem zaprzestania kroków wojennych 
i wycofania wojsk na linję demarka- 

cyjną. 
Q godz. 4-ej po południu zebrała 

się po raz drugi Rada Ligi Narodów. 
Pierwszy zabrał głos przedstawi- 

ciel Japonji, który wyraził zgodność 
swych poglądów z poglądami lorda 
Cecila, odnoszącemi się do postano- 
wień paktu Kelloga i paktu Ligi. 

Przedstawiciel Chin, zabierając 
głos, podkreślił, że sytuacja pogarsza 
się bezustannie w Mandżurji. Wnosi 
on, aby Rada zażądała wycofania 
wojsk japońskich natychmiast. Wiel- 
ka liczba Chińczyków została zabita. 
Rząd japoński żąda odroczenia spra- 
wy, jeśli to będzie uzględnione, nie- 
chaj to odroczenie nie trwa długo i 
niechaj Rada zbierze się już w tej 
sprawie jutro. Przechodząc do spra- 
wy bezpośrednich układów między 
rządem chińskim i japońskim, przed- 
stawiciel Chin podkreśla że Chiny za- 
wsze są gotowe załatwić połubownie 
swe sprawy, nietylko z Japonją, ale 
z każdym innym krajem. Jednak w 
danym wypadku pakt Ligi Narodów 

stanowisko Rady. 

w całym szeregu artykułów wskazuje 
na sposoby rozwiązania zagadnienia 
i podaje procedurę, którą Rada win- 
na zastosować. Sprawa jest bardzo 
pilna i niema czasu do stracenia. Te- 
rytorjum okupowane przez Japoń- 
czyków zwiększa się. Jest rzeczą nie- 
zbędną — mówi delegat Chin — aby 
wojska japońskie wycofały się z zaję- 
tego przez się terytorjum. 

Następnie przewodniczący Rady 
minister Leroux odczytuje dekłarację 
która brzmi: 

Koledzy moi i ja wysłuchaliśmy 
dziś rano z wielką uwagą expose 
przedstawicieli Chin i Japonji. Przyj 
mujemy do wiadomości, że przedsta- 
wiciel Japonji żąda odroczenia dys- 
kusji do następnego posiedzenia. Pro- 
szę Radę, aby mnie upoważniła 1) do 
wystosowania naglącego apelu do 
rządów Chin i Japonji, aby wstrzyma- 
ły się one od wszelkich aktów, któ- 
re mogłyby pogorszyć sytuację i prze 
sądzić pokojowe załatwienie. konfli- 
ktu, 2) do zbadania możności, w po- 
rozumieniu z przedstawicielami Chin 
i Japonji, znalezienia środków odpo- 
wiednich aby umożliwiły obu krajom 
natychmiastowego wycofania ich 
wojsk w ten sposób, aby bezpieczeńst- 
wo ich obywateli i opieka ich mienia 
nie były narażone na niebezpieczeńst- 
wo. Wnoszę, aby Rada zdecydowała 
przekazać, tytułem informacji, proto- 
kóły naszych posiedzeń i dokumenty, 
dotyczące omawianego zagadnienia, 
rządowi Stanów Zjednoczonych A. P. 

GENEWA, (Pat). Pod wieczór w 
gabinecie sekretarza generalnego Li- 
gi rozpoczęły Się narady przy 
drzwiach zamkniętych w sprawie 
konfliktu chińsko-japońskiego. Prze- 
wodniczący Rady Leroux zaprosił na 
tę konferencję przedstawicieli Anglji, 
Francji, Włoch i Niemiec. Przedsta- 
wiciele Chin i Japonji byli przywoły- 
wani kolejno do gabinetu. Jak sły- 
chać stanowisko zajęte przez Japonję 
nie różni się w niczem od stanowiska 
zajętego przez nią na publicznych po- 
siedzeniach Rady. Przedstawiciel Ja- 
ponji w dalszym ciągu podkreślał, że 
nie ma dostatecznych instrukcyj od 
swego rządu, zaś przedtawiciel Chin 
apelował do Rady, aby zażądała na- 
tyehmiast wycofania wojsk japoń- 
skich z Mandżurji. Między innemi, 
jak mówią w kuluarach, wysunięty 
był na tej naradzie projekt wysłania 
attaches wojskowych wielkich mo- 
earstw do Mandżurji celem zbadania 
na miejscu sytuacji i złożenia odpo- 
wiedniego raportu Radzie lub przed- 
stawicielowi Ligi Narodów na Dale- 
kim Wschodzie. Jak słychać, sekretarz 
generalny pozostaje w kontakcie te- 
legraficznym z dyrektorem sekcji hi- 
gjeny dr. Reichnmanem, który obecnie 
z ramienia Ligi Narodów przebywa w 
Chinach. 

Opinja o decyzji Rady Ligi. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą z Genewy, że wczorajsza decy- 
zja Rady Ligi w sprawit zbrojnego zatargu 

chińsko-japońskiego traktowana jest tam 
jako fiasko usiłowań Rady Ligi. 

  

Rozwój wypadków w Anglii. 
Ustawa o wstrzymaniu wypłat w złocie, otrzymała moc 

obowiązującą. 

LONDYN, (Pat). Izba Gmin przy- 
jęła w trzeciem czytaniu bez głosowa- 
nia projekt ustawy w sprawie wstrzy 
mania wypłacania w złocie. Izba Lor 

  

Od dnia 23 września 1931 r. 

dów przyjęła również bez głosowania 
projekt wzmiankowanej ustawy, po- 
czem ustawa uzyskała sankcję kró- 
lewską. 

K U-R J /E R W“LiL-ESN S RI 

Pogłoski © utworzeniu rządu obrony narodowej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Londynu nadeszła wiadomość, że 
w kołach politycznych angielskich u- 
trzymują, iż Henderson wobec ciężkie- 
go położenia kraju wstąpi do rządu co 
oznaczałoby zupełne zaniechanie opo- 

zycji przez Partję Pracy. Powstałby 

wówczas rząd obrony narodowej, 

przeciw któremu nie byłoby w parla- 

mencie opozycji. Sprawa ta ma być 

rozstrzygnięta w najbliższym czasie. 

Na giełdzie warszawskiej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z przesileniem finan- 
sowem w Anglji giełda warszawska 
tak jak i inne giełdy nie notowały 
wczoraj oficjalnego kursu funtów 

szterlingów. W obrotach prywatnych 
funt angielski nabywany jest po cenie 
38 zł. 75 gr. a więc o 5 zł. niżej od kur- 

su normalnego. 

Na giełdach zagranicznych. 
BUENOS-AIRES, (Pat). Giełdy argentyń- 

skie zaprzestały notowań na Londyn. Banki 
odmawiają notowania wszystkich dewiz za- 

granicznych. 
KAIR, (Pat). Giełda pieniężna w Alek- 

sandrji i Kairze zamknięta jest przez dzień 
dzisiejszy i jutrzejszy. 

* WIEDEŃ, (Pat). Rada giełdowa postano- 
wiła ze względu na zamknięcie większości 

giełd w Europie tymczasowo nie odbywać 

żadnych zebrań walorów ponieważ przyczy- 
ną zawieszenia tych zebrań nie jest sytua- 
cja gospodarcza giełdy wiedeńskiej, przeto 
załatwienie bieżących interesów odbywać się 
będzie w myśl obowiązujących postanowień. 
Zebrania giełdowe sekeji towarowej będą się 
węc odbywały. 

Sytuacja po przyjęciu ustawy. 

LONDYN, (Pat). Decyzja rządu 
brytyjskiego zmiany ustawy z roku 
1925 co do wypłacania w złocie przez 
Bank Angielski, równorzędna decyzji 
obniżenia wartości funta szterlinga w 
stosunku do parytetu złota, nie wywo- 
łała wśród szerokiej publiczności bry- 
tyjskiej specjalnie wielkiego wrażenia. 
Załatwienie projektu ustawy o zmia- 

nie operacyj w złocie w ciągu dnia 
wczorajszego w Izbie Gmin wykazało, 
że decyzja rządu została zaaprobowa- 
na nietylko przez stronnictwa rządo- 
we, ale również przez część opozycji 

Labour Party. 
Ogólnie przypuszczają że wartość 

funta dozna obniżenia do 18 szylin- 
gów a więc o 10 proc., tem samem więc 

stopa życiowa obniży się również o 10 

proc. i przez siłę rzeczy zasiłki dla 
bezrobotnych, bez obcięcia ich, obniżą 

się o 10 proce. Tym czasem opinja pu- 

bliczna uspokojona jest przez prasę 

zapewnieniami, że wycofanie się z pa- 

rytetu złota, obniżając wartość funta, 

równocześnie obniży zbyt wysoką sto- 

pę życiową, zmniejszy zadłużenia wew 

nętrzne, podniesie ceny, obniży koszty 

produkcji i przyczyni się do ożywienia 
przemysłu brytyjskiego, a tem samem 

do zmniejszenia bezrobocia. W jakim 

stopniu przewidywania są uzasadnio- 
ne, to zależy od tego, czy — jak się 
okaże w najbliższych dniach — decy- 
zja rządu nie nastąpiła zapóźno. 

pop 

Przed wizytą Lavala w Białym Domu. 
PARYŻ, (Pat). Agencja Ilavasa po 

daje : Laval odpowie oficjalnie na za- 
proszenie Waszyngtonu w sprawie 
spotkania Hoovera z Lavalem dopie- 
ro po najbliższem posiedzeniu rady 
ministrów, które odbędzie się w pią- 
tek. Bezpośredni kontakt pomiędzy 
obu mężami stanu przyczyni się nieza- 
wodnie do ułatwienia rozstrzygnięcia 
aktualnych problemów. Iniejatywa 
Hoovera oznacza, iż w dziedzinie po- 
litycznej Stany Zjednoczone cheą 

stanąć u boku Francji w tej pracy nad 
konsolidacją powszechnego ładu, a 
pozatem, że Nowy York i Paryż stały 
się ośrodkami, regulującemi rynek 
finansowy Świata. Należy mieć na- 
dzieję, że inicjatywa Stanów Zjedno- 
czonych będzie zrozumiana, szczegól- 
nie przez Niemcy w przeddzień podró 

ży do Berlina ministrów francuskich. 
O ile projekt Hoovera urzeczywistni 
się, Laval uda się do Waszyngtonu w 

ciągu października. 

  

Skład sądu w procesie b. więźniów brzeskich. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sąd Okręgowy wyznaczył kom- 
plet sędziów, który będzie sądził w 
sprawie b. więźniów brzeskich. Roz- 
prawie przewodniczyć będzie sędzia 

Hermanowski przy udziale sędziów 
Rykaczewskiego i Leszczyńskiego. O- 
skarżają prokuratorowie Grabowski 

i Rauze. 

T 5RRESIBAIOO PASIENIO SAT NIO IESKO AED SIKSI SESI 

Akeja 1walczania bezrobocia, 
W dniu 22 b. m., pod przewodnict- 

wem p. Wojewody Beczkowicza, od- 
była się konferencja w sprawie złago- 

dzenia bezrobocia drogą uruchomienia 
robót kanalizacyjnych oraz drogą wy- 
remontowania domów, zarówno rzą- 
dowych, samorządowych,  parafjal- 
nych, jak i prywatnych. W konferen- 
cji wzięli udział przedstawiciele władz 

rządowych i samorządowych, Komi- 

tetu Obywatelskiego Pomocy Bezrobot 
nym, Stowarzyszenia właścicieli nie- 
ruchomości i Związku właścicieli ne- 
ruchomości Żydów. 

W wyniku apelu p. Wojewody do 
zebranych i w rezultacie dyskusji 
przedstawiciele Związków właścicieli 
nieruchomości p. B. Iżycki-Herman i 
p. Szejniuch wyrazili gotowość podję- 
cia akcji wśród członków reprezento- 
wanych przez się stowarzyszeń celem 
przekonania ich o konieczności przed- 
sięwzięcia jeszcze w bieżącym sezonie 
jesiennym robót około przyłączenia 

posesji do sieci kanalizacyjnej miej- 
skiej względnie do remontu domów. 
Wyżej wymienieni wyrazili nadzieję, 
że akcja ta da pozytywne wyniki, 
zwrócili się równocześnie do p. Wo- 
jewody z prośbą o pomoc w dostarcze- 
niu kredytów dla tych właścicieli, któ- 
rzy własnemi środkami nie będą w 
stanie przeprowadzić remontów. Ro- 
boty tego rodzaju dostarczyć mają za- 
trudnienia rzeszom bezrobotnych. 

P. Wojewoda przyrzekł jak najda- 
lej idące poparcie w sprawie uzyska- 
nia kredytów potrzebnych na ten eel. 

Magistrat m. Wilna ma rozesłać 
wezwania do poszczególnych właści- 
cieli domów, p. Starosta Grodzki zaś 
ma dopilnować wykonania tych wez- 
wań. 

P. Prezes Izby Skarbowej obiecał 
zastosowanie ulg podatkowych w sto- 
sunku do tych właścicieli nierucho- 
mości, którzy na wezwanie niezwłocz- 
nie przystąpią do tych robót. 

Dyrektor Komunalnej. Kasy Osz- 
czędności oznajmił, że Kasa Komunal- 

  

Studenci U.S.B. 
Pożyczki 5000 dol. po- 
szukuję pod hipot. po Wil. 

na będzie mogła dysponować sumą 
przeszło 100.000 zł. na pożyczki dla 
właścicieli domów na przyłączenie ich 
do sieci kanalizacyjnej, które będą u- 
dzielane za stosownem zabezpiecze- 

niem. 

Otwarcie Wystawy | Wil. Tow. Nieza!, 
Artystów Malarzy, 

W niedzielę o godz. 13-ej J. E. Ks. 
Bisk. Bandurski dokonał przecięcia 
wstęgi symbolicznej, a tem samem ot- 
warcia pierwszej Wystawy Tow. Nie- 
zal. Art. Malarzy. Uroczystość mimo 
deszczu wypadła okazale i odznacza- 
ła się wielką frekwencją (ok. 300-uj 
osób obecnych z całego świata intelek- 
tualnego Wilna. Sfery artystyczno- 
literackie były oczywiście niemal w 
komplecie, ale szczególnie okazale re- 

prezentowane było duchowieństwo, 

bo oprócz ks. Biskupa Bandurskiego 
także przez J. E. Ks. Arcybiskupa Jał- 
brzykowskiego i ks. Biskupa Michal- 

kiewicza. Przedstawiciele władz pań- 

stwowych niestety trochę nie dopisali 

dzięki równocześnie odbywającym się 

obradom B. B. W. z R. Sporo osób 

także nie przyszło wskutek  ja- 
kiejś niepojętej opieszałości poczty, 
która wysłanych w czwartek zapro- 

szeń nie zdążyła przed niedzielą (!) do- 
ręczyć. 

Sala wystawowa w gmachu głów- 

nego pawilonu Targów były bardzo 

efektownie przybrane samodziałami, 

których użyczył jak zawsze bardzo 

uczynny Bazar Przemysłu Ludowego 

na Zamkowej. S 
Z powodu otwarcia wystawy Wy- 

słano w dn. poprzednim depesze do 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Marszałka Piłsudskiego, Premjera Pry 

stora i marsz. Senatu Raczkiewicza. 

SPORT 
NA FRONCIE WALK O WEJŚCIE 

DO LIGI. 

Rozgrywki niedzielne o wejście do Ligi 

wprowadziły nieznaczne zmiany w układzie 

sił poszczególnych drużyn w tabeli zawo- 

dów. 
W pierwszej grupie prowadzi w dalszym 

ciągu ŁTSG 4 gry, 7 pkt. st. br. 12:58. Na 

drugiem miejscu znajduje się Legja poznań- 

ska 4 gry, 5 pkt, st. br. 12:7. Za nią kroczy 
warszawska Skra, która na 3 gry ma 3 pkt 

i st br. 5:11. Ostatni w tabeli jest Gryf 
z Torunia 4 gry 1 pkt. st. br. 8:10. 

W. drugiej grupie na czoło wysunął się 
Naprzód (Lipiny). Drużyna śląska na 2 gry 

zdobyła wszystkie punkty i świetny stosu- 
nek bramek 19.4. Następną z kolei jest Ra- 

domskie Koło Sportowe — 3 gry, 4 pkt, st. 
br. 8:16. Na trzeciem miejscu znajduje się 
mistrz Krakowa — Podgórze — 3 gry, 0 
pkt, st. br. 5:12. 

W! grupie trzeciej pierwsze miejsce zaj- 
muje ciągle 1 p. Legjonów z Wiłna 2 gry, 
4 pkt i st. br. 11:0. Druga zkolei drużyna w 
tej grupie 82 p. p. z Brześcia ma również 
na 2 gry 4 pkt, ale gorszy st. br. 7:4. Trze- 
cim w tej grupie jest 76 p. p. z Grodna — 
4 gry, O pkt, st. br. 4:18. 

W czwartej grupie pierwsze miejsce ma 
mistrz okręgu lwowskiego Revera (Stanisła- 
wów) 2 gry, 4 pkt, st. br. 7:1, na drugiem 
miejscu znajduje się 22 p. p. z Siedlec, 2 
gry, 2 pkt., st. br. 9:2, wreszcie 3 — jest 
WKS z Równego — 2 gry, 0 pkt. st. br. 
0:18. Tabela tej ostatniej grupy nie uwzglę- 
dnia meczu WKS Revera, który się odbył 
v niedzielę w Równem. 

Motocyklista wileński uległ ciężkiej 
katastrofie. 

Podczas ostatniego raidu urządzonego 
przez klub motocyklistów w Wilnie, wyda- 
rzył się nieszczęśliwy wypadek. 

Między 30 a 40 kilometrem od Grodna, 
motocykl! prowadzony przez p. Siemaszko, 
„zarzucił* na śliskim terenie i runął do przy 
drożnego rowu. 

Podczas upadku p. Siemaszko doznał dot- 
kliwych obrażeń głowy, a w szczególności 
twarzy. Ciężko pokaleczonego p. S. przewie- 
ziono specjalnie zawezwanem autem sańi- 
tarnem wojskowem do Grodna i umieszczono 
w jednym ze szpitali wojskowych. (e) 

  

Popierajcie Lige Morską 
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W; stkich, którzy po- 
ają jakiekolwiek 

  

Nr. 219 (2161) 

Nowy let do stratosfery. 

BRUKSELA (Pat). Towarzystwo badań 

naukowych, które sfinalizowało lot profesora 

Picarda do stratosfery, organizuje drugi po- 

nowny lot. Tym razem załogę balonu stano- 

  

wić będą tylko Belgowie a profesor Picard 

ani jego pomocnik nie wezmą udziału w tej 

wyprawie. Lot odbędzie się na wiosnę roku 

przyszłego. Na miejsce o odlotu wybrany 

będzie Augsburg, gdyż Belgja nie nadaje się 

do tego rodzaju eksperymentu ze względu na 

bliskość morza. 

Budżety wojenne w Europie 

  

     

      

  

i Ameryce. 
Preliminarz budżetowy Stanów Zjedno- 

czonych na r. 1930 przewidywał sumę 107 

milj. dolarów na cele wojenne, Anglji (wraz 

z Indjami i domin mi) — 730 milj. doł., 

Włoch — 248 milj., Japonji — 236 milj., 

Francji — 466 milj., Niemiec — 172 milj. 

Belgji — 33 milj, Czechosłowacji — 50 

Polski — 92 milj., Ruminji — 52 milj. Ju- 

gosławji — 50 milj., Estonji i Litwy — po 

  

5 miljonów dolarów. 

Zaznaczyć należy, że cyfry te nie są wy- 

czerpujące, gdyż dotyczą tylko sum budże- 

towych, bezpośrednio preliminowanych przez 
iadomo, 

  

   

že np. V 
wojenne ywistości znacznie więk- 

sze gdyż rozmieszczono je nader sprytnie 
po najrozmaitrzych działz 

paragrafach pod różnen 
kami. 

Świecący automatyczny aparat 
telefoniczny. 

Aparaty telefoniczne zautomatyzowane о- 

szczędzają abonentom sporo czasu i oddają 

nieocenione usługi w razie nagłej potrzeby, 

np. w razie pożaru, wypadku nieszczęśliwe- 

go, napadu etc. etc. Co zrobić jednak, gdy 

w mieszkaniu fatalnym trafem popsuje się 

instalacja świetlna, gdy — co się zdarza — 

w danym właśnie momencie światła nie bę- 

dzie, lub też nie można będzie oświetlić po- 

koju ze względu na obecność w mies i 

złodziei, których się nie chce spłoszy 

wtedy dać sobie radę? W jaki sposób trafić 

po ciemku do właściwych numerów na tar- 

czy obrotowej automatu? Nie mamy już 

wszak telefonistki i nie możemy dač 

połączenia z komisarjatem policji, czy <ze 

strażą ogniową? 

W: takim wypadku przychodzi nam z po- 

mocą technika. Otóż są już w użyciu i w 

sprzedaży zagranicą krążki z numerami sa- 

moświecącemi pociemku, które nakłada się 

na krąż: aparatu zautomatyzowanego. Cy- 

fry na krążku nakładowym są sporządzone 

świecącej masy radowej i dają się od- 
z łatwością w ciemnym zupełnie po- 

  

   

  

   

    

  

   

  

   

   

„WR ETEBOZSOZAZOEZE RET RZZZK TTA 

NA WILENSKIM BRUKU 
ANTYRELIGIJNA DEMONSTRACJA 

WYROSTKÓW ŻYDOWSKICH - 

Późno wieczorem, w przededniu święte 

żydowskiego „Jomkipur* (Sądny dzień) gru” 

pa wyrostków usiłowała zorganizować na 

rogu ulicy Żydowskiej i Niemieckiej tuż 

przy Synagodze Głównej, masówkę antyrelė 
gijną, przyczem rozrzucana została większe 

ilość ulotek komunistycznych 0 treści AM 

tyreligijnej. 
Powiadomiona o wypadku policja r0z- 

proszyła demonstrantów. 2 osoby zatrzyma” 

no. Antyreligijne ułotki skonfiskowano. (e) 

NIESŁUSZNE OSKARŻENIE. 

Przed kilku dniami donosiliśmy o aresz* 

towaniu przedstawiciela znanej w mieście 

firmy S. K. oskarżonego o przywłaszczenie 
weksli d-ra Makowera na znaczną sumę. Pod 

czas aresztowania przy .K. znaleziono pa i 
szport zagraniczny z wizą wjazdową do 
Francji. 

Jak się obeenie dowiadujemy $. К. 207 
stał zwolniony z aresztu, bowiem ustalono; 

że padł on ofiarą nie zupełnie słusznego 
oskarżenia. Pozatem nie zamierzał on u” 
ciekać zagranicę, a paszport zagraniczny 

otrzymał jeszeze w marcu b. r. na cały rok 
i dwukrotnie już wyjeżdżał w sprawach han” 
dlowych zagranicę. (e). 

POŻAR W CEGIELNI PURTO. 

Wczoraj wieczorem straż pożarna naalar" 
mowana została wiadomością © wybuchu po” 

*żaru w eegielni Purto przy ul. Mysiej. 
Po przybyci una miejsce wypadku straż 

ogień zlikwidowała. 
Pożar objął dach szopy i groził przerzu” 

ceniem się na sąsiednie budynki. 
Straty są nieznaczne. (e) 

KRADZIEŻE. 

Z niezamkniętego biurka kancelarji plu- 
tonu łączności (Kościuszki 10) skradziono 
plutonowemu saperów Alfredowi Szukielow* 
zegarek wartości 50 złotych. Kradzieży tej 
dokonał Stanisław Frantik i skradziony ze- 
garek zastawił za pół butelki wódki u właśc 
ciciela piwiarni Bronisława Mąkiewicza (Аг- 
senalska 2). 
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dig Miejskie 
(SALA MIEJSKA 

Śstrebramska 5. 

ZA GRZECHY BRATA 
Rozgryw. się na pust. dalekiej półn. z Lois Moran, najsłodszą z aktorek i Haroldem Murrayem w rol. główn. 

NAD PROGRAM: Na pogran. wschodu i zachodu. Tyg. ilustr. Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego. 
Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10 ej. — Kasa czynna od 3.30 

Potężny, wzruszający dramat 

  

Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło dźwiękowe wytwórni Meżrabpom—Ruś—Moskwa, realizacji genjalnego 
twórcy „Pancernik Potiom- B Ł Ę K l T N Y E X P R E 5 s W filmie biórą udział wielcy 
kin“ Sergjusza Eisensteina artyści teatrów rosyjskich. 

M AŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU w-g arcydz. Antona Czechowa z udz. art. Mosk. Teatru 
Artyst. Moskwina, M. Czechowa i Natalji Wołodko. 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„RELIOS" 
  

Wileńska 88, tel. 9- NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. — Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. 

8 A Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — WKRÓTCE: Najnowsze przeboje sezonu: Szary dom i Tabu. 

BŹWIĘKOWE KINO Ra Dawno k K * Przepiękny 
oczekiwany @ dźwiękowi „muz. C. K. Feldmarszałek 5 „DLL 

Mickiew. 22, tel. 15-28 

Nadzwyczajny humor! Czarujący śpiew! Przepiękna muzykal 
W rol. gł.: Viasta Buriau, Roda-Roda, Felicja Malteu. NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i tyg. Foxa. 

Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Dziś przebój dźwięko- 

wy produkcji 1931/32 r. TRIUMF MIŁOŚCI cia emigrantów w Ameryce. 

W rolach głównych: Nancy Carrol i ulubieniec kobiet Charles Roggers. 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

Na |-szy seans ceny zniżone. Początęk seansów o godz. 4, 6, 8 1 10 15, w sobotę i niedzielę odg. 2-ej 
NASTĘPNY PROGRAM: Arcydzieło dźwiękowe KRÓL ŻEBRAKÓW. 

WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ uż cia 
Wspaniałe widoki Wschodu. 

  
  

Dźwiękowe Kino 

CE/IN©C 
ai, Wielka 47, tel. 15-41 

Potęžny dramat dwojga serc Z žy- 

Dziś podwójny program: |) Śliczny dram erot. 
w 8 akt. na tle życia na bajecznym Wschodzie p. t. 

Gigantyczna walka serca z obowiązkiem. Olśniewsjąca wystawa! 

Świetna komedj 10 ak życia pięknej midinetki— i j I ja w akt. z życia pięknej midinetki—Colien Moore. Wspaniała rewja 
) l R E N A mody w naturalnych kolorach. Piękne modelki! Pałace miljonerów amerykańskich. 

Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. — NASTĘPNY PROGRAM: Romans uwodzicielki 

przedam piwiarnię | Pralnia „Pomańska | , Sprzedaję 
z całkowitem urządzeniem ul. Kalwaryjska 65 Dębowe krzesła pokryte 
w dobrym punkcie. Wiado- | przyjmuje do prania bie- | skórą. kredens, otomany 
mość: zauł. Dominikański | liznę po cenach konkur. i inne rzeczy 

Nr. 2, w kawiarni. oraz czyszczenie ubrań. ' Połocka 4, m. 12. 

zise Kolejowe 

0GRISKO 
(sbok śwcrea kolajow.) 
  

  

Niniejszem Zarząd Okr. Sp. Sp.-Roln. „ZORZA“ 
w Mołodecznie podaje do wiadomości, iż b. kie- 
rownik p. Korobiejnik Nikanor z dn. 8 b. m. nie 
jest czł, Zarządu i pozbawiony jest podpisu w im. 
wymienionej spółdzielni. Zarząd. 

6864 
    
NSA, TRIO BAST OS ARO III AR SDA ISI PTI 

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Š-t Juriška 1-telefon 3-40 4... Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ $-Ка 1 ogr. odp. 

  

udzielają 

korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci 0. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

Uri kobietą 
konserwuje Gabinet Kos- 
metyki Leczn. „Gedib“ 

Wielka 18, m, 9 
Przyjęcia 10—1 i 4—7 g. 

6866 

  

  

  

  

  

Banku Ziem. na majątek 
w kulturce w pow. wileń- 
skim. Oferty proszę kie- 
rować do Banku Kredyt., 
ul. Jagiellońska 7, m. 8, 
dla „Ziemianina“. 6893 

  

W dniu Otwarcia Wysta- 
wy Obrazów i Rzeżb Wi- 
leńskiego Tow. „Nieza- 
leżnych* Artystów Mala- 
rzy t.j. w niedzielę 201X. 
1931 r. znaleziono port- 
monetkę z pieniędzmi. Po 
odbiór uprasza się zgła- 
szać do Kasy Wystawy 
w godz. 1O-ej do 17-ej. 

Zarząd. 

  

Najstarsza w kraju far- 
biarnia, chemiczna pral- 
nia, prasownia i gremp- 

larnia maszyn. „Express“ 
Wielka 31 (róg Szklanej), 
tel. 17-00. Farbow., czy- 
szczenie, parzenie pluszu, 
plisowanie. Prasowanie i 
gremplowanie na poczek. 

Poszukuję posady 

mamki 
Dowiedzieć się: 

ul. Rozbrat 20, m. 4. 

(ienogióisiia 
poszukuje posady 
Sierakowskiego 5—1 

  

    

informacje o obecnem miej- 
scu pobytu Stanisławy z 
Drapsów Wareckiej, córki 
Juljana i Stanisławy ze 
Stankiewiczów, urodzonej 
30 listopada 1904 roku 
w mieście Zmerynka, zie- 
mi „Podolskiej, ostatnio 
w roku 1929 zamieszkałej 
w Gajewie — uprasza się 
o podanie takowych do 
Konsystorza Ewangelicko- 
Reformowanego w Wilnie, 
ul. Zawalna Il. 6892 

SPRZEDAJE SIĘ 
PLAC 

przy zbiegu ulic 

W. Pohułanki i Św. Jacka 
Obszar 561 m.* O warun- 
kach — Zakretowa 9 m. 5. 

ROZKŁAD JAZDY 
autobusów 

Wilno- Grodno- Lida 
Odj. z Wilna do Grodna 

o g. 1765) 
Grodna—8 rano 
Wilna do Lidy 

o g. 16(4) 
„ z Lidy—6.40 rano 

6832 

SPECJALNE 

obiady jarskie 
Na czystem maśle. 

Niemiecka 4, cukiernia 
— _ (front) 
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Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz. 

  

i 

STOŁOWNIĘ 
odda w dzierżawę 

Zarząd Klubu Oficerskiego 
6 Pułku Lotniczego w Lidzie 
Oferty składać do Zarządu 
do 15 października 1931 r. 

Akuszerka 

Maja LAKTOTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

  

NOWOOTWORZONA 
LSKA Po 

przy uł. Wielkiej 29 

Poleca: 
mleko, masło, 
mleko zsiadłe, wędliny* 
iinne chłodne zakąski» 
napoje chłodzące ora 

obiady domow€ 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

GA 

   

     

  

      

codz. šwiežė 
sery, jaj“: 

  

BONY- 
wychowawczyni 
(z szyciem) przyjmie po- 
sadę młoda, inteligentna 
panna. Wymagania skrom- 
ne. Chętnie wyjedzie na 
wieś. Zgłoszenia do admi- 
niśtracji „Kurjera Wileń- 

skiego* pod „Bona”. 

Bona Wychowawca, 
z dobrym polskim, z szy- 
ciem i małem praniem 

potrzebna 
do dwuletniego dziecka. 
Wymagane są dobre refe- 
rencje. Zgłosić się: Mic- 
kiewicza 28—2, od g. 9 
do Il i od 14'/5 do 16. 

  

  
  

   
     
   
    

KURJER WILEŃSKI | 
Spółka z ogr. odpow. 

| DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA | 
„ZNICZ“ | 
Vilno, šw. Jaiska Nr. 1 į 

Telefon 3.40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza” 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 

SOLIDNIE     
 


