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Wilno, Šroda, 24 czerwca 1925 r. 

WLENSKI 
Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, 
piera W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewisza 4, 

róg Garbarskiej, t:]. 82, Biura ogłoszeń 
telef. 222, J. Kariina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E. 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie błura rekl w kraju 1 zagr. l 

S-to Jańska 1, Skład pa- 
Prenumeratę | ogłoszenia Czynna 

S. Jutana, Niemiecka 4, 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskle- 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w 

Cena ogłoszeń: 
od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 20, na 4-ej stronie 10. 

  

Redaktor przyjmuje od 2—4 popol. | 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz millmetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Stan kulturalny naszej wsi. 
Z okazji odbywającego się obec- 

nie w Warszawie Międzynarodowego 

Kongresu Rolniczego, w którym u 

dział bierze około 200 delegatów róż- 

nych państw, nie od rzeczy będzie 

zilustrować pobieżnie stan kultural: , 

ny wsi polskiej. i 

W splocie różnych wypadków po-, 

litycznych, społeczeństwo, a raczej 

myśląca jego część, niezmiernie ma: , 

ło uwagi — poświęca zagadnieniom 

žycia spolecznego.; 

Uwaga nasza była stale skupiona ! 

wokół życia politycznego, a od nie-, 

dawna zaprzątnięta jest objawami 

rozstroju gospodarczego — co w Su-, 

mie odbija się szkodliwie na pracy ' 

społecznej, zdążającej, jak wiadomo, 

do podniesienia ogółu obywateli do 

takiego poziomu, na którym winna się .. 

opierać demokracja. 

Szczególnie daje się zauważyć ma- 

łe zainteresowanie organizacją drob- . 

nego rolnictwa t. zw. związkami kó* | 

łek rolniczych, którym przypada naj- 

poważniejsza może część pracy spo- | 

łecznej w Polsce. 

‚ W roku 1922 istniało w 82 powia- | 

tach, 1427 kółek rolniczych, ześrodko” i 

wanych w 57 związkach powiatowych | 

i 3 związkach wojawódzkich. | 

Jak widzimy, cyfry te są nadzwy* | sią praca kółek rolniczych — przed: | 
czaj nikłe w stosunku do 14 woje- 

wódzw. 

Od czasu tego powstał zarząd wo 

jewódzki w Nowogródku i sto kilka- 

wszystkiem sprawą podniesienia ho 

dowli zwierząt. 

W tym celu zorganizowano w r. 

1923:28 pokazów bydła rogatego (ra- 

zem 1.283 sztuk), a w 1924:21 poka: 

zów (1199 sztuk). 

Pokazy te przyczyniły się do zorga* 

nizowania szeregu stacyj kopulacyj- 

nych i wpłynęły znakomicie (przez 
pokazowe żywienie) na podniesienie 
poziomu racjonalnej hodowli zwierząt. 

Zakres pracy instruktorów jest 

olbrzymi, gdyż wprowadzają niezbę: 

dne ulepszenia w gospodarstwach, 
prowadzonych w znacznej swej części 

dość prymitywnie. 

Do ulepszeń tych należą: popra- 

wienie mechanicznej uprawy gleby, 

ulepszenie narzędzi rolniczych, pro- 

paganda rachunkowości rolniczej itd. 

Stwierdzono, iż w okolicach, gdzie 

instruktorowie dotarli, chłop inaczej 

niż dotychczas prowadzi swą gospo* 

darkę rolną, przez co zbiera większe 

plony. 
Wielkie znaczenie tu posiadają 

zakładane przez kółka stacje kultury 

rolnej, mające za zadanie prowadze- 

nie doświadczeń, produkcję nasion, 

etc, 

Koła młodzieży wiejskiej, na któ- 

rych w niedalekiej przyszłości oprze 

stawiają się imponująco. 

Kół tych istnieje obecnie 953, z 

liczbą członków 34.567. 
Praca tych kół ześrodkowała się 
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poleca sę 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. į 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie + į 
przepisuje się szybko i dokładnie. | 

й Ceny bardzo przystępne. ы 
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Teatr Letni 

Występ Wiktorji Kaweckiej 
Dziś wznowienie 

Manewry jesienne. 
: operetka Kalmana. > 

o ktėrej godzinia pociągi R 0 ER = 
odchodzą lub przychodzą do Jutro 
Wiłna, jak również jakie są Baron Kimmel 
ceny biletów do główniej- ы operetka Kollo. 

szych stacyj 

niech kupi 

NAJNOWSZY 
ROZKŁAD JAZDY. 

Cena tylko 30 gr. 

Nabyć można w księgarniach, 
w składach materjałów piśmien- 
nych, w kioskach i u sprzedaw 

ców ulicznych. 

  

W przygotowaniu 

Noc bachusowa. 

į z W. Kawecką. 

е L 

Wyprzedaž MEBLI 
pokojów: jadalnych, sy pialnych, saloników 

1 części pojedyńczych 

s. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niezalecka 7a 15. 
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. Interesujące exposė. 
‚ 

Premjer Grabski wygłosi je w Senacie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż z okazji ukończenia dyskusji budżetowej przez 

Senat i rozpatrywania główniejszych poprawek przez Sejm p. premjer 

If minister skarbu Grabski wygłosi w nadchodzący czwartek w sejmowej 

dziesiąt kółek, lecz wszystko to jest przeważnie w dziedzinie kulturalno» komisji skarbowo-budżetowej wielkie exposć o naszej przyszłości finanso- 

dalekie od celu, którym jest utwo- 

rzenie organizacji w każdej wsi, przy- 

najmniej w gminie. 

Samowystarczalność kółsk рого- ' 

stawią również wiele do życzenia. 

W roku 1924 wynosił rachunek 

dochodów i wydatków 326999 zł. 

Z sumy tej przypada na zasiłek 

rządowy 208.000 zł, doreźie zapo- 

mogł prywatne 23.000 zł., zaś na skład- 

ki członkowskie tylko 838 zł. 

W organizacjach okręgowych de- 

je się zauważyć ten sam stosunek, 

bo na 281.628 zł. dochodu, wplynę- 

ło z kas samorządowych 221.628 zł. 

a ze składek członkowskich uzyska- 

no zaledwie 2.705 zł. 64 gr. į 

Cyfry te dowodzą niezbicie, iż 

włoścjiaństwo nasze nie docenia zna: 

czenia kółek rolniczych, organizacji 

wyrastającej z łona wsi, tak potrzeb: | 

naj do regulacji życia gospodarczego ; 

wsi polskiej. i 

"Związek kółek rolniczych przecho- 

tach, lecz zbyt powolnie. 2 

Zorganizowano działy: organiza: , 

cyjny, oświatowy, rolniczy, spółdziel- 

czy, budowlany, wydawniczy oraz 

Związek Młodzieży Wiejskiej. | 

Praca tych działów jest nadzwy- 

czaj owocna i poważnie obmyślona, 

Stworzono kursy instruktorów oš- 

wiatowych, podjęto zakładanie szkół 

rolniczych i organizację praktyk w. 
Danji i Czechosłowacji. 

Prócz tego zakrzątnięto się dooko- 

ła zorganizowania wycieczek krajoz- 

nawczych i utworzenia muzeum oraz 

wystaws 

Jak na jeden dział, a mianowicie 

oświatowy, zrobiono b. wiele, 
Dział rolniczy zajął się przede- 

oświatowej. 
Wystarczy przytoczyć kilka cyfr, 

by się przekonać o zakresie pracy, 

której dokonano. 

Odbyło się 1065 pogadanek, zor 

ganizowano  bibljoteki posiadające 

29.736 tonów, 81 kół špiewaczych, 24 

zespoły orkiestrowe, 38 kół sporto: : 

wych, 172 zespoły teatralne. 

Są to cyfry ze sprawozdań 191 

tylko kół. 
Niepodobna zobrazować dokładnie 

w artykule dziennikarskim wszystką 

pracę, poświęconą sprawie budzenia 

wsi polskiej i powołania jej do życia 

kulturalnego. 

Stwierdzamy raz jeszcze, iż zro- 

biono b. wiele, lecz wszystko to jest 

mało w porównaniu z cbszarem Pelski. 

A trzeba pamiętać, że kółka rol- 

nicze, to mocne podstawy naszego 

życia gospodarczego. 

Dlatego też muszą jaknajprędzej 

uzyskać charakter organizacji zawo , 

dzi obecnie stadjum organizacyjne, dowej i ująć we wspólae ramy orga* Parlamentarzyści francuscy 

budując się na trwałych fundamen* njzacyjne całość ziem polskich na; 

wspólnych podstawach. 

In boc signo vincemus! 

1, Z. Leliwa. 

EDP ALI KTS TBA si ЕЫИ "iui 

Teatr Polski 

Dziš poraz 6 ty 

Až trojaczki 
farsa Hennequine. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

  

,  Kobieta-lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne | skórne. 

Przyjm. 12—5, Ul. Mickiewicza 24 m. 4. 

  

Żądajcie wszędzie „ujjera fileskego” 

wej i gospodarczej. 
W związku z coraz gorszym naszym bilansem handlowym i poli 

tycznym, tudzież z ogólnie ciężką sytuacją gospodarczą orsz sejmową 

| oczekuje się z ogromnem zainteresowaniem wywodów p. premiera. 

-———————
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Uproszczenia w procedurze odwoław- 

czej w sprawie podatków. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Celem unormowania postanowień mładz wymiarowych przy przyzna 

waniu ulg na mocy ustawy o państwowym podatku dochodzwym Mini: 

sterstwo skarbu zarządziło uproszczenie sprawdzania danych w zeznaniach 

o stosunkach rodzinaych poszczególnych płatników. 

Gdy podanie przez płatnika w zeznaciu o dochodzie liczby członków 

rodziny, będącej na jego utrzymaniu, zgadza się z sosiadanemi przez władzę 

wiadomościami a da się je stwierdzić bez trudności przez komisje sza- 

cunkowe, wówczas będzie można stawiać wnięski o przyznaniu ulgi bez 

żądania zaświadczenia o stosunkach rodzinnych płatnika. 

W wypadku gdy stosunki rodzinne płataika nie są znane władzy, 

sprawdzającej zeznania lub nie mogą być bez trudności stwierdzone, na* 

leży żądeć od ubiegającego się © ulgi płatnika przedstawienia w terminie 

najmniej 2 tygodniowym zaświadczenia urzędów gmianych względnie poli- 

, cyjnych o liczbie członków rodziny faktycznie utrzymywanych prżez da: 

nego płatnika. 

I EC CREE 

przybędą do 

    

Wilna. 

Obecnie są w Warszawie. 

5 (Telefonem od wlasnego korespondenta). 

| Zapowiadana wycieczka parlamentarzystów francuskich przybyła do 

| Warszawy w piątek 26 b. m. w godzinach rannych. 

j Deputowani francuscy, biorący udział w tej wycieczce, należą do 

(t. zw. kartelu—lewicy. 
\ Jak się dowiadujemy, ' parlamentarzyści francuscy miają również od- 

| wiedzić Wilno. 

р 

Mgr. Lauri i poseł Pearson u min. 

Skrzyńskiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta 2 Warszawy). 

    

Minister spraw zagianicznych p. Skrzyński przyjął w dniu wczoraj* 

  

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom t adlomości polityczne 
® 

Z Pragi donoszą: dn. 
o pakclegwa 23 b. m. mia. Benesz 
rancyjnymio wygłosił na posiedze- 
stosunkach dzeniu parlamentarnej 

A Komisji dla Spr. Zegr. 
> przemówienie w którem 

precyzował stanowisko Czecho - Sło- 
wacji w stosunku do paktu gwaran- 
cyjnego. 

Mowa ministra wygłoszona była 
w tonie b. spokojnym i odznaczała 
się pojednawczością w stosunku do 
niemieckich wniosków. Min. Benesz 
zastrzegł się jednak że Czechosłowac- 
ja nie wyrzeknie się swych praw, ja” 
kie dotychczas zostały zagwaranto* 
wane dla zapewnienia jej własnego 
bezpieczeństwa. 

Dalszy ustęp swej mowy Banesz 
poświęcił scharakteryzowaniu znacze- 
nia, jakie pakt bezpieczenstwa bą- 
dzie posiadał dla Czechosłowacji. M6- 
wiąc o stosunkach z Polską, mini* 
ster powiedział, że podwyższeniejpol- 
skich taryf nie wpłynęło na nie ujem- 
nie i wyraził nadzieję, że podjęte pc* 
nownie rokowania, będą ukończone 
ku obostronnemu zadowoleniu, Be- 
nesz oświadczył, że prócz szeregu u* 
mów © charakterze gospodarczym, 
finansowym i administracyjnym, nie 
zawarto z Polską żadnej tajnej umc- 
wy. Poruszając sprawę stosunku Cze- 
chosłowacji do Austaji, Benesz pod: 
kreślił, iż osiągnięte zostało zupełne 
porozumienie z austryjackim  mini- 
strem spraw zagranicznych Matają. 

„Neue Freue Presse” 
donosi z Berlina, że 
ambasador niemiecki w 
Moskwie hr. Rantzau 

Panu Rant- 
zau zależy 

na przylaźni 
Sowietów. 

dniami do Berlina. 
Hr. Rantzau oświadczył, iż stoi na 

;stanowisku, że Niemcy nie powinny 
pprzyjmować na Wschodzie żadnych 
zobowiązań, któreby wywrzeć mogły 
niekorzystny wpływ na stosunki Nie+ 
miec do Rosji (Pat.). 

Rosyjska agencja „Ro- 
ORZEŁ sta* donosi z Hong Kon- ą- 
hują angiei 90, #© reda naczelna 
skim. Ruch chińskich związków za” 

przeciw cu. wodowych wysłała do 
dzozi amo zarzadu robotniczych 
potąžnieje. związków zawodowych 

w Angiji telegraficzne 
podziękowanie za poparcie ich akcji, 
zapraszając jednocześnie przedstawi: 
cieli robotników angielskich do Chin. 

W dzielnicy cudzcziemskiej Kan- 
tonu wybuchł strajk generalny. 

Chińczycy przenoszą się z dziel- 
nic cudzoziemskich do dzielnic chiń* 
skich miasta. 

Wielu cudzoziemców wyjechało 
wraz z rodzinami z Hong Kongu do 
Kantonu, dającego większą gwaran* 
cję bezpieczeństwa. 

Ogólne bezrobocia w Hong Kon* 
gu rozszerza się, zaś wszystkie banki 
chińskie zostały zamknięte w celu 
uniemożliwienia depozytarjuszom ma» 
sowego wydobywania wkładów. Wo- 
lontarjusze patrolują na ulicach. 
Wszyscy prawie chińczycy, pracujący 
w dziedzinach angielskich, rozpoczęli 
strajk. 

Potrzebni 
agenci 

do sprzedaży książek 
na procentach. 

Wymagana nie wielka kaucja w go” 

tówce. Redakcja księgi „W.lno*, Ga!* 

barska Nr. 1, m. 23. w godzinach 

od 10 do 12. 

  

  

  szym Mgr. Lauri i posła Stanów Zjednoczonych p, Pearsona, 

przybył przed kilkoma
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Z SENATU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Budżet Min. w. R. i O. P. Mo- 

wa p. St. Grabskiego o wa- 

dach i błędach w szkolnictwie. 

Na wczorajszem posiedzeniu Se 

natu ukończono dyskusję budżeto- 

wą. Omawiano w dalszym ciągu bud: 

żet Ministerstwa Oświaty. Między 

innymi zabrał głos minister Oświaty 

p. Stanisłew Grabski, który w odpo- 

wiedzi na wygłoszone w dyskusji. 

krytyczne uwsgi przyznał, że uwagi 

te są przeważnie słuszne, lecz samo i 
stwierdzenie braku ich nie usunie, — | 

idzie o to, jak można te rzeczy na- 

prawić. 
Minister omawia w dalszym cią: 

gu sprawę wyglądu fizycznego na-| 

szej młodzieży. Stwierdza, że szkol- 

nictwo posunęło ogromnie naprzód 

sprawę wychowania fizycznego. U- 

rządza się święta sportowe, zawody 

międzyszkolne, udziela się nagrody. 

Lecz nową trudność stanowi brak 

boisk. Dlatego rząd występuje z u- 

stawę o obowiązku miast stworzenia 

boisk. W konferencji przedświętnej 

miasta niestety bronią się przed tą 

łą powszechną i średnią. Potrzebne 

Także nie mamy odpowiedniego 

podręcznika historji Polski. 
Minister stwierdza, że należy zwró* 

cić baczną uwagę na kształcenie wy- 
chowawców. 

Rozbudowę szkolsictwa minister 
uważa za właściwe w związku z szko- 

jest tutaj stworzenie się specjalnych 
rad, złożonych z przedstawicieli szkol: 
mictwa zawodowego i przemysłowego 
dla korygowania szkolnictwa zawo- 
dowego. Potrzebna jest też pewna 
nowelizacja ustaw, zby umożliwić 
karjerę życiową nietylko ludziom z 
dyplomami inżynierów, lecz średniej 
inteligencji przemysłowej. 

Co do sprawy szkolnej na kre- 
sach, to minister stwierdza, iż dzieci 
obu narodowości mają zasiadać na 
wspólnych ławach. 

Minister stwierdze, 
wykonywuje. 

Właśnie to siedzenie dsuch na: 
rodowości na wsgólnej ławie szkol: 

nej, ta przyjaźń dziecinna zadzierzg- 
nięta w szkola najlepiej może do- 
prowadzić po współżycie. 

iż tę ustawę   ustawę. : 

Co do cddziaływania wychowaw- 
czego nauczycieli, to trzeba rzeczy” 

wiście stwierdzić, że wśrod nauczy: 

cieli szkół średnich widać o wiele 

mniej zajęcia się pracą szkolnę. Jest 

to następnem tego faktu, že za cza- 

su inflancji nauczyciele musieli u 

dzielać ogromnie dużo lekcyj poza 

szkołą państwową. Teraz okazuje się 

potrzeba ustanowienia pewnej grani: 

cy, a trzeba to umieścić w pragma- 

tyce, ażaby zajęcia zarobkowe poza 

szkołą były zależne od zezwolenia 

władz szkolnych. 

Co się tyczy przeciążenia nauką 

to, zdaniem ministra, dziecko zdolne 

ma raprawdę dziś bardzo meło do 

roboty, natomiast dzieci o średniej 

zdolności są szalenie przeciążone. 

Wina tego leży po części w meto: 
dyce nauczania, lecz głównie w wad- 

liwych programach szczegółowych, 
albowiem program ogólny jest lep- 

szy, - niż przed wojną. Programy 

szczegółowe są obliczone na wyjąt* 

kowo zdolnych nauczycieli i wyjąt- 
kowo zdolnych uczniów. 

Przed nowym rokiem szkolnym 
te szczegółowe programy zostaną 

znacznie zredukowane. Zmniejszony 
będzie zakres nauki w matematyce, 
fizyce, a co do języka polskiego, li: 

Minister stwierdza, że Rząd chce 
tylko postawić tamę wszelkiemu 
separatyzmowi, dążącemu do dziele: 

nia narodów i państwa. 
Co do spraw nauczycieli, to mi- 

nister nie uważa, aby wszyscy mieli 

zapewnioną nietykalność, jednakże 
uważa za mniej celowe przerzucanie 
nauczycieli i szukanie nowych ludzi. 

Trzeba sobie powiedzieć, że lu- 
dzi którzy inaczej pracowali należy 

nauczyć pracować tak, jak sę obec- 

nie* uważa za potrzebse. Muszą сп!! 

dobrze wiedzieć, czego Rząd cd nich | 
chca a większość pogodzi się z nowem 
zarządzeniami. 

Sprawy prawosławia w Wilnie. 

Następnie po przemówieniu ml- 
nistra zabrał głos między innymi 
senator ksiądz Maciejewicz, który po* 
lemizując z senatorem Bogdanowi 
czem, twierdzącym, że Polska stara 

, się polonizować seminarja prawosław- 
ne i cerkwie, stwierdza, że wiadomo 
mu n. p. z gazet wileńskich, jakie | 
,bezeceństwa dzieją się w semina- 
'ijlum prawosławnem w Wilnie. 

Bezczeszczanie portretu Prezy 

: 1919 i 1920 r. oraz 
| Želigowskim i we wtześniu 1921 r.   denta Rzeczypospolitej nszywa rek- 

tor Antonjusz niewinną zabawą, aw; 

dniu nieszczęścia wileńskisgo urzą- | 

dzili sobie wychowankowie semina- 

teratury i historji będzie zmieniona pg wycieczkę. ` 

metoda nauczania. 

u nauczycieli 
uniwersytetu. 

Nie powinno się jdnak iść za daleko ° 

drogą nowinkarstwa w metodyce na- 

uczania. 

1 

Senator Bogdanowicz, mówi w 
\ 

Ва +: za wiele tendenc j dalszym ciągu ks. Maciejewicz, opo- 

OE oem ž gimnszjum | piadał nam tutaj o odbieraniu cerk- 
wi prawosławnych. Ja natomiast 
słyszę wciąż skargi katolików, że nio 

į mogą odzyskać dawnych swych ko 
( ściołów, jak kościoła po-franciszkań- 
| skiego w Wilnie i t. d. 

Następną bolączką są podręcz- | Wreszcie prawosławni, dzięki pro: 

niki. jtekcji dawnego rządu rosyjskiego, 

Nie mamy n. p. dobrego podręcz: | maja, zdaniem ks. Maciejewicza nad- 

nika gramatyki polskiej. Podręcznik , 

Szobera ma ten zasadniczy błąd, że. 

chce traktować grametykę z punktu į 

widzenia teorji poznania. Czytamy | 

tam, że dziecko poznaje świat zapo- 
mocą oczu, rąk, nóg i całego ciała. 

Jeżeli powiedzieć dziecku, że ono 

ma nogi dla poznawania Świata, to 

przecież będzie jasnem, że dziecko 

tego nie zrozumie. (Wesołość). 

Postanowiłam ogłosić konkurs na 
podręcznik gramatyczny. 

s 

miar cerkwi. W Wilnie na 2 tys. 
ludności jest 7 czy 8 świątyń. 

Mówca stawi» w końcu rezolucję, 

wzywającą rząd, aby zsum, przezna- 

czonych na subsydja dla sztuki i li- 

teratury, wyzoaczył pewną kwotę na 
teatr Polski w Wilnie na Pohulance. 
Po przemówieniu sprawozdawcy 5е- 
natora ks. Bolia dyskusję budžeto- 
wą ukończono. 

Głosowanie nad budżetem odbę- 
dzie sią dziś. 

a a   

Audjencje P. premjera. 
Pan premjer Grabski przyjsł dziś na audjencji posłów ukraińskich 

Hrutkiego i Kozickiego, z którymi omawiał sprawy szkolnictwa ukraińskiego, 

tudzież posła Rzeczypospolitej w Wiedniu p. Wierusz-Kowalskiego. 

————————
————————

————————
 

Tuy kątach Polek 
Zaczyna p. Elżbieta Zeleska swój 

dziennik do. 8 listopada 1917 r. Już 

dezorganizacja jest zupełna, „nie je- 

steśmy pewni życia*, pisze, „żyjemy 

niby wśród wilków i szakali*. Zegna 

ukochany dwór i majątek Gruszkę, 

zamęcza się, nocami stróżując koło 

domu, pakując rzeczy i wyjeżdża do 

Helżbijówki. Rządca jej i opiekun 

Duszyński, odbiera sobie życie, nie 

mogąc znieść tego ciągłego oczeki- 

wania na śmierć I męki. Stary dwór 

rodzinny w Gruszce rozbity, będzie 

tam jeździła nie raz, jak na grób 
drogiej osoby, oglądając splugawione 

resztki ścian. 
Cały styczeń 1918 rgku ujada się 

z „hadami“, nie śpiąc w nocy, w 

dzień znosząc wszelką poniewierkę. 

Jak jej nie zabili, gdy sama jedna 

na „schodzie* stawiła mężnie czoła 

rozjuszonemu tłumowi, który ją po 

stanowił wyrzucić z domu? To za- 

gadka losu, a może siły duchowej, 

jaka musiaia z niej bić w ten dziki 

tłum. W lutym bajka, upojenie: Hal- 

ler z polskiem wojskiem, jej tance- l 
piosnki, weso- 

Wiosna zapowiada zmianę na lep- 
sze, przechodzą Austrjacy, „hady” po: | 
kornieją; tyfus plamisty, którego się 
nabawiła lecząc we wszystkich cha- 
tsch, dotkniętych zarazą, trzyma ją 
chorą i osłabioną całe lato. 

Zaledwie wyzdrowiała, wnet za- 
czyna się zajmować Macierzą, zakła- 

daniem polskich szkół dla osadników 
polskich, rozsianych wśród rusinów, 
organizuje jekiaś oświatowe kółka w 
Mohylowie. Oczekują wojsk angiel- 
sko-francuskich, ale w Jampolu, któ- 
rz jest od Halżbijówki o parę kilo- 
metrów, przewalają się pułki Skoro- 
pztskiego, bolszewicy i wogóle ban- 
dy na przemiany z Petlurowcazni. 
14 grudnia pisze: „Zatraca się miarę 
czasu, sens życia, zdrowy normalny 
sąd... najokropniejsze są wieczory 
pzy ciemnej, kopcącej lampie"... 
ycie przejeżdża się po mnie i po- 

niewiera, jak samo chce... każde ziar- 
no zboża wykłócić i wyprosić. Dziś 
wilja. Jak dziwnie smutno i ciężko... 
25.XII, Ale w dni świąteczne adpra- 
wia się nabożeństwo, dzieci ze szkół: 
ki odgrywają szopkę, p. Lili akom- 
panjuje i prowadzi chóry: „Tak było 
miło, tak wszystko dobrze się udało, 
taki jakiś pogodny, braterski nastrój   łość,   

L ali: „ai inkai“ 
Ciekawy dokument. 

Bardzo często się zdarza, że ró" 

żni panowie t. zw. „społeczn'cy*, pia- į 

stujący często różne wyższe państwo- 

we urzędy, znani i uznani działacze 

filantropijni, oświatowi, bal — nawet 

„narodowi”, nierzadko gdy „nikt nie 

patrzy” postępują zgoła inaczej niżby 

powinni według ich oficjalnej 

styki wszemu światu głoszonej. 

Znakomitym poparciem słów na- 

szych jest wielce ciakawy dokument, 

który poniżej w całości podajemy. 

Do Generalnej Dyrekcji Poczt i 

Telegrafów w Warszawie. | 

*Józefa Korzeniowskiego, dotych- 
czasowego praktykanta Xi st, urzę 
du pocztowo telegraf. Wilno !. 

Podanie. 

Dnia 1 maja 1924 r. zostałem 

przyjęty w charakterze zastępczej | 

dziennie-płatnej siły urzędniczej do 

Dyrekcji Poczt i Telegraf. w Wilnie, 

dnia zaś 1 sierpnia 24 r. zostałem 

mianowany praktykantem XII st. sł. 

z przydziałem do urzędu pocztowo- 

telegraf. Wilno I, pozostawiono mnie 

jednak w Kancelarji Głównej Dyrek- 

cji, w której pracowałem do dnia 17 

maja 1925 r. 
W tym dniu, poleceniem Dyrekcji 

L. 24758 zostałem przydzielony ce: 

lem odbycia praktyki pocztowej do 
dzlszej służby do urzędu pocztowo- 
telegraf. w Budsławiu. 

Mam lat 22. W grudniu 1918 r. 
za względu na zbliżalącą sią nawałę 
bolszewicką, przerwałem naukę i 
astąpiłsm do Samocbrony m. Wilna. 
Przebyłem  kampanję bolszewicką 

litewską z gen. 

zostałem zwolniony na własną prośbę, 
przyczem służby wojskowej zaliczono 

mi 33 miesiące» z których 25 m. 
mam frontowej. 

Ze świadectw szkolnych posiadam: 
1) świadectwo ukończenia VI klas 

gimnazjalnych; j 
2) zaświadczenie Kursów Matu- 

ralnych im. T. Czackiego Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Wilnie, że je- 

stem słuchaczem kursu III, odpowia- 

dającego VII — VIII klasom gimna- 

zjalnym. 
Powyższe dane przytoczyłem o: 

gólnikowo Panu Prezesowi Dyrekcji 

Poczt i Telegraf. prosząc o pozosta: 

wienie mnie w Wilnie i tem sainem 

danie mi możności dokończenia nauk. 

Pan Prezes Dyrekcji zwlekał z o; 
stateczną odpowiedzią przez 3 tyg. i 

t. j. przez czas mego urlopu wypo: ; 
czynkowego i ostatecznie pozostawił 

w mocy rozporządzenie Dyrekcji z| 
daia 17 maja b. r. 

Prośbę o pozostawienie mnie w 

Wilnie ponawialam przed Panem 

Prezesem kilkakrotnie, zaznaczając j 

przytem, że we. wrześniu b. r. za- 
mierzam zdawać maturę i ze względu i 

aa 3 letai prawie pobyt w wojsku, i 

który siłą rzeczy odsunął termin u- j 

kończenia szkoły średniej, prosząc o, 
jej uwzględnienie. 

Na powyższe Pan Prezes odgo- | 
wiedział, że za to że kiedyś bylam 

w wojsku, taraz nie potrzebuję w. 

niem służyć, nauka zaś moja nic go, 
nie obchodzi tembardziej, że Pan 
Delegat Rządu zaznaczył Mu, że, 
trzeba ostatecznie skończyć z urzę-, 
dnikami którzy się dokształcaja, w; 
dowód czego pozwalniał wszystkich 
studentów z podwładnego sobie u- 
rzędu Delegatury Rządu. 

Prośby mojej Pan Prezes powie- 
dział że nie może uwzględnić ró- | 
wnież i z tego względu, że General- 

  

na duchu, znów pełaa sił do walki. 
Styczeń 1919 roku sprowadza cią- 

ala wizyty i rabunki petlurowców, w 
lutym, wieści o zbliżających się bo!- 
szewikach i okropna epidemja tyfu- 
su, zamęcza dziedziczkę Halżbijówki, 
jeżdżącą do chorych w starej, znisz- 

|czonej odzieży, odrapanym wózkiem 
w jednego konika, wzywana w dzień 
iw nocy. W kwietniu zostaje preze: 
sem Bratniej pomocy w Jampolu i 
odpoczywa tam wśród tych polskich | 
szczerych serc", 

Bolszawicy idą i straszliwymi gwzł- , 
tami znaczą swój pochód. Każdego 
tygodnia mieszkańcy dworu mogą 
być więzieni, skazani rozstrzelani 
etc. „Hady* jednak zaczynają, cd- 
czuwać dobrodziejstwa lekarki i uwa- 
żać ją za swoją nienaruszalną własność. 
Cóż robi p. Lila? A ao, urządza w 
Jampolu, wśród teroru, aresztowań 
i rabunków obchód 3-go maja jedne- 
go z aktorów aresztują, wydobywa 
go z pazurów czerezwyczajki i „grać 
będziemy”! Krasnoarmiejcy włażą na 
salę i piją, tańczą, a p. Cukerman 
exlegjonista dyryguje tym balem jak 
z koszmaru. Potem znów piekielna 
huśtawka; idą, nie idą, ci, tamci... | 
nikt mic nie wie, każdy czeka i spo- 

i | 
! 
! 

panował", pisze znów wzmocniona į dziewa się czegoś... a p. Lili urządza 

na Dyrekcja Poczt i Telegraf. nie 

zezwoliła przyjmować praktykantów 

do Wilca, tych zaś co są, poleciła 

wysłsć na prowincję, oraz że Gene" 

relna Dyrekcja nie nadesłała dotąd 

etetu dla Wilna, więc narazie wol- 
nych miejsc w Wilaie niema. 

Ze względu na to, że liczyłem się 

na etacie urzędu pocztowo telegraf. 

Wilno I, a więc praktykę pocztową 

mogłem odbyć w urzędzie mecierzy- 

stym pracując i ucząc się jednocze- 

śnie bez uszczerbku dla służby, jak 

to dotąd było, rozporządzenie Dy- 

rekcji uważam za krzywdzące i u- 

przejmie proszę Generalną Dyrekcję 

o pozostawienie mnie w Wilnie, gdyż 

wyjazd do Budsławia uniemożliwi mi 

dz:lsze kształcenie się. 

(—) Józef Korzeniowski. 

Przytoczone podanie jest dość ja- 

skrawym przyczynkiem do charakte- 

rystyki osobistości p. prezesa, o któ: 

rym już nieraz przy różnych okazjach 

wspominaliśmy na łamach naszego 

pisma. 
Filantrop, społecznik, działacz o- 

światowy, członek tuzina towarzystw 

o znanej i pożytecznej działalności 

publicznej, w ten sposób traktuje 

uczącą się młodzież? Jakże więc po- 

godzić jedno z drugiem? Przecież 

udzielenie pomocy p. Korzeniowskie- 

mu w tej formie, w jakiej o nią pro: į 

sił, nie przyniesie ani trudności, ani; 

straty państwu, czy też, tembardziej, 

p. Popowiczowi. 
A to jawne lekceważenie służby 

wojskowej petenta: „za to że pan 

wtedy służył, nie potrzebuje pan te-; 

raz”.. Zdaje się, że między tem 

„wtedy" a „teraz" jest chyba pewna 

różnica... Pozatem p. P. w ten 5ро- 

sób postępując wchodzi w kolizję nie 

tylko z nakazami. patrjotycznymi, ale 

także z zarządzeniami władz rządo* 

wych, albowiem w myśl, w swoim 

czasie wydanych okolników i Instruk- 

cyj ci, którzy odbyli dłuższą służbę 

wojskową, cieszą się przecież pewny- 

mi przywilejami, a co zatem 14216 — 

zasługują na nieraz i dalej idące uła- 

twienia, zwłaszcza gdy chodzi o po- 

moc w kształceniu się. 
Tyle o p. Popowiczu. 
W związku: z powyższą Sprawą 

mamy jeszcze inną, nieco zbliżonej 

natury, którą z braku miejsca odkła- 
damy do najbliższej okazji. 

Co zaś się tyczy tego, co p. P. 

mówi o obecnym p. ministrze spraw 

wewnętrzn., to wartoby było usłyszeć 

coś nie coś o tem ze właściwego źródła, 

t. j. z Dalegatury. Ask. 

Popis klasy operowej 
prof. A. Ludwiga: 

  

  
' 

na program; Akt III „Fausta“ i 9 nus 
merėw operowychl Partję Fausta ob- 
jał p. Eugenjusz Olszewski, — Marga- 
ryty H. Tomaszewska, Marty—J. Woj- 
ciechowska, Siebla — Podzelwerowa i 
Mief:to— Malinowski. Powiedzmy od- 
razu—że trudności gry pokoneli p. p. 
Olszewski, Tomaszewska i Podzelwer 
z łatwością. Oni się też wyróżnili ja- 
ko śpiewacy. Panna Tomaszewska 
ujęła typ Małgorzaty pod względem 
irycznym prawie bez zarzutu, głos 
brzmiał czysto, podcb:ie p. Olszew- 
ski jeszcze lepiej opanował swą par- 
tję i czuł się w ulej jak doświadczo- 
ny aktor. Głos p. Olszewskiego, ро- 
mimo odcienia noscwego, ma pieś- 
<imą miękość. Jast to typowy tenor 
d; grazia. Cevatina—Casta e pura— 
oddana była stylowo i z zachowaniem 
tradycyjnem tempo. P. Podselwerowa 
oddała milutko—wprost f.ligramcwo, 
partyjkę Siebla. P. Malinowski po 
Siada piękny bas, o obiecujących 
dolnych tonach, atoli ma jeszcze za 
mało siły do partji Mefisto. Salwo- 
wały go: muzykalność, temperament 
i widoczna prace. Śpiew p. Malinow- 
skiago w części koncertowej— więcej 
nas zadowolił. Głos w „Starej Bośni" 
— ujawnił piękny tembr i podatność 
do cantyleny. Najpiękniejszym— jako 
tembr — materjałem uważam głos p. 
Lidji Sosnowskiej (wyk. arję Leonory 
z op. Verdi'ego — „Moc przeznacze- 
nia*). Po niej, jako tembr, wyróżnia 
się liryczny materjał p. Jadwigi Zwi- 
drówny. Niech się tylko młoda ai- 
tystka nie unosi się obszernę skalą 
i nie nadużywa pracy nad koloratu- 
rą. (Baliśmy się za los fjoryturek 
podczas egzaminu). P. Peckerówna 
(dr. sop.) posiana mocny, nieco ostry 
głos. Kompensuje to poczuciem ryt- 
miki i stylu utworu. Znać to było 
w czasie wykonania Sextetu Mozarta 
i arji Santuzzy. P.p. Dubrowski i Ja- 
nina Wojciechowska — mają niewiei- 
kie głosy. Czas pokazać — co może 
zrobić maesterja profesorów. P. Wi: 
told Wiński — mając tembr tenoro- 
wy—śpiewsł partję Walentyna. Oczy- 
wiście dostał te rzeczy jako čwicze- 
nie w medjum*. -W wykonaniu Ca: 
yatiny Rossini celował dykcją i ide- 
alnym poczuciem .charaktaru Rossi- 
niowskiej rytmiki. 

Zespoły —przeszły oczekiwanie na- 
sze. Tak opracowanych ensamble'ów 
nie dała nam „fachowa” zeszłoroczna 

opera. 
Po skończeniu popisu — jeden z 

uczniów złożył p. Ludwigowi i p. 
Hendrychównie serdeczne podzięko- 
wanie wraz z pamiątką | kwiatami. 
Rózrzewniony prof. Ludwig odpowie” 
dział krótką mową, zakończoną sło: 
wami: „nie ustanę w pracy, aź do- 
wiodę, że opsra w Wilnie może ist- 

š nieć własnemi siłami". 
Akompanjowała p. Hendrychówna 

A więc mamy klasę operowąl. —jak zwykle artystycznie. 

Pierwszą cd stu czterdziestu let, —, 
ed chwili założenia opery przez W. 
Bogusławskiego (1785 r. — op. Fras* 
catanką). Prof. Ludwig poszedł jego 
śladami: chce stworzyć miejscowy 
zespół, chce dowieść podtym wzgię- 
dem samowystarczalnośći Wilna. 

Pierwsze „primadonny” Bogusław- 
skiego — Jasińska, Desznerowa, Pie- 
rożyńska, potem Pażyński i inni — 
byli „kresowcami” i publicznośą wi- 
leńska witała ich gorącymi oklaska- 
mi. | dalej idzie cały szereg sił miej- 
scowych: Skibińscy, Wojtulewiczówna, 
Meyerowa, Górska *— podtrzymują 
operę wileńską. 

Niewątpliwie i dzisiaj nawet z 
większą łatwością można krzewić kul- 
turę muzyczną drogą poważnego 
traktowania klasy operowej. 

Przekonałem się, że w Wilnie 
materjał jest i trzeba tylko nadal ta- 
kiej pracy, jaką włożył tu w ciągu 
lat 2 ch prof. Ludwig Dość spójrzeć 

popisy swych szkółek, przemawia do 
kończących, wydaje šwiadactwa 

  

Antoni Miller. 
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Teatr Polski. 
„Až trojaczki“, farsa w 3-ch aktacb 

Henneguin'a. 

Kawał bo kewałl Bajdurzenie o nie- 
możliwych niemożliwościach. Dla ura- 
towauia cienia prawdopodobiaństwa, 
umieszczono je w Fmeryce. 

Mąż rozstaje się z żoną, bo taki z 
niej kłamczuch, że już nie może wytrzy* 
maćl Łatwiej jej powiedzieć nie to, 
co jest, czy co było, ale wymyśleć 
jakąś historję, nie, 20-šcia history), i 
przysiągać że to właśnie jest tak, a 
a nie tek, jak jest naprawdęl 

Sama się plącze w tej sieci bajek 
i innych wplątuje, i brnąc z przygo* 
dy w przygodę, obraca przyjaciela 

Wraca do najciąższych w świecie 
i warunków moralnych i materjalnych 

cieszy się tem budzonem przez sie- 1 zupslnie juž sama bo mlodej siostrze- 

bie žyciem polskiem w tych odmę- 
tach chaosu, jeżdżąc po okolicy 
kontrolując, szkółki i nauczycielki. 

Do lipca tak trwa, pracując przy- 
tem ciężko, jako opiekunka swego | 
dworu, swoich ludzi i gospodarstwa, 
wreszcie w rozmowie przez Dniestr 

z p. Krajewskim dowiaduje się że 
ukochany i kochający kuzyn Franc, 
do którego tak tęskni, stara się przez 
Bukareszt wydobyć ją z tego piekła. 
A ona pisze: „Co za szalone szczęście! 
Ale jak, Ojca biednego zostawić, pięć 
lat nie wyjeżdżałam i nie mogę so 
bie wyobrazić rozstania". Chroni róż- 
nych uciekających, pomaga im uci: 
kać, dniami i nocami jest w ruchu 
zajęciu i umęczeniu. 

Wreszcie w Sierpniu, w rozterce, 

że porzuca swą placówkę, wyjeżdźa 
i bawi w Polsce do listopada, i ma 
siły powrócić! Powraca, mimo że tam 
zostawia narzeczonego, spokój, bu- 
dującą się Polskę, którą kocha tak, 
jak tylko najmężniejsi kochalil Przez 
Kiszyniow, Czerniowce, wraca, prze- 
prawiając się dwa razy przez zamar- 
zający Dniestr, odsyłana i dręczona 
rewizjami i formalnošciami,   

nicy, która jej dotrzymywała rok 
przedtem towarzystwa, nie chciała 
zabierać ze sobą. 

„Trudno, sama tak chciałam”, 
pisze „nie żałuję że postąpiłam tak, 
a nie inaczej. Ciężko, bo ciężko, 
okropnie ale przecież, zobaczywszy 
Polskę, mogę teraz tu żyć i wytrzy* 
mać najgorsze. Nie zabraknie mi sił, 
gdy widziałam żywą, wskrzeszoną 

Ojczyznę moją”. 
W grudniu przesiaduje w Mohy: 

lowie i ku zdumieniu niedobitków 
robi interesy, sprzedaje zboże, męczy 
słę temi robotami nie dla niej, aż 
woła: „Niech już kto z moich przy- 
jedzie i wyrwie mię stądl Potrzeba 
mi otoczenia z mojej sfery z molą 
kultura, wychowaniem, tradycją. Przy- 
tem nędza materjalna coraż gorzej 
dokucza”. Znów przewalają się woj- 
ska: petlurowcy, bolszewicy, a wszyst- 

ko zbóje. 
Rok 1920 zaczyna się tem, że w. 

Mohylowie są „Haliczanie“, w Jam- 
polu panuje Łampiga, awanturnik 
ukraiński, znów szopki dzieci, święta 
szarpiące nerwy, jedyna ulga, to jak 
zwykle fortepjan i modlitwa na mo: 
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MIGAWKI.|Raz tylko kwitnie 
Historyjka 0... parsiuczku. 

Był sobie w jednem mlešcle, Įeden wy 
soki urzędnik, miał żonę dziatki, kucharkę 

i jadał obiady w domu. Raz.. stało się że 
otrzymał dodatki drożyźniane, czy może 
mu dług jakiś warjat zwrócił, czy na loterj 
wygrał, czy to było święto familijne, dość 
że kupiono w tej rodzinie.. „parsiuczka“ 
ma pieczyste. No pięknie. Przez parę dni 

źwirz przekarmiał się w domu, czy w skła- 
dziku, aż mu po gardzieli przerznęła ostra 
stał l oddał z kwikiem świńskiego ducha 

Kucharka oprawiła go jako jest we 
zwyczaju | wpakowała do „duchówki* — 
piecze się parsiuk, piecze, ale pieczę nad 
nim ma nię tylko mistrzyni rądla | warząch: 
wi nie myślicie! Zjawia stę funkcjonarjusz 
policyjny: „U was jest zwierzę domowe?” 

„Niema Panie” rzecze zalękla służebnica. 
„A parsiuka nie ma*? Jest przecie? „No 

parsiuk to jest*. „A to nie dzikie zwierze 

chyba tylko domowe*.. „Prawda*... „No to 
i podatek I kara za nieopłacanie podatku 
w porę razem 4-ry złote 26 gr." Kucharka 
nieśmiele zwraca uwagę że „parsluczka“, 

tak jak by nie było, bo wszak za parę go- 
dzin zostaną z niego tylko kosteczki, ale 
nio nie pomogło. Pan policjant siadł przy 
blurku, napisał protokuł, wezwał świadków 
i spełniwszy swój obowiązek, poszedł. 

Pan X wróciwszy do domu, trochę 
Irytował tym protokułem, śle zjadł z ape- 

tytem swego „zwirza domowego" i nazajutrz, 
bowiem termin był trzy dniowy pod groźbą 
sekwestru, posłał przez woźnego należność. 
Wraca woźny w parę godzin, wystawszy 
się w ogonku, nie przyjęto pieniędzy! Cze= 
mu. Bo w nakazie płatniczym stol jak mur, 
że osebiście należy płacić. i 

Rozeźlił się Pan dyrektor, ale jeszcze 
nietnajokropniej. Nazajutrz rusza swym dy- 
1ekorsklm powozem, dyrektorskimi kcńmi 
iz dyrekterskim stangretem, by własrą 
swą dyrektorską osebą, płacić podatek 4 zł. | 
26 gr. za zjedzonego zwirza domowego, ' 
parsiukiem w gwarze tutejszej zwanym. 

Zapłacił, (wystawszy się w ogonku) do- 
stał kwit, schował do pug'laresu 1 żyje spo- 
kojny. W parę tygodni zjawia się sekwest- 
rator w godzinach blurowych, kiedy p. Dy- 
rektora nie ma w domu, I opisuje mu 
meble za niepłacony za zwirza domowego 
podatek!! 

Jak p. Dyrektor przyszedłszy na obiad 

  

  

zobaczył co się dzieje, poczuł że mu „par: | 
sluczek* staje kością w gardle I kolka w 
boku, choć ten niewinny stwór dawno już. | 

Wyzbyty wszelkiej uprzejmości pędzi : 
do Magistratu i z kwitem w ręku robi; 
wielkie piekło i hałas w urzędzie, dociera ; 
do szefa wydziału, pioronuje! Myśli jednak i 
w duchu, że na tem koniec... a, nie ma | 
tak dobrzel 2 

Kwlt to kwit, ale Pan mus! napisač po- į 
danie z markami o cofnięcię sekwestru i 
rekurs od niesłusznie wymierzonej kary 
podatkowej”... 

Gdy to usłyszał dobrze wychowany 
p. Dyrektor, zawył, zakwiczał głośniej niż 
zarzynany  „parsiuczek"*, przysiągł przy 
świadkach że noga prosięca w jego domu 
nie postawie, a co powiedział urzędom i 

. Naczelnikowi Wydziału, tego pióro moje 
wzdraga się powtórzyć. Pono słyszano 
wspominaną zarażliwą chorobę oraz okreś- 
lenie stanu umysłowego czcigodnego Ma: 
gistratu, nader dla członków owego ujemnie. 

Działo się w mieście... o, dalekiem... 
dalekiem... 

Kiks. 

    

męża w męczennika i steryroryzowa- 
ną ofiarę, przyjaciółkę w pemocnicę 
fabrykującą 10 kłamstw na minutę, 
a sama aż... do trojaczków dochodzi, 
tylko że... nie swoich, ale przynosz0- 
nych i ednoszonych. Raz to są córki, 
raz syn. bliźnięta, podrzutki, biega 
policja i zarządzająca schroniskiem, 
ktoś jest na łóżku i ktoś pod łóż- 
kiem, ale w najmoralniejszych inten- 
cjach, farsa jest bowiem arcyniewin- 
na, małżeństwo się kłóci i goli dzieci 
fruwają jak piłki.. a publiczność za* 
śmiewa się... Bo i co ma robić, gdy 
deszcz pada, a artyści tak wesoło, 
tak sprawnie grająl P. Wrońska uro- 
czo wygląda, p. Frenklówna również, 
obie obracają się w migawkowem 
tempie, p. Wyrwicz niezmordowanie 
dźwiga lekko i bez zmęczenia trzecią 
ogromną rolę od paru tygodni, p. 
Kijowski zrobił pyszny typ zacietrze- 
wienego męża, co uczyniło możliwem 
jego wiarę w kawały, które mu w 
domu robią, p. Kuszlównał.. to już 
poświęcenie rozczulające, miłą swą 

p ———————————————————— нсоННнЕЕ ОНОча ЗОО оче лнн вна 

gile matki. Wszyscy powoli uciekają, 
kto tylko może, namawiają ją ciągle 
by wyjeżdżała. Chce tego, rwie się 
tam,do swoich, do Polski, męczy się 
i szarpie,i nie możel Coś silniejszego 
od wszystkiego trzyma ją przykutą 
do tej strażnicy kresowej. Woła zroz- 
paczona do swoich, posądza ich o 
niepamięć „zamarło wszystko w tru- 
pim zastoju”... „Kraina opuszczona 
od Boga i ludu"! 

„Nerwy naprężone do ostatnich 
granic; czy w nie błogosławiona, czy 
przeklęta wieść uderzy — pękną, czu: 
ję że ni radości ni bólu przenieść 
już nie jestem zdolna. Nie mam już 
wcale ani sił do walki, ani do szczę- 
ścia, ani do życia”. 

Ow początek 1920 roku jest stra- 
szny dla tej dzielnej, nieustraszonej 
„Kresowej Panny”. Znikąd iskry na: 
dziei, ciągłe wieści najsprzeczniejsze, 
bo ten kąt ziemi to nadgraniczne 
rozstajne drogi, po których jak w po- 
twornym filmie, przelatują zdziczałe 
watahy wszelkich wojsk, a w koło 
zupełna pustka... „Cały ciężar, ogrom 
cierpienia całego tego kraju, zwalił 
się na moje ramiona. Sama jestem 
samiutka. Ta pustka ta głusza, odej- 
muje wszelki ludzki charakter mojej 

szczęścia kwiat... 
(Noc świętojańska i Wianki). 

W noc św. Jana uroczną, wró 
żebną, kiedy to według podania kę 
dyś w boru zakwita cudowny, niewi- 
dzialny kwiat paproci, kiedy po byst- 
rych wodzch rzeki płyną wianki 
dziewczęce — na pogórkach wśród 
lasów zspaleją się ogniska, a chłopcy, 
i dziewczęta skaczą przez ogień przy 
akompaniamencie wesołych pieśni. 

Ta noc sobotkowa ma swoje 
specjalne prawa. Pogańskie ubóstwie” 
nie przyrody, bujna radość z życia 
ti żywiołowy kult miłości tak przepel- , 
niają dusze i serca i rozpalają mło- 
dą krew w żyłach, iż w noc tę ucho 
dzi niejedno, co kiedyindziej za grzech 
byłoby poczytane. 

Trudno, jedna tylko noc taka jest 
w roku, Raz tylko kwitnie szczęścia 
kwiecie, a kto je znajdzie niech zry- 
wa, niech się spieszy, aby go kto 
inny nie ubiegł. 

Płyną po fali wiślanej wianki z 
róż, ruty i macierzanki i z wiatrem 
płynie głos, zawodzący piosenkę: 

„Oj dziwują się ludzie, 
Oj dziwują panowie 

e ja Już Die noszę 
Wianeczka na głowie. 

Nie noszę na głowie 
Noszę go w kieszeni 
Bo się chłopców boję, 
Żeby mi nie wzieni. 
Rybacy, rybacy 
Co wodą płyniecie 
Czyli o wianuszku 
Moim nic nie wiecie? 

Czy z wiatrem polecisł, 
Czy popłynął wodą, 
Czyli go Jasieńko 
Mój zabrał ze sobą. 

Hejl... 

Wianki, ta piękna tradycja ludo- 

wa jest tak w Polsce szeroko roz 

powszethniona, że w noc święto 

jaūską nie ma rzeki, nie ma strumy- 

ka, którym by nie płynęły pięknie 
uwite wianki, na których bardzo 
często umieszczane są Światła. 

Tradycja wianków także w święto 
Bożego Ciała wielką w Polsce odgry 
wa rolę. Po wsiach z wonnych ziół 
i kwiatów wiją wspaniałe wianki, któ- 
re potem zanoszą dziewczęta dó 
kościoła, kładąc je na ołtarze Naj- 
świętszej Panienki. 

Również i podczas dożynków z 
kłosów zboża wiją po wsiach wia- 
nuszki i wieńce, które mają być zna- 
kiem dobrego plonu. 

Wianki w noc świętojańską, owia 
ną fantazją ludu, najwięcej jednak 
mają tego przedziwnego uroku i na- 
stroju, w którym serca biją zgodnie 
i rytmicznie umiłowaniem wszystkie- 
go, co piękne jest w życiu. 

Raz tylko kwitnie szczęścia kwiet... 

  

buzię na czarno pomalłowała i była 
murzynką jak z Zanzibaru. P. Mol- 
ska, p. Dunina Rychłowska i p. Hej 
Soga dobrze odegrali swe epizodzi- 
ki 

Publiczności zebrało się sporo. 
Bilety abonamentowe okazały się 
dobrym środkiem propagandy, szko- 
da, że tego wcześniej, przy bardziej 
zejmujących sztukach nie zrobiono, 
wilnianie „namówieni” z opłaconemi 
biletami w kieszeni, ruszyli by ławą 
do teatru i niebyłoby obecnego, bądź 
có bądź... wstydu. 

Bardzo dobre były umeblowania 
i dekoracje. ЧЕ, 

nem od życia, czemś potężnem wie- 
cznem niezależnem zupełnie od bie: 
gu dni ludzkich”. 

Znów bandy chłopów rabują i 
kradną, znów zjawiają się różni ucie- 
kający jedni od drugich, chłopi mor- 

dują pod jej oknami bolszewickich 
żołnierzy. Wiosna cieszy przez chwi 
lę nieszczęsną samotnicę, ale tyfus 
przerażający dziesiątkuje w koło niej 
ludzi, całe chaty wymierają, wioski 
leżą w gorącze, a ona leczy, jeżdzi, 
pomaga, ratuje „hadów”, przechowu- 

gle z bolszewikami się pora o wSszy- 
stko i ciągle z obłędną nadzieją wy 
gląda Polaków. Tu już idą, już są, tu 
„można jakiegoś szału dostąć, bo 
wszystko nie prawda, zamiast Pola- 
ków idą jakieś bandy, coraz dziksze, 
co raz głodniejsze. Idą tiutiunicy, de 
nikinowcy, haliczanie, kozacy kubań- 
scy, łażą pijane chłopy bolszewiki, a 
wszystko to gada, rozprawia, rabuje, 
choruje i otacza jakąś sarabandą pie 
kielną tę niewzruszoną halżbijowiecką 
bchaterkę, która w tej dziczy, w tych 
udręczeniach pisze: „Gdybym mogła 
moimi drogimi podzielić się czarem 
tej niezwykłej wiosny", broni swego 
ogrodu, broni mebli i pamiątek kaž-   męce, która staje się czemś oderwa- |dego kwiatka broni od zagłady, sa+ 

je przekradających się Polaków, cią | 
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Wschód słońca— g. 3 m. 16 
Zachód —g. 7 m. 59 ” 

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka | 
—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 
—dniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjdc. Nauk 
—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
porozumieniem z jednym z członków Zarz. 

„T-wa) w Środy, plątk! i niedzielę od 12—2 
' Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centraina Z. B. K. dla sto- 
! warzyszeń P. W. I Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta od 22 czerwca do 1-go 
września w dnie powszednie (prócz ponie- 
działków rano) od 10 do 1 i od 4—7. W 

j poniedziałki od 4—7. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez 
pletnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
p i ich rodzinom w Poliklinice 

(Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt 

ой 8—9. 
Poradnia Polsk. Žrzesz, Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, II piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Przychodnia dla gruźlicznych — Želi- 
gowsklego 1. 

Nocne dyžury aptek. 
W tym tygodniu dyžurują: 

Augustowsklego—Mickiewicza 10. 
Ajzensztadta i Sapożnikowa—Zawalna 41 
Jurkowskiego — Wileńska 8. 
Rodowicza --Ostrobramska 4. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. 
Stekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjanowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘDOWA. 

— Kierownictwo wydziału pre- 
zydjalnego w Delegaturze Rządu. 
Delegat Rządu polecił Naczelnikowi 
Wydziału Bezpieczeństwa p. Wł. Dwo- 
rakowskiemu Kierownictwo Wydziału 
Prezydjalnego. 

W związku z powyższem p. Wł. 
Dworakowski w sprawach związanych 
z Wydziałem Prezydjalnym przyjmu- 
je interesantów w poniedziałki, śro- 
dy i piątki od 11 do 12, w sprawach 
zaś związanych z Wydziałem Bezpie- 
czeństwa Publ. codziennie od 12 do 
13. į 

Pan Naczelnik Dworakowski od 
dnia dzisiejszego urzędować będzie 
w gabinecie Naczelnika Wydziału 
Prezydjainego pok. Nr. 39 tel. 512. 

W sprawach Wydziału Bezpieczeń- 
stwa, nie wymagających bezpośred- 
niego zwracania się do Naczelnika 
Wydziału, zwracać się należy tel. Mr. 
635 (Wydział Bezpieczeństwa Pu- 
blicznego). (x) 

MIEJSKA. 

— Prof. Wilam Caldweli. Dnia 
23 b. m. rano przybyli do Wilna 

prof. Uniwersytetu "w Montrealu 
(Kanada) William Caldweli z małżon- 
ką, kłórych powitali па dworcu ko- 
lejowym: prof. Wincenty Lutosław- 
ski, p. Antonina Bilińska i prezes 
Konstanty Bukowski. 

Po śniapaniu w hotelu Europej- 
skim profesorstwo Caldweli złożyli 

wizyty Zastępcy Delegrta Rządu p. 
Olgierowi Malinowskiemu, J. M. Re- 
ktorowi Wł. Dziewulskiemu, Prezy- 

dentowi miasta W. Bańkowskiemu, 

NIKA. 

lo zwolnienie od opłaty za wodę i 

  oraz prof. Lutosławskiemu, poczem 

cudne róże, byle ich nie iamali. 
W sierpniu zamęczają już do ©- 

statnich kresów wieści potworne z. 
Kraju „Rozpacz, rozpacz! Polska bol: 
szewickal W Warszawie rząd mo- 

į skiewsko-žydowski! Bože za co nas 
[tak każeszi? 5.VIII. A tego samego 
dnia opisuje jak ratuje pamiątki ro- 
dzinne, bo nie chce by w „Kryszta* 

„łach z herbami, moczyli gęby krasno- 
'armiejcy!” Zdaje się  przechodzie 
„kres niedoli. We dworze mają urzą- 
dzić bolszewicki prijut, a ją zrobić 
przełożoną, ratuje się od tego bun- 
tując chłopów przeciw rozporządze- 
niom Rewkomu, zużywając nieprze- 
brane skarby energji i dyplomacji, 
by lawirować między trudnościami. 
Ale siły jej słabną „Niema czem 
palić, niema czem świecić, niema 
w co się ubrać, ani obuć. Dosłowna 
i niezaprzeczalna nędza i w duszy 
też nędza i głódi” Czuje że umiera 
w niej wszystko, ale zajmuje się po 
dawnemu szkołami, robi ciągle to co 
za swój obowiązek poczytuje. Ta część 
książki (jesień 1920 roku) nie daje 
się czytać dłużej niż po kilka kart. 
Ta męka dusi, karty zdają się mieć 
wegę ołowiu i... złota... 

  
  Znów obozy bolszewickie we dwo- 

E Nes KI 

w towarzystwia prof. Ruszczyca zwie* 
dzali osobistości naszego grodu. 

Goście z Kanądy powracają w 
czwartek wieczorem do Warszawy, 
skąd udadzą się do Krakowa, Zako 
panego i Lwowa. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek dnia 25 b. m. odbędzie 
się posiedzenie Rady Miejskiej z na: 
stępującym porządkiem dziennym. 

1) Sprawa wynagrodzenia Komi- 
sji Paryfikacyjnej. 

2) Podanie T-wa Dobroczynności 

kanalizację. 
3) Podanie właścicieli hoteli o 

mniejszenie ustalonej na r. 1925 
normy podatku hotolowego. 

4) Referat w sprawie utworzenia 
Komitetu Rozbudowy m. Wilna. 

5) Referat w sprawie konwersji 
2-ch przedwojennych pożyczek obli: 
gacyjnych m. Wilna. 

6) Sprawa pomocy bezrobotnym 
w Wilnie. 

3 

w dniu 30 b. m. godz. 9 w lokalu 
Kadry Instruktorskiej 5 p. p. Leg. 
Wilno — Dominikańska 13 — celem 
wyjazdu do obozu letniego P. W. na 
st. Pohulance. 

Wyekwipowanie i ewentualne 
umundurowanie wydane zostaną w 
obozie, jednak zaleca się zabrać ze 
sobą własną bluzę i spodnie. 

Prócz tego nadmieniamy, iż za 
cenę 13 zł. 37 gr. można zakupić 
ubranie harcerskie (bluza, spodnie 
i kapelusz). (x). 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 
— Budżet pracowni weteryna 

ryjno rozpoznawczej Sejmik po: 
wistu Wileńsko-Trockiego przesłał w 
dniu wczoraiszym do Ministerstwa 
dla zatwierdzenia budżet pracowni 
weterynaryjno rozpoznawczej na rok 
1926. 

Suma preliminowanych dochodów 
i rozchodów wynosi 39.300 złotych, 
przyczem w rubryce dochodów wste- 
wiono 25 tys. zł, o które sejmik 

| ubiega się jako o zapomogę dla pra- 
| cowni od Ministerstwa. 

Czy też Ministerstwo zatwierdzi   7) Referat w przedmiocie ustale- 
nia uposażenia Prezydjum i Człon: ; 
kom Magistratu w myśl Rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. ; 
30 grudnia 1924 r. 

8) Podanie właścicieli kino-tea- 
trów o zmniejszenie podatku. 

9) Podania dzierżawcy majątku 
Ponary o zmniejszenie tenuty dzier- 
żawnej. 
+ 10) Skarga Mojżesza Zewina i Ja- 
kóba Potasznika na uchwałę Magi- 
stratu z dn. 13/l. r. b. w sprawie od- 
mowy na wzoowienie umowy  dzier- 
żawnej na korzystanie z części zauł- 
ka Hajda. 

11. Wybory przedstawiciela Rady 
Miejskiej do Opieki Społecznej. 

preliminarz i da 25 tys. złotych, czy 
też zdecyduje przenieść pracown'ę 

jdo innego miasta, jak to było pro- 
jektowane w zimie przeniesienie pra 
cowni z powodu deficytu do Kra- 

kowz. (0 BIAŁORUSINÓW. 
— Delegacja Tymcz. Biał. Ra: 

dy u p. Ministra Spr. Wewn. (Ko- 
munikat Rady). W dniu 18 b. m. 
Minister Spraw Wewnętrznych p. 
Raczkiewicz przyjął delegację Tym= 
czasowej Białoruskiej Rady w Wil- 
nie, składającą się z prezesa A. Pa- 
wlukiewicza, sekretarza A. Kobycz- 
kina, oraz prezesa Sekretarjatu Tym: 
czas. Rady Białor. w Nieświeżu p. A. 
Pinczuk-Pinkiewicza.   12. Wybory przedstawicieli Rady 

Miejskiej do Urzędu Dyscyplinarnego 
|-ej instancji dla nauczycieli publicz= | 
nych szkół powszechnych m Wilna. , 

— Walka z wścieklizną. W; 
związku z szerzącą się wścieklizną | 
jak w Wilnie, tak i w. powiatach, | 
władze wojewódzkie mają w tych | 
dniach wydać specjalne przepisy do | 
zwalczania takowej. (x). | 

— Choroby zakaźne m. Wilnie | 
Od dnia 7. VI. do dn. 13, VI, włącz: ; 

meldowane następujące choroby: 1) 

| wewn. 

nie, do miejskiej sekcji zdrowia przy | 
Magistracie m. Wilna, zostały za-, 

A. Pinczuk-Pinkiewicz, jako przede 
stawiciel białofuskiej ludności Nowo- 
gródczyzny, w serdecznem i pełnem 
głębokiej szczerości przemówieniu, 
podkreślił że ludność Nowogródczy- 
zny stale zachowuje w pamięci owe 
dobre czasy, gdy miało p. ministra, 
swym Wojewodą, więc też spodziewa 
się że i na urzędzie ministra spraw 

nie zapomni jo palących po- 
trzebach białoruskiej ludności w no- 
wogródzkiem. P. Minister podzięko- 
wał przedstawicielom narodu biało- 
ruskiego za ich dobre życzenia i za: 
pewnił, że mając na względzie prze- 

na tyfus brzuszny choruje 4 osoby, i dewszystkiem interes Państwa, przy- 

z których 1 osoba zmarła; 2) napło- | 
nicę choruje 6 osób; 3) na blonicę— | 

łoży wszelkich starań do unormowa' 
nia stosunków na Kresach, jedna- 

4 gsoby; 4) na odrę choruje 68 osób, i cześnie zaznaczając że wielką pomo- 

z których jedna osoba zmarła; 5 
ospę wietrzną — 1 osoba; A 

— 1 osobe; 8) na jaglicę — 3 osoby 
i 8) na zausznicę — 5 osób. (]) 

— lruchomienie młyna. Młyn' 
190, pod firmą Jaroszewski i Malinow- 

skiej, przy ul. Pomorskiej, został w 
tych dniach uruchomiony. 

W związku z tem daje się zau- 
ważyć na rynku wileńskim tenden- 
cję zniżkową na mąkę razową. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Ku czci prof. Kalienbacha. 
Jutro t. j. w czwartek d. 25 b. m. 
odbędzie się w sali V-ej gmachu 
głównego U. $. B. uioczystość urzą- 
dzona przez Koło Polonistów studen- 
tów U. S. B. w celu uczczenia 40-ej 
rocznicy pracy naukowej i padago- 
gicznej profesora Józefa Kallenbacha. 

Początek o g. 8-ej wieczór. 

WOJSKOWA. 

— Wyjazd do obozu letniego 
P. W. W myśl zobowiązania z dnia 
10.V. b. r. uczniom należącym do 
hufców szkolnych należy stawić się 

teraz już niema nadziej... ta nikt ludz-- 
ki nie przyjdzie... A tymczasem stwier 
dza ze zdumieniem że jej dzikie o: 
toczenie uczłowiecznia się w stosun= | 

na į cą w jego ciężkiej pracy będzie dła 
na | 

krztusiec — 12 osób; 7) na różę 

niego lojalny stosunek Białorusinów 
względem Państwa. ‘ 

| Ostatnio delegacja Tymcz. Biał. 
Rady była również na posłuchaniu 
u p. Ministra Oświaty St. Grabskie- 

orez Metropolity autokefalnej 
cerkwi prawosłzwnej w Polsce — 
Dyonizego (7 czerwca) podczas ich 
pobytu w Wilnie, poruszejąc z pierw- 
iszym kwestję szkolnictwa bialoru- 
skiego, z drugim zaś — sprawy cer- 
kiewne. 

— Przedstawienie białoruskie 
w Dunajczycach. We wsi Dunaj- 
czyce pow. Nieświeskiego z inicja 
tywy członka Sekretarjatu Tymcz. 
Biał. Rady w Siniawce Ch. Szybuta 
1 członka kółka „Praświety” J. Ког- 
bute, — odbyło się przedstawienie 
białoruskie. Na program złożyły się 
sztuki: 1) „Na wioscy” — komedja 
w 2 akt.; 2) „Karczma” tragedja w 
3 akt. oraz 3) komedyjka polska 
„Strachy”, w wykonaniu wioskowych 
amatorów. Po zakończonem przed- 
stawieniu odbyły się tańce. 

Wieczór się udał, to też publicz- 
ność w liczbie około 130 csób była 
zugełnie zadowoloną.   

ma daje obrzydliwym bolszewikom rze chorują, musi ich leczyć, dowia- streszczeniu przebiegając dzieja tych 

|duje się o zwycięstwach Polskich 10 4-ch lat, nie można oddać całej pro- 
pokoju, gdy już jest zawarty. Wie że; stoty i piękna tej otwierającej się 

przed nami i dzielącej się swemi sker= 
| bami duszy tak, skarbami. Bo ta książ- 
ka, to wielka lekcja energii, to świa- 
dectwo czem może być człowiek, i 

ku do niej... Zaów wilja, szopka dzie- | jakich wyżyn sięgnąć, to każdo dzien- 
ci, jakieś ukraińskie próby kultury, 
któremi też musi się zająć. Wybu- 
cha powstanie, ruchy chłopskie, a w 
roku 1921 w marcu umiera jej ojciec ' 
i straszniej się robi. Teraz jest zu-; 
pałnie sama. Grobowa pustka wszę- 
dzie mimo to wszystko, pracuje wciąż 
baz wytchnienia, szkoły polskie, tyl- 
ko ona podtrzymuje, tajnie teraz i 
konspiracyjnie, jeździ, wynajduje du- 
sze polskie i wchodzi z niemi w ja- 
kieś cudowne braterstwo. 

Wreszcie w czerwcu, po długich, 
okrutnych walkach dwóch miłości, 
które to wielkie serce rwą na szma- 
ty, że każda karta pamiętnika łka z 
bolu, zlawając łzami najukochańszy 
kąt ziemi, opuszcza beznadziejną i 
bezcelową walkę ostatnia. Jedzie do 
Polski by we Lwowie połączyć się 
wreszcie z ukochanym swym Fran 
cem i w mrocznej pięknej katedrze, 
w obecności wielbionego Hallera 

ny nakaz honoru. 
,  ljeśli komu przyjdzie na myśl: 
po co się ta piękna dusza męczyła, 
marnowała iat tyle swą energję, ро- 
mysłowość, miłość, zdolnoś.i organi- 
zacyjne, by ostatecznie wszystko to 
zostawić na pastwę hadom i rewko* 
mom — otóż po to, by została w 
tym tam jampolskim zakątku, na wie- 
ki więść o panience z Halżbijówki, 
co się nie bała nikogo nigdyl 

A jeszcze poto: by została na świe- 
cie książka, która dla pokoleń całych 
powinna się stać kodeksem honoru, 
patrjotyzmu i energji. г 

Każdy komu žyč i walczyč cięžko | 
będzie niech otworzy ten pamiętnik 
i przeczyta pierwszą lepszą stronlcę... 
a wió:l zców zajadie do pracy i do 
obowiązku, bo tego go nauczy halż- 
bijowiecka rycerka, 

Hel. Romer 

  

  wziąść ślub i... odpocząć... w suchem
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Całkowity dochód z przedstawie- 
nia przeznaczono na straż” ogniową. 
Grono amatorów posiada dla przed- 
stawień odpowiedni lokal ze sceną, 

dzięki czemu w roku bieżącym urzą- 

dzano już cztery takie wieczory. 

K sa 

czerwca). W każdym bądź razie, bę- 
dą popierane rasy krajowe i w tym 
celu projektowane jest założenie 
owczarni zarodowej przy związku 
kółek rolniczych. Owczarnia ta jest 
potrzebną dla predukowania tryków | 

'elańskiego. Przez wydział sejmiku rozpłodowych ras miejscowych, gdyż 

R J -E<R NL E NS 

Celem otoczenia ludność większą 
opieką lekarską, uruchomiono w Bra- : 
sławiu przychodnię lekarską (przy- | 
chodnia lekarska była dotychczas 
tylko w Widzach. (x). 

— Zdziałalności sejmiku Świę- 

u ROSJAN WILEŃSKICH. | gospodarze zawcześnie ich stanowią ' pow. Święciańskiego został zbudo- 

— Dokoła zatargu. Synod pra: | 

wosławny w Polsce zezwolił prcbosz- 

czowi iapanowiczowi nosić krzyż 

cfiarowany mu swego czasu przez 
współwyznawców w Wilnie, pomimo 

tego, iż arcybiskup Teodozjusz wzbro- 
nił mu noszenia tego krzyża. 

Krok ten arcybiskupa Teodozjusza, 
jak twierdzą wtajemniczeni, tłurnaczy 
się jako zemsta osobista za to, że 
Gepanowicz w dniu 19 stycznia r. b. 
poprowadził procesję do rzeki Wilji 
Jordan), pomimo tego, iż arcybi- 
skup Teodozjusz nie chciał, aby ta 
procesja się odbyła. (x). 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

Posiedzenie Wileńskiego 
T-wa Lekarskiego odbędzie się we 
środe, 24 b. m. o godz. 20 w lokalu 
własnym z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Odczytanie i przyjęcie prote- 
kułu z dn. 10 b. m.; 2) Prof. K. Mi- 
chejda — Pokazy chorych; 3) Dr. W. 
Zaleski — Rak a krew; 4) Sprawy 
administracyjne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

"— Oddział Wileński Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego urzą- 
dza zebranie miesięczne członków 
(ostatnie przed ferjami) w czwartek 
dn. 25 czerwca b. r. o godz. 8'/4 
wiecz. w sali wykładowej Wydziału 
Sztuk Pięknych U. S. В. Zamkowa 
11, Jl podwórze Ip. Na zebraniu tem 
prof. Tadeusz Czeżowski przedstawi 
przezrocza z wschodniej części Tatr 
Wysokich (zdjęcia prof. Klemensie- 
wicza), 

Wstęp dla członków bezpłatny. 
Goście mile widziani. 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Podniesienie  owczarstwa 
w Wileńszczyźnie. W. dziedzinie 
owczarstwa związek kółek rolniczych 
ziemi Wileńskiej w dnisch nejbliž- 
szych rozpoczyna kroki do podnie- 
sienia takowego. Co do kierunku, 
takowy będzie powzięty po zjeździe 
hodowców owiec w Grudziądzu (27 go 

  

— Tworzenie związku hodow- 
iców trzody chlewnej. Związek kó 
łek rolniczych przystępuje w tych 
dniach do rejestracji gospodarzy wię- 
cej zainteresowanych hodowlą trzody 
chlewnej, by przyjść im z pomocą 
fachową, oraz aby w przyszłości 
utworzyć związek kółek rolniczych 

„projektuje ponowne kupno większej 
liczby gniazd trzody chlewnej rasy 

j wielkiej angielskiej białej, które ma- 
iją być umieszczone u poszególnych 
gospodarzy na bardzo dogcdnych 
warunkach. 

Wyjazd fachowca, po zakup trzo- 
dy chlewnej ma nastąpić w począt- 
ku lipca r. b. na Pomorze, do Po- 
znańskiego i byłej Kongresówki do 
najlepszych chlewni zarodowych. (x). 

Z PROWIŃCII. 

— Zdziałalności sejmiku pow. 
Brasławskiego. W celu przyjścia z 
pomocą rolnikom powiatu Brasław- 
skiego wydział powiatowy sejmiku 
sprowadził 13 wegonów superfosfatu 
i2 wagony tomasówki, sprzedając 
te nawozy rolnikom na 3 miesięczny 

litewskiego. 
Ze względu na powojenne znisz- 

czenie powiatu, oraz na brak mater- 
jału budowlanego, wydział postano- 
wił po odnalezieniu terenu z odpo: 
wiednią gliną uruchomić cegielnię. 

Przy sejmikowym majątku w Opsie 
zostały otworzone warsztaty mecha- 
niczne, 

W powiecie ustalono 3 punkty 
kopulacyjne (rozpłodowe): Opss, ma'. 
Staciuny gm. Smołweńskiej i w gmi- 
nie Plusskiej, do których to punktów 
już rozdano 2 buhaje czerwono-pol- 
skiej rasy i byczek szwyc-symenteler. 

Ministerstwo Skarbu zezwoliło na 
uprawę tytuniu na terenie gmin 
Widzkiej, Opskiej i Brasławskiej na 
obszarze około 5 ha. Flance tytoniu 
były wychodowane w majątku Opsa 
! oddane rolnikom bezpłatnie. 

W każdej gminie, przy jednej ze 
szkół powszechnych założono dla 
dziatwy szkolnej ogrody pokazowe.   

  

„25 m. bieżących, oraz 

kredyt oraz 1 wagon żyta wysoko: | 

i przez to nie mają odpowiednich. (x) | wzny w Kołtynianach na rzece Żej 
objazdowy, długości 

na drogach 
powiatowych w ub. mies. odrermnon- 
towano 12 mostków małych. 

W przychodni lekarskiej udzielc- 
no 1630 porad. 

W przychodni weterynaryjnej 
udzielono 419 porad. (x). 

mianie most 

RÓŻNE. 
— Epidemja nosacizny. Mimo 

energicznej akcji walki z nosacizną, 

takowa czas od czasu ujawnia się 

w jedynym powiecie ziemi Wileń- 
skiej—pow. Święciańskim. 

W dniu 17 b. m. we wsi Łyłojce 

gminy Świrskiej zastrzelono przez 

władze sanitarne konia, chorego na 

nosaciznę i należącego do p. Jar- 
mołowicze. (x) 

-— Zlikwidowanie zarazy płuc- 
nej. Wołyński urząd wojewódzki 

pismem swem z dn. 6 b. m. powia- 

domił zainteresowane instytucje o 

zupełnem zlikwidowaniu zarazy płuc- | 

"nej u bydła rogatego, przeto bydło 

rogate, pochodzące z Wołynia, może 

być wwożone do Wileńszczyzny. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Może zapomniała? Herbrodocza | 
Alekstndra zam. przy ul. Połockiej 78, 

zameldowała pcelicji Vi Kom. w dniu 22 bm. 
że w połowie marca b. r. daty dckładnie 
nie pamięta, młoda nieznana jej kobieta 
zostawiła u niej w mieszkaniu dziecko w 
wieku około 3 miesięcy po które dotych- 
czas się nie zgłosiła. (I) 

Samobójstwo — czy dezercja? 

Stefanja Franckiewicz, zam. przy ul. Wielko 
Stefańskiej 24, w dn. 22 b. m. zameldowała 
policji l Kom, że mąż jej Jan w dniu 17 
b. m. wyszedł z domu 1 dotychczas nie 
powrócił. Zachodzi przypuszczenie, że z4: 
giniony popełnił samobójstwo. (I) 

— Kradzież. Kramski Bolesław zam 
przy ul. Montwiłowskiej 4, zameldował po 
с/ Ill Kom. że nieznani sprawcy, którzy 
dostali się do jego mieszkania przez ekno 
w czasie gdy spsł skradli mu ubranie, 
pierścionek męski złoty, dokumerta | 344 
złcte w gotówce. Poszkodowany ogó ną 
wartość skradzionych rzeczy oblicza na su-   mę 600 złotych. Kradzież dokonana była w 
dniu £2 b. m. (1) 

IE 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Dziś po raz 6ty 

tryskająca humorem I werwą Świetna farsa 
Hennequlna „Aż Trojaczki*. Publiczność 
hucznemi brawami darzy ditystów za lak 
pogodny I miły wieczór. Nasi artyści zsś 
wdzięczni za życzliwe przyjęcie i uznanie, 
sypią dowcipami jak z rogu obfitości. Dziś 
1 jutro „Aż trojaczki*, które zyskały sobie 
powcdzenie rekordowe. 

— „Manewry jesienne" w Teatrze 
Letnim. i ziś wznow'oną zcstanie na licz 
re żądanie nadwyraz melodyjna cperctka 
Kalmana „Manewry Jesienne" z W. Ka 
wecką. Z. Kosińską, Z Kuszlówną, K. Kru- 
Pono: B. Witowskim, Kurnakowiczem, 
*iw'ńskim w rolach głównych. Jutro pow- 
raca na afisz pełna humoru | zabawnych 
sytuacji operetka Kollo „Baron Kimmel”. 

— „Noc Bachusowa* w Teatrze 
Letnim. Zawdzięczając naszej czarownej 
śpiewaczce W. Kaweckiej, która ram poś 
więciła tyle pięknych chwil I nie zważając 
ra liczne zaproszenie z Innych miast fol: 
ski, nie opuszcza jeszcze Wilna; — wystąpi 
w prawdziwe artystyczneji w ostatnich cza- 
sach najcenniejszej operetce Br. Granich= 

„staedien'a „Noc Bachusowa". W Polsce 
j operetka ta wystawioną zostanie po raz 
| pierwszy. Przygctował tę rzecz „sceniczi ie 
! reżyser K Kruglowsk!, craz cprecowal mu- 
zyczrle A. Wiliński. 
najbliższych. 

Premjera w dniach 

  

Rozmaitości. 
Nowy Apollo. 

i Przy robctach restaurscyjnych w Pom- 
pel, na t. zw. Via d'Abundanza (ulica Ob- 
fitcści) odkryto statuę Fpollina z bronzu. 

, Statua pochcdzi z V. wieku przed nar. Chr. 
i Jest to już drugi Apollo z Pompel: pierw- 
! szy z lirą w ręku był zraleziony przed $5 
laty I znajduje s'ę w muzeum Neapolitan- 
skim (st) 

    

  

  

  

| Ze sportu. 
Międzykiubowe zawody ko!arskie. 

W niedzielę dnia 21 b. m. w parku 
sportowym odbyły się międzyklubcwe za 
wody kolarskie, zorganizowane przez Wi- 
leńskie Towarzystwo Cyklistów I Łyżwiarzy. 

Uczęstniczą zawodnicy: Wil. T-wo Cykl. 
j I Łyżwiarzy, Makkabi I ZAKS'u. 

Biegów 12. 

Dystans 1250 metr. po 2-ch przedbie- 
gach w finale: I Byczkowski (WTC. I Ł.) 

— 1500 metr. po 3-ch przedbiegach w 
finale: | Szwecow Al. Il Dawidajtis W. obaj 

Uz M TC.) La 
8000 metr. „De demi fond“ z 3-ma fl- 

į niszami | z miejsca do miejsca Balul (W. 
Т. €. I Ł) Ii Rabinowicz (ŽAKS.), III Aro- 
nowicz (Makkąbi). 

| Bieg dla młodzieży niestowarzyszonej 
dystans 1000 metr I Wołyński. 

  

  

Dobrą polową 

Ne 140 (292) 

Bleg senjorów dystans 500 metr. | Balul— 
47 sek., Il Szwecow 47,4”,1Il Rabinowicz — 
49” Biegi uzupełniły popisy w jeżdzie figu- 
rowej. w której popisywali ślę pp. Dawidaj- 
i's I Nowicki (W. T. C.), Galperin z ŻAKŚ. 
tani 

Organizacja biegów w niezawodnych 
iękach prezesa WIC. p, Boimskiego wy- 
psdła znakomicie. Podnieść też należy 
cfiarność i odwagę zawcdników stających 
do biegu na niemożlivem wprost dla tego 
rodzaju Imprez boiska w parku im. gen. 
Zeligowskiego. 

Przy coraz większym rozwoju sportu 
kclarskiego u nas wybudowanie prawdzi: 
wego treku staje się warunkiem sine gua 
non. 

Może też nasi ojcowie miasta, ściąga- 
jący tak ooo haracz z naszych kolarzy. 
zechcieli by choć w części pomóc zasłużo- 
nemu WIi. Twu Kolarskiemu w zrealizo- 
waniu tego przedsięwzięcia W rezultacie 
będzie to lepszy interes niż „Pigutek” i t.p. 
peronione pomysły. (x) 

Zebranie zarządu Wil. OZPN. 

Dnia 25-go czerwca r. b. o godz. 19,30 
odbędzie się Zebranie Zarządu Wil. ZOPN. 
w cukierni „Zielony Sztall* ul. Mickiewicza 
22, z następującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu. 
i 2) Sprawozdanie wydziału Gler i Dyscy- 

pliny. й 
3) Sprtwy bieżące. 
4) Wolne wnioski. 
Obecność wszystkich. 

nieodzowną. (x) 

i 

członków jest 

  

  

  Giełda warszawska 
‚& d. 23—VI 25 r. Giełda pieniężna 
i sprzedaż kupno: 
Belgja 24,34 24,40 24,18 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 208,75 209,25 208,26 
Londyn —  25,28V2 25,85 25,22 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,17 
Paryž 24,221/2 25,59 24,17 

Praga 15,431/2 15,47 15,40 
| Wiedeń 73,19 73,37 73,01 
Włochy 19,55 19,60 19,50 
Szwajcarja 101, 101,25 100,75 
Stockholm  1392,0 139,55 138,85 
Kopenhaga 93,10 99,35 98,85 
Funły ang.  25.251/2 25,32 25,19 
Franki fr. 24 03 24,96 24,84 
8 proc. Pož. konwers. 71—72, 
Pož. kolej. 90—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 64,25 — 64,50 
41/90/09 listy z. T. Kred. Z. przedw. 20,75—71,15 
50/0 sty z. warsz. przedw.  18,50—18,75 
4/ 0/0 warsz. przedwoj. 15,80—16,25—16 15 

4,90—4,95 

Radaktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła | nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł. 

6*/0 obligacje Warszawy z 17 r. 
  

    

  
LICYTACJA 

  

1 ° ° P ° ы ||к°ггче`1‘е s We czwartek dn. 25 czerwca w lokalu 
mio rolną kupę. «er | D. H. R. Wojewódzki przy ul. Wielkiej 46, 

ty z oznacz. ceny oraz й , 
godzin oglądania. Adre- | Cdbędzie się sprzedaż z licytacji szaf, biurek, 
sować: Wilno, Subocz | stołów, krzeseł, obuwia, aparstów kinema- 

; 6-4, dr. Czarnowski. tograficznych i innego majątku ruchomego. 
  

w labiryncie korytarzy i pokoi i tracić drogiego czasu 

a nie chce błądzić nadaremno, — znajdzie wszelkie informacje 

w księdze „WILNO*%, kiedy i do kogo udać się należy. 

Wyznaczone na sprzedaż ruchomości 
cglądzć można w dniu licytacji od g. 9 r. 

LICYTACJA 

Letnisko 
dwa pokoje z kuchnią 
bez utrzymania, Kolej 
blisko, produkty na mie|-    
  

Podwójny skorowidz w końcu księgi „Wilno” ułatwia wyszukanie Urzędu. Cena 6 złot. Do nabycia scu tanio. Dowiedzieć | Zarząd Wileńskiego: T-wa Handlowo Zasta- 

w Księgarniach i w Redakcji „Księgi*, ul. Garbarska 1, m. 23. się w Rednkejo Kurjera | wowego (Lombard) niniejszym zawiadamia, 
са że na mocy $ 3233 statutu S-ki Licytacja 

odbędzie się dnia 2, 4, 7 lipca r. b. o g. 

  

  

    

  

  

       

  

    

  

      
    

  

    

    

    

  

        

Kasa : Chorych Wilna ala x Lokalu e (zauł. św. Michal- 
m. i m ski Ne 1). Licytacji podlegają niewykupione 

SPRZEDANO AR NIZ m MILIONY stoików zastawy, EE termin, łącznie z 1 szą mie- 

Udzieliła swym ubezpieczonym w m-cu kwietniu ' sięczną ulgą upłynął z dniem 1 czerwca. 
y P y я, MLODOSC Wystawione zastawy na licytację: 

b.r. następujących świadczeń: iPIĘRNOŚĆ z r. 1923—Nr. Ne. 2130, 5741, 6978, 7061; 
nadaje z r. 1924 od Nr. Nr. 7409—8351; 8501— 

Porad lekarskich: w przychodniach Е ; 22 907 Ž 9422; 9.620—1l.235; II.291 — II 464; 1519— 

2 % w mieszkaniach obłożnie chorym 2.778 KA DC. i 12518. 

Skisrowzno przez lekerzy rejonowych do specjal.stėw 344 TWBRZY. ||: Wileńrkie T-wo Handlowo Zastawowe 

” ” „ do szpitali ii 918 ROBIECEJ UGA Ez Spółka Akcyjna 
Dokonano przez lekarzy operacji —. * 5 . 113 > krem Щ ZARZĄD. 

„ na zlecenie Iekarzy zabiegėw specjalnych: 2 d 

baniek |. е * ы ž 5 ‹ 4ЁОЗ ZIMI = ° 

zastrzyków у : Г ы „410 3 [ k l g 

opatrunkėw ь 5 2 : 2 sa ® AMORPHOSĄ 3 i A O a na araz 

wlewań necszlwarsanu p ‚ $ ь 1 | Es A az 
в USUWA RADYKALNIE pie iwągry, O do odnajęcia przy ul. Kolejowej 15 (naprze- 

masaży . . . . & 321 Е Ów ‚ +. 0% J i : : : E 

zastrzyków rtęciowych c, 286 zmarszczki, ogorzałość i inne defekty cery. l; ciw dw OH z zał Ne 6 

elektryzacji — . у ; $ : ? 204 TZS UDE : ы 

naświetlań lampą ma * # ; 1343 2 

S > ы ioletową 3 й . 23 2 

odm ” sztucznych 2 ° е Ф Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych ё 

Ž Wydano recept z apteki kasowej —. . ° ° ‚ 16.492 4 zł i 

| kas Pigi es SSJ] BIURO REKLAMOWE |xx e da ln ły i LH 

Wypłacono zasiłków: pełnych (536%) zł. RR gr. 1) Ralersza BIzytwę aiygiršiną  „Selingen“ 

domowych 9) 5 -- 1.64, 5 2 ędzelek z prawdziwym włosiem szczecino- 

szpitalnych (10%) „ 58941 » Stef Grab k DIE aaa choc. asa Ziyo 
| : połogów. (1009/,) „417051 „, етапа raDOoWS 1€80 ang y. 4) Mescskę Czysto Alunia 
k na karm. niemowiąt 2.10700 „, PRZ RC ZNA 
| pogrzebowych 3.354,71_„ zł. 35.673,88 w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Na 1, tel. 82 Wszystko razem z pełną, gwarancją. wysyja- 

: -—- й Ii ” ‚ Ża- 
Zwrėcono gauja: dai аы PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: bia 74 (Šilas frontowy, "ma przedwojenna) 

za pomcc Iekarską, oną na chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej osiadamy również maszyn lo strzyżenia 

w wypadkach nagłych . # zł. 2.37680 gr. p i golenia. 

za e: > obcych Н Z ” Warunki najbardziej dogodne. 
za przewóz choryc B : й „00 „ ° * 

za leczenie w szpit. i uzdrowiskach w 6,402.39 „ zł.  9,689,21 Poszukuję 2—3 pokoi 

Ё Wymierzono skladek ь $ ES „ 1€9,09601 | TEN RST | - kuchnią i wygodami w centrum miasta. 

х Sciągnięto składek , + s . ё ю „„ 146,266 45 ь ZAKŁAD WÓD Potrzebne Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „Kurjera 

Na dzień LIV Wość ubezpieczonych wynosiła 21422 || SO LEG e ptak i || zaróz mieszkanie 4 po- eko. 
Rs ‚ w„ członków redzin ' 98 KĄPIELI błotnych koje, kuchnia, wygody, Ę PRACOWNIA 

W ciągu kwietnia ubyło ubezpieczonych —. 417 znanych ze swej skuteczności w reumatyzmie, ar- BEM oce PREIE | ns aacznych 
: PE к, ubyło członków rcdzin 323 a PD ają do 20% u sata stownie: Biuro Rekiamo- | I kuchni z sektrycanwej . 

а * = 

Ogółem zespół Kasy Chorych na 1 kwietnia wynosił 40.958 Ceny a. 4 tubsymania zoiąone. Infórkacje I we, Garbarska 1 dą R b. sdrielleaion Ao Ag I L. Minkier 

Zarząd. prospekty wysyła Zarząd Solca, poczta Solec-Zdrój. WSZĘCZAKOEZOWEWSZA ska 9—15. ul. Wileńska Ne 21.       
  

| TTT isiesla ziydloinściekii ś6zaf Baiorowiez, "Б ukaz”, Żaligowskiega |. 

 


