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Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, t.lef. 82, J. Karlina, 

| wszystkie biura reklamowe w kraju i zsgranicą. l 

  

opłacona ryczałtem. 

  

Wilno, Sobota 17 października 1925 r. . 
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Cena 15 groszy. 
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NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

Wyshodzi eodziennie próea dni poświątecznyeh. 
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Prenumeratę 
Skład pa- 

Prenumeratę i ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, 

MIECZYSŁAW 

PAC-POMARNACKI 
zmarł dn. 15 października b. r. w wieku lat 62. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Rosa 10 na cmen- 
tarz 
o godz. 4ej po poł. 

= i pogrzeb odbędzie się w sobotę dn. 17 b. m. 

Nabożeństwo za spokój duszy zmarłego odprawione z0- 
stanie w Kościele OO. Bonifratrów w poniedziałek dn. 19 b. m. 
o godz. 10 rano. 

Na te smutne obrzędy 
i znajomych 

zaprasza. krewnych, przyjaciół 

ea brat i siostra. 
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Sniegowcy Męskie, Damskie i Dziecinne. 
tcebryczh-e. 

poleca DOM HANDLOWY K RYMKIEWICZ 
Mickiewicza 9. 

JAKOKNOKNGE ROAGACK ЗОЕ ЮЮЮ 

NOK NOGE ZAGEAAOGK NOOAGIOKIK ROGGGIOGIOK 
Otrzymano Transport Kalosz Krajowych й 

E GE“ je * * * * * 

LUGANO. 
Z dwudniowym opóźnieniem kon: 

ferencje polsko-ltewskie rozpoczęły 

się ponownie — tym razem na goś- 

cinnej ziemi szwajcarskiej w Lugano, 

niedeleko Locarno. 

Z tego powodu, z pewnyrh stron 
wyrażano przypuszczenie, czy konfe-_ 
rencja w Locarno nie będzie bez wpły- 
wu na przebieg obrad w Lugano. 

Zdają się obawiać pewnej presji pod 

tym względem Litwini — i nowy mi-, 

nister spraw zagranicznych Litwy, ks. 
Rejnis (Wilnianin), dał wyraz niezado- | 
wolenia z miejsca konferencji w wy- 
wiadzie prasowym. Ksiądz Rejnis wo- 
lałby rozmawiać z Polakami gdzieś | 
koło Oran lub w Oranach — praw- 
dopodobnie i my nie mielibyśmy nic 
przeciw temu. 

Jakież są widoki nowej konferencji 
iw jakich nastrojach ze stron obu 
ja rozpoczęto? 

Jeśli wrócimy do obrad kopen- 
haskich — to będziemy musieli skon- 
statować, że ich wyniki spotkały się 
i po stronie litewskiej i polskiej z 
ostrą krytyką. W Kownie, jak wiemy, 
nastąpiła zmiana gabinetu. W Polsce, 
z silnemi zastrzeżeniami i ostrą kry- 
tyką wystąpiła prasa Wileńska i Kra. 
kowska „Ilustrowany Kurjer Krekow 
ski” nazwał nawet wyniki dotychcza 
sowe rozmów kopenha:kich kapitu- 
lacją wobec Litwy, a marszałek Sene- 
tu, wobec zaniepokojenia w sferach   parlamentarnych, zwołał poufae posie: 
dzenie, na którem minister Wasilew- | 
ski zdawał z odbytych narad sprawo- 
zdanie. 

Okazało się na szczęście, że oba- 
wy były płonne i ustępstwa ze stro- ' 
ny polskiej nie szły tak daleko, jak 
sądzono w pierwszej chwili. 

Prasa jednak, zarówno Wileńska | 
Jak Krakowsks, spełniła tu jedynie 
sumiennie swój obowiązek, Winnymi 
niepokoju były tu te czynniki rządo» 
we, których obowiązkiem było odpo- 
wiednie poinformowanie opinji pu- 

blicznej. Į 

Tymczas+m, przez caly czas obrad 
koperhaskich, mieliśmy informacje z 

urzędowych źródeł litewskich, docie- 

rających do nas za pośrednictwem 

prasy ryskiej, o ustępstwach polskich 

„na konferencji — ze strony zaś Pat'a 
zamiast zaprzeczeń, jedynie stwierdze* 

'nie, że w tych punktach, w których 
prasa litewska pisała o ustępstwach 

polskich, nastąpiło zupełne uzgodnie= 

nie stanowisk polskich i litewskich. 

Więc gdy jednocześnie z tem na ła- 

mach „Słowa* ukazał się wywiad 

jednego z uczestników konferencji, 
potwierdzający wszystkie obawy do- 

tychczasowe — nic dziwnego, że nie- 

pokój ten znalazł wyraz i na łamach 

prasy I w zebraniu parlamentarzystów 

u marszałka Tiąqmpczyńskiego. 

Dziwną jednakże będzie musiała 

się wydać ta okoliczność, że oficjal 

na agencja telegraficzna nie uznała 

za stosowne ani sprostować, ani 

uspokoić obaw, wyrażonych na ła- 

mach prasy wileńskiej. Bo przecież 

jeśli minister Wasilewski w rozmo- 

wie zdołał uspokoić p.p. senatorów— 

to nato istnieje urzędowa egencja 

telegraficzna — aby docierać do szere 
szych mas. Jedynie do liustrowane* 
go Kurjera 

minister Wasilewski komunikat uspo* 

kajający — że o kapitulacji ze stro- 

ny polskiej wobac Litwy i mowy być 

nie może. 

Więc okazało się, że polska dele- 

gacja w komisji sgławu nie zgodziła 

się na to, by polscy flisacy nie mogli 

, transportować drzewa aż na miejsce 

przeznaczenia i byli na granicy za 

stępowani przez flisaków litewskich, 

W protokule spisanym z powodu 

rozmów na temat komunikacji poczto* 

wo telegrzficznej — nic niema o 

jakichkolwiek ograniczeniach w wy- 

mianie korespondencji co do pew- 

nych tylko tematów i o jej cenzuro- 
waniu, o czem rozwodził się w Kow- 

nie pan Iczas na zebraniu sprawo- 

zdawczem. Jednakże w sprostowaniu 

Krakowskiego nadesłał ; 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł, 

dziano wyrzźnie, czy wymiana osób 
t.j. komunikacja osobowa ma być 

ograniczoną tylko do kupców — czy 

ma mieć zastosowanie do wszystkich 
obywateli. I tutaj, w razie ustępstw 

ze strony delegacji polskiej, szeroka 

opinja w kraju byłaby mocao obu- 

rzoną. Nie o kupców leśnych i fakto 
rów drzewnych jedynie nam chodzi. 

Bezsens muru chińskiego ciąży to 

zarówno społeczeństwu polskiemu 

jek 1 litewskiemu — i o zwalenie 
tego bezsensu tu chodzi. 

I dlatego opinja polska, pomimo 

wyjaśnień pana ministra Wasilewskie- 

go, jest jeszcze zaniepokojona. Za: 
równo opinja polska jak i litewska 

Wileńszczyzny (patrz ostatni artykuł 
w „Kielias”) żąda układów na szero- 

kiej podstawie, przywracającej nor: 

malne życie między narodami. 

Co się tyczy Kowna, to tam o 

becnie kwestja ta podporządkowaną 

jest wpływom polityki wewnętrznej 

i głos ma przedewszystkiem dema- 
gogja przedwyborcza. Pomimo od- 

czuwanej konieczności, zarówno poli: 

tycznej jak ekonomicznej — pomimo 

demonstracyj bezrobotnych w Kłajpe- 

dzie i coraz bardziej katastrofalnego 

bilansu — obawa zarzutu „wyrzecze- 

nia się Wilna” w przededniu wybo- 

rów więcej waży na szali, niż rozum 

polityczny. A jakkolwiek śmiałe po- 

stawienie kwestji: nie chcemy wojny 

z Polską, chcemy pokoju i zgody, 

napewno w masach miałoby większy 

oddźwięk, niż nawoływanie do zbroj- 

nej wyprawy na Wilno — to jednak 

takie postawienie sprawy wymagało- 

by kroku rewolucyjnego do pew- 
nego stopnia, w stosunku do utartych 

metod dotychczasowych agitacji, po* 

ligającej na szczuciu przeciw Polsce. 

Dlatego to postawienie kwestji 

przyjdzie. Przyjdzie z siłą tem więk- 
szą, im nastąpi później — ale przyj- 

dzie po wyborach, do których już się 

paitje szykują i które mają się odbyć 

zaraż po uchwaleniu budżetu — 

prawdopodobnie w styczniu lub lutym. 

Dlatego czas pracuje tu na naszą 
kcrzyść i delegacja polska winna pa- 

miętać, że w pół roku wszystkie kwe- 

stje sporne stracą na swej ostrości. | 

W ciągu zimy zaś Niemen i tak bę- 

dzie zamknięty. 

sowym ks. Rejnis, jako minister spraw 

zagranicznych zapowiada, że ani o 

konsulacie polskim w Kłajpedzie, ani 

o ruchu kolejowym i mowy być nie 

może. Dia delegacji polskiej, o ile 

wiemy, sprawy te są conditio sine 

qaa non. 
Do zerwania konferencji wyreźnie 

prą Litwini, jak "widać chociażby z 

propozycji wzięcia. pod obrady na 
pierwszym planie sprawy konsulatu— 

jako najbardziej spornej. Obrady za- 
częły się od spraw komunikacyjnych. 

Obie delegacje zgłosiły poprawki do 

podpisanego protokółu,poprawki praw- 

dopodobnie rozbieżne. Konferencja 
o.ecna będzie musiała być zerwaną— 

by,jak mówiliśmy, odrodzić się gdzieś 

może i pod Oranami za pół roku, z 

szansami daleko większemi pomyśl- 

nego załatwienia spraw w daleko szer- 
szej płaszczyźnie. mars. 

Н FAkuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

Ul Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

  

  

  
Tymczasem zaś w wywiadzie pra-, 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszentowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* rrieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskle- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w 

  

ministra Wasilewskiego nie powie- | 

! 

Cena ogioszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. S-mio łtmowy. Terminy druku mogą 

być przez administracje zmieniane dowolnie. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja a) zwraca. 

| asai BEGBB BRBEKM IEA RSS 
W Cyrku, Ludwisarska Nr. 4 

w niedzielę dn. 18 b m. o godzinie 6 wieczór odbędzie się 

DGÓLNE ZEKRANIE LOKATORÓW 
celem omówienia podwyżki zi opłztę mieszkań i lokali. 

Niech wszyscy przybędą. Sprawa nagląca. 

BIEREREH KRAGLALBNA KG BAFARNKA ARENA EAŃABA 

Narady w Lugano. 
Komisja opieki konsularnej. 

LUGANO. 16.X. (Pat.) Dziś odbyło się pod przewodnietwem p. Poz- 
nańskiego pierwsze posiedzenie komisji opieki konsularnej, konferencji 
polskc-litewskiej. 

Litwini złożyli projekt, który zwęża stanowisko zajęte przez delegację 
litewską w Kopenhadze. 

Dzisiejsza dyskusja nie wyczerpała omawianych tematów. 

Podkomisja dla spraw żeglugi. 

LUGANO. 16X. (Pat.) W sobotę rano, rozpoczyna swe prace wyłonio- 
na przez konferencję polsko-litewską podkomisja dia spraw żeglugi po 
Niemnie. 

    

    

    

  

Z kongresu mniejszości narodowych. 
Partykularne sprawy wyłączone. 

GENEWA. 16.X. (Pat). Na odbywającym się tu kongresie malejszości 
narodowych w krajach europejskich, mniejszości polskie reprez: Stera- 
kowski, Kaczmarek i Baczewski z Niemiec, Wolf-Jas z Czechosłowacji, Bu- 
dzyński z Litwy i Dowgiałłówna z Łotwy. 

Z Polski przybyli Ukraińcy: Wasyńczuk i Czerkaski, Bisłerusin — -£ 
remicz, Litwin — Zajączkowski, Niemcy — Hasbach i Ūlitz, ponadto Ży« 
dzi — Kėrner, Weinzer, Silberschein, G:ūnbaum i Prilucki, 

Kongres ma mieć charakłer ogólnej dyskusji, poruszanie zaś party- 
kularnych spraw i zagadnień ma być wykluczone. 

  

Najbliższe posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA. 16.X. (Pat). Termin najbliższego posiedzenia Sejmu 164 

steł wyznaczony na wtorek 20 b. m. o godzinie 11 ej przed pcłudniem. 
Porządek dzienny przewiduje dyskusję nad ekpose premjera Grab- 

skiego, pierwsze czytanie trzech projektów ustaw sanacyjnych i pierwsze 
czytanie projektu ustawy o radzie gospodarczej. 

O Z EZ SĘ A cz S o неокносченнооещеенещучеаено. 

_" Koleje nie będą wydziarżawione. 
WARSZAWA. 16.X. (Pat). Wobec nieprawdziwych wiadomości i pogło- 

sek, jakie ukazały slę w prasie o rzekomym zamiarze rządu polskiego, wy- 
dzierżawienia kolei państwowych zagranicznemu konsorcjum i pertraktac* 
jach, prowadzonych z finansistemi zagranicznymi w tej sprawie, M-stwo 
Ко!#! komunikuje, że wiadomości te są w zupełności pozbawione wszel- 
kiej podstawy. 

    

Z Rotszyldem nie było pertraktacyj. 
WARSZAWA. 16.X. (?at). Polska Fjencja Telegreficzna stwierdza, iż 

informacje niestórych dzienników o rzekomych pertraktacjach przedstawi: 
cieli rządu polskiego z grupą R-tszylda nie pochodzą ze źródła urzędowe 
go i nie odpowiadają istotnemu stanowi rzeczy. 

————— 7 i I T 74 

Cziczerin o Sowietach i Lidze Narodów. 
BERLIN. 16.X. (Pat). Cziczerin s:wierdza w „Beil ner Tagesblstt“, > 

oświadczenia jego, podane przez „Vossische Ztg” i " Dsutsche Ztg. am Mite 
tag” w niektórych punktach mogłyby wywołać wrażenie, akoby nastąpiło 
zbliżenie Rosji do L'gi Narodów, 

W rzeczywistości jednek stanowisko Sowietów wobec Ligi Narodów 
nie uległo najzupełalej zmienie. 

———————————————————————— 

Zagadkowe zniknięcie kurjera litew- 
skiego. 

MOSKWA. 16X. (Pat). Litewski kurjer dyplomatyczny, który jechał 
wczcraj pociągiem pośpiesznym z Ssbesz do Moskwy, znikł z pociągu: 

Dokumenty dyplomatyczne i osobiste przesłano natychmiast poselstwu 
litewskiermu w Moskwie. 

  

  Czytajcie „Kurjer Wilenski“, 
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Wiadomości pliycne. 
Podczas dyskusji 

Z Unji Unji „Miedzyparlamen- | 
aa tarnej niemieccy dele- 

gaci ze wszystkich 
państw wykorzystali sytuację. į 

Poseł Graebe w niezwykle na* 
pastliwej mowie zsrzucał, Polsce 
zniszczenie niemieckich uczelni oraz 
kulturalnego życia wszystkich mniej- 
szości narodowych, Jak rowniež po- 
tępił polskie ustawy językowe, jako 
zwrócene przeciwko mniejszościom 
narodowym. | 

Poseł Krayczyrski przedstawił Pol- 
skę jako kraj teroru, w którym pa- 
nuje zwyczaj ucisku mniejszości. 

Dr. Kreis, niemiec z Estonji, po- 
tępił reformę rolną jako skierowaną 
przeciw Niemcom. i 

Poseł Reich protestował przeciw 
uciskowi Żydów w państwach wschod- 
nich i wyraził powątpiewania co do 
rezultatów porozumienia Polski z, 
Żydami. i 

Ze strony Polski odpowiedział w 
sposób rzeczowy i umotywowany 
poseł Dymowski, popierając swe ar- 
gumenty danemi statystycznemi, do- 
tyczącemi szkół mniejszości narodo- 
wych, oraz wyraził życzenie, żeby 
polskie mniejszości narodowe w in- 
nych państwach miały te sama pra- 
wa, co mniejszości narodowe w 
Polsce. 

_ Następnie poseł Kwiatkowski za” 
protestował przeciw zakusom zmian 

- w istniejących traktatach i wyjaśniał 
niebezpieczną grę Niemiec, protestu- 
jąc przeciwko używaniu Unji Miedzy- 
parlamentarnej jako forum ataków 
przeciw Polsce. W dalszym ciągu 
mówca zaprotestował przeciw oszczer- 
czemu wywiadowi, jaki poseł Graebe 
udzielił przedstawicielowi „Naw York 
Staatszuitung“. 

„Z kolei przemawiai senator cze- 
chosłowacki Brabes, który zaprote” 
stował w imieniu swego kralu, Pol- 
ski, Jugosławji, Rumunji i Grecji 
przeciw atakom mniejszości narodo- 
wych. 

Następnie odbyło się głosowanie 
nad całkowicie. taoretycznemi reżo- 
lucjami, przyczem Polacy, Czesi, Fran- 
cuzi, Jugosłowianie, Włosi, Rumuni 
i Grecy wstrzymali się od udziału w 
głdsowaniu. Posłowie Graebe, Kray- 
czyrski i Rejch głosowali za rezoluc- 
Jami, i 

Poseł Graebe oficjalnie oświad- | 
czył przed ukończeniem sesji, że nie 
bierze odpowiedzialnośli za wywiad 
w „New York Staatszeitung (Pat). | 

4 
z 

4. Rosji dowleckej 
Japońsko-sowiecka konfaren- 

cja kolejowa. 

    

  

W najbliższym czasie rozpoczną 
się obrady sowiecko-japońskiej kon- 
ferencji kolejowej celem zawarcia 
konwencji kolejowej, która zdaniem 
Komissrza Ludowego Komunikacji 
S.S.S.R. Rudzutaka ma lączyč te dwa 
kraje i przyczynić się do rozwoju | 
gospodarczego dając rękojmię trwa- 
łego współżycia pokojowego. (a. k.). 

  

HEL. ROMER. / N 3 

ierć szkoły. | 
ać 

Jest rok 1900, Niczem się on na | 
Litwie nie różni od poprzednich. Pa- 
nuje car Aleksander li, o następcy 
tronu mówią, że romansuje z polką, 
baletnicą Krzesińską 1 nieśmiałe o! 
sympatjach dla polaków z tego po- 
wodu snują plotki. 

Życie polskie w Wilnie polega na 
plotkach i wizytach, balach w zimie; . 
co parę lat wystawy roluicze groma- 
dzą wielki zjazd obywatelstwa, wyś- 
cigi Konne również. Są dwie tylko 

Istnieje z daw- 
nych instytucji Tow. lekarskie; w 
klubie szlacheckim oficjalnie nie wol- 
no mówić po polsku, ale nikt tego 
nie przestrzega, niedawno @© miej- 
„sce hazardu! Inteligencja bez gazet, 
testru, odczytów i bibliotek , zbiera 
się jedynie co sobotę u mec. Tade- 
usza Wróblewskiego,gdzie grono Szu- 
brawców z gospodarzem na czele, 
przyjmuje przybywających z dala 
gości. Bank Ziemski i handlowy sta- 
nowi pewną oaze, placówkę polską i 
walczy wedle sił z chciwcścią najezd- 
ców wyciągających łapy po szmaty 
zadłużonej  zlemi tubylców, Całe 
społeczeństwo żyje wykoszlawione, | 
zduszone, wykolejone, ale już dorosło : 
pokolenie co się w tem urcdziło i | 
 Już.dnie czuje...Jakież są w ''Siawiero-. 
Zapadnym Kraju* objawy pol- 
szczyzny,. Gazety nie wychodzą żad: | 

  
"= 

Konferencja w Locarno. 
Układy rozjemcze Polski i Czech z Niemcami. 

LOCARNO. 16.X. (Pat). Szwajcarska Pgencja Telegraficzna donosi, że 
sprawa układów rozjemczych między Niemcami a Polską i Czechosłowacją 
jest właściwie załatwiona. Oba układy mają otrzymać identyczne brzmienie. 

Teksty muszą być jednak przetłumaczone, tak, że nie jest pewne, 
czy będą mogły być przedstawione konferencji już w piątek. 

W każdym razie gotowe będą w sobotę przed południem. 

Formuła traktatów arbitrażowych. Min. Skrzyński 
akceptuje. 

LOCARNO, 16.X (Pat). Po bardzo długich naradach, rzeczoznawcy 
prawnicy doszli wczoraj do porozumienia w sprawie formuły traktstów ar- 
bitrażowych. 

Formula ta została następnie przedstawiona ministrom zainteresowa- 
"nych krajów do zatwierdzenia. 

M'nister Skrzyński zaakceptował wspomnianą formułę. 

Niemcy niezadowoleni z ustępstww Nadrenji. Wscho- 
dnie traktaty arbitrażowe, Przypuszczatne zakończe- 

nie konferencji. 

LOCARNO, 16.X (Pat).Z powodu wczorajszej konferencji kancierza Lut: 
hra i ministra spraw zagranicznych Stresemana z Briandem i Chamber- 
lainem, na której niemieccy mężowie stanu poruszyli sprawę ustępstw 
w Naedrenji i Zagłębiu Saary, panuje tu niezadowolenie ze stanowiska de- 
legacji niemieckiej, która dowodzi, że otrzymane już ustępstwa są nie wy- 
starczające i nie do przyjęcie. 

Ten nastrój panował cały wieczór wczorajszy. 
O godz. 12-ej w południe rozpoczęło się dodatkowe plenarne posie- 

dzenie konferencji, poświęcone omówieniu sprawy gwarantowania przez 
Francję wschodnich traktatów arbitrażowych i zmierzających do tego kon- 

;wencyj Francji z Polską i Czechosłowacją. 
Pozatem na posiedzeniu tem mają być uskutecznione ostatnie drobne 

poprawki redakcyjne. 
O godziaie 5ej popołudniu ma się odbyć drugie posiedzenie plenar- 

ne, na którem nastąpi ostateczne odczytanie wszystkich aktów ułożonych 
w Locarno i ewentualne ich sparafowanie, coby oznaczyło zakończenia kon- 
ferencji. Tak przynajmniej zapewniają czynniki oficjalne. 

Min. Skrzyński u Mussoliniego. 

LOCARNO. 16,X. (Pat). Minister Skrzyński złożył dziś wizytę Mussc- 
liniemu, który rewizytować go będzie w południe. 

(Konferencja zbliża się ku końcowi. 

ferencja zbliża się ku końcowi. 
Należy się spodzieweć, że w piątek lub sobotę obrady zostaną zam- 

knięte. 
Według wszelkiego prawdopodobieństwa nastąpi w listopadzie nowe 

zebranie w Londynie. 
lane pisma donoszą, że konferencja utknęła w dniu wczorajszym na 

martwym punkcie. 
Rokowania nad następstwami paktu reńskiago, jako też w sprawie 

wschodnich traktatów rozjemczych nie posunęły się ani na krok naprzód. 

Mussolini — Luther. 

LOCARNO, 16 X. (Pat). Mussolini złożył dziś o godz. 10ej wizytę 
kancle:zowi Luthrowi. 

W rozmowie trwającej około godziny, obaj mężowie stanu poruszyli 
ogółnie wszystkie omawiane na konferencji sprawy. 

Kanclerz Luther rewizytować będzie premjera włoskiego dzić po 
południu. 

Konferencja prasowa Mussoliniego. Protest przeciw 
faszystowskim represjom prasowym. 

LOCARNO. 16.X. (Pat.) Mussolini zwołał konferencję prasową, jednsk 
wielu dzienikarzy powstrzymało się od wzięcia w niej udziału, a to w ce- 
lu zaprotestowania przeciwko zniesieniu wolności prasy we Włoszech. 

W rozmowie z dziennikarzami premjer włoski ponowił złożone uprzed- 
nio YyJašnienia w sprawie stanowiska Włoch. 

p 

Wędrówki czeskiej delegacji. | udając się część na Ulkrainę, część 
z na Ural. Przy przejeździe delegacji 

Dnia 12 b. m. delegacja robotni- | blizko dworca zwołany został wiec, 
сга czechosłowacka rozdzieliwszy się | w którym brało udział około 1000 
na dwie części opuściła Moskwę i ! kolejarzy. (a. k.). 

WOLNA TRYBUNA. 

Ongi i dziš! 
W 1898 roku odbyło się w koś- 

ciele św. Stanisława w Petersburgu 
nabożeństwo za duszę Kornela Uljej- 
skiego, niedawno wówczas zgasłego. 
W mowie żełobnej, którą miałem z 
ambony, dźwięczała naturalnie nuta 
patrjotyczna, tak jednak umiarkowa- 
nie, że cenzura warszawska pozwoli- 
ła ją przedrukoweć na szpaltach ów: 
czasnej „Niwy”. Po miesiącu dopie- 
ro dostała się w ręce Katkowa, który 
w „Moskiewskich Wiadomościach” po- 
czął ją komentować i znalazł w niej 
ukrytą tendencją antypsństwową, bo 
nadzieję wskrzeszenia niepodległości 
Polski, Zwróciło to uwagę Dyrektora 
Departamentu Obcych Wyznsń przy 
ministerjum Spraw Wewnętrznych, 
który zainterpelował o to Metropolitę 
ówczesnego, księdza Kozłowskiego żą 
dając wyjaśnienia i kary. Przerażony 
staruszek, nie probując mnie bronić, 
ani mię do repliki dopuścić (co w 
owym czasie byłoby bezcelowem), są 

  

bezpieczeństwo, sprowadził policię z 
kulomiotem, który dla postrachu u- 
mieszczono przy dzwonicy. Szczęś- 
ciem do użycia tej broni nie przysz- 
ło; skończyło się na szturchańcach. 
Księdza jednak eresztowano, a po 
ścisłej rewizji osobistej, eskortowanego 
przez policję, przywieziono nad ra- 
nem do Wilne. Tu chciano pędzić go 
pieszo przez ulice miasta i tylko, na 
stanowczą opozycję księdza, pozwo- 
lono mu nająć dorożkę, która go za- 
wiozła do więzienia na Łukiszkach. 

Powodem urzędowym uwięzienia 
była nie sprawa żodziska, ale kaza- 
nie 25-go marca, przed trzema mie- 
sięcami wygłoszone, o którem wyżej 
wspomniel śmy I w którem upatrzo- 
no przestępstwo, przewidzisne w Ko- 

deksie karnym art. 129 — p. leszy: 
„zachęcanie do spełnienia czynu 
zdradzieckiego lub buntowniczego“, 
(Propaganda idei białoruskiej, w celu 
oderwania od Polski i stworzenia 
niepodległej Białorusi). 

Ciakawem |est jedno, że zarzut 
tsk ciężki postawiono dopiero trzy 
miesiące po kazaniu. Szczęściem by- 
ło na niem sporo świadków z inte" 
ligencji, którzy sprawę wyjaśnili tak 

dził, że najlepiej uratuje moją oso | skutecznie, że w kilka dni wypusz- 
bę, przenoszac mię na proboszcza do / czono księdza z więzienia za kaucją 
Kszania, co dla dziekana petersbur- (z 5-ciu na jeden tysiąc złotych 
skiego było degradacją. Ktoś jednak zmniejszoną). Takie cofnięcie się na 
mający bliższe z Ministerjum stosun: | całej linji wywołało ogólne zdziwie- 
ki zwrócił uwagę Arcypasterza, że nie, tem bardziej, ża odrazu pozwo* 
rząd mniejszą karą kontentowač się jiono mu wrócić do Żodziszek. 
będzie i nie wymaga wcale mojej Co do zajścia w tej parafji, śle- 
translokacji, Wszystko skończyło się | dztwo jeszcze się prowadzi, więc tej 
na delegacji z mojej strony, że po- sprawy im merifo teraz jeszcze nie 
lityki na ambonie poruszać nie będę. | dotykamy. Obchodzi nas jedynie w 
Pozostałem w Petersburgu na zajmo- jtej chwili fakt aresztowania z praw. 
wanem stanowisku, jeszcze lat 12. | nego punktu widzenia. 
Przybyła tylko jedna kreska więcej do Porównawszy sposoby postepo 
spisu wykroczeń, nieprawomyślności | wania rządu względem osoby obwi: 
itym podobnych zbrodni, jakie się | nionego kapłana w Petersburgu i w 
o każdym z nas kapłanów prowadzi- | Żodziszkach, trudno nie uznać wyž-   

„tej Pelskiej, 
BERLIN. 16.X. (Pat). „Taglicehe Rundschau" donosi z Locarno: Kon j pozbyła się całkowicie metod przez 

Ktoś zbyt gorliwy i przewidujący nie- 

  

ło w Departamencie O. W. szości pierwszego, 
Qd tego czesu minęło ćwierć wie- Tak, w Petersburgu oskarżenie 

ku, stosunki zmieniły się radykalnie, | nastąpiło na zasadzie drukowanego 
żyjemy nie pod knutem cara, zle pod ; ustępu, który jakkolwiek tendencyj- 
rządem Najjaśniejszej Rzeczypospoli- | nie interpretowany, dawał realną pod- 

ta ostatnia jednak nie jstawę do obrony. W Žodziszkach 
aresztowanie nastąpiło na zasadzie 
domysłów | przypuszczeń, na razie, 
t. |. przed 3 miesięcami, nie spraw- 
dzonych i nie udowodnionych. 

Powtóre, w Petersburgu zwrócono 
się do najwyższej władzy duchownej, 
po wyjaśnienie sprawy, pozostawia- 
jąc mnie na wolności, w Żodziszkach 
zaś, postąpiono z kapłanem brutai- 
nie i bez ceremonji, jak ze zbrodnia- 
rzem, ałapanym in flagranti, a do 
władzy duchownej nie uważano za 
potrzebne się zwracać. Po trzecie, w 
obu razach oskarżenie rząd cofnął, 

przypomniano go sobie z nastęsują- jale w  Żodziszkach — dopiero po 
cego powodu:X.Godlewski od sześciu | szeregu szykan i upokorzeń osobis- 
lat jest proboszczem w ŹŻodziszkach, | tych. 
parafji mieszanej, w której wedle ra* W Petersburgu zaś rzecz cała od: 
portu, jaki złożył Kurji Biskupiej w | była się na papierze w drodze ko- 
Wilnie, jest 4”/o Polaków, a 60'/o Bia- ; respondencji. Wprawdzie dana z mo- 
łorusinów. Z tej przyczyny zaprowa: | jej strony obietnica zawierała po- 
dzil 7-g0 wrzešaia z. roku nauki w|šrednio przyznanie się do winy, by- 
kościele w języku białoruskim, chcąc jła upokorzeniem stawiącem mnie 
uprzystępnić ludowi wykład Wiary | na równi z błaznem, który na widok 
Św. Snać odpowiadało to życzen!'om | rózgi w ręku ojca, ze łzami przyrze- 
parafjan, albowiem na nich bywał | ka: „już nigdy więcej nie będę”. 
kościół pełny, podczas gdy na pol- Rozważając dzisiaj to moje po- 
skie, nieliczna tylko garstka uczęsz= | stępowanie, wstydzę się go i ponie- 
czała. Dla wyjaśnienia stanu rzeczy | kąd żałuję, że tak postąpiłem, ale to 
i złagodzenia rozterek, jakie między | były czesy niewoli, a niewolnik stoi 
dwoma odłamami wiernych w Żo- po za prawem. 
dziszkech powstawały, wydelegowana Niewola zmuszała biskupów karać 
była przez Kurję Biskupią, Komisja, | pozbawieniem urzędu, lub przenie- 
która zjechała tam 24-go czerwca. | sieniem na inną posadę księdza za 

spełnienie obowiązku duszpasterza 

carat używanych. Świadczy o tem 
fekt następujący: 25 marca upłynęło 
400 ist od wykonania Biblji w prze- 
kładzie  Skoryny na język bia- 
łoruski. Z tego powodu ks. Wincen- 
ty Godlewski, znany sympatyk tego 
języka, miał odpowiednią przemowę 
w kościele św. Mikcłaja w Wilnie. 

Fakt ten, tak naturalńy i. niewin- 
ny sam w sobie, nie podobał się 
pewnemu odłamowi szowinistów pal 
skich, ale na razie przebrzmiał bez 
echa. Dopiero po tzecb miesiącach 

|ne. W warszawskich drukować kore- 
spondencji z Litwy nie wolno, ber- 
dzo rzadko dopuszcza do tego cen= 
zura. Wieści od nas rozchodzą się w 
małopolskich gazetach. Czasami w 
poznańskich. petersburski jeno „Kraj” 
lojalny do obrzydliwości, interesuja | 
się stale i uimieściła listy za stron 
żmujdzkich, wileńskich, kowieńskich i 
grodzieńskich, ba nawet z zapadłej 
Pińszczyzny I Kresów biatorusko-li- | 

„flanckich. W Wilnie po domach, kon- 
spiracyjnie, w komplecikach i po za: 
kamarkach izdebek poczciwych lu: | 
dzików, uczą dzieci stare 
nie historji ich kraju i języka ro- 
dzinnego. W srogiej konspiracji ho- 
duje się całe to pokolenie, ale kon: 
spiracji tak pacyficznej, że uśmiech 
politowania wzbudzić muszą, a nie 
zawarte prześladowania, jakich steją 
się oflarą te wszystkie miłe, patry- 
Jarchalnie urządzane „zawracalnie”. 
Wyższe sfery ziemiańskie i towa- 
rzyskie nie biorą w nich udziału; 
zbyt wiele. mają do stracenie, lepiej 
na obiad czy raut iść do gubernato- 
ra, to bezpieczniej. 

Mieszkania na te zabronione 
uczty w rodzinnej mowie dają ludzie 
niezamożni, urzędnicy,  którzyby 
mieli złamane życie, i pozbawili się 
środków utrzymania w razie wykry- 
cia. Tam właśnie skupia się i tleje 
życie polskie w tym kraju. A na 
wsi? Dziś wiele się o tem mówi w 
sferze ziemiańskiej, że dwór był 
ogniskiem polszczyzny i „promie- 
niował”. Tak, mimowoli. Jużci, mó- 
wiąc po polsku z Białorusinami, przy-   
ula = DA 

imošciu- = 

śniaczkiem* po drogach i 

bywającymi do dworu za służbą lub 
za interesami, polonizowało się ich 
trochę, ale gdyby przyszło wyliczać 
pracę nad polskościąl Nia długi by 
to był spis. Wszak nawet dzieci za- 
możnych rodziców nie uczą się po 
polsku wcale, mówią ehydną pol- 
szczyzną, z rosyjska, piszą nieorto- 
graficznie, a o literaturze ojczystej 
dużo mniej wiadzą, niż o rosyjskiej. 
Nie, zamożne obywatelstwo dla kul- 
tury polskiej w epoce ostatnich lat 
XIX i początku XX wieku, nie poło- 
żyło w tym kraju żadnych zasług. 

Jakże się jednak dzieje, że... znak 
szczególny! W kościele, skąd żadne 
śmiałe projekty rządu rosyjskiego 
nie wygnały języka polskiego, przy- 
bywa czytających na Officji? Coraz 
mniej analfabetów, coraz więcej tych 
grubych, w czarne płótno ze złotym 
krzyżem. oprawnych książek. Więc 
się gdzietego uczą? Więc ktoś po: | zmordowanie. 
kazuje im te litery, nie widywane 
wszak absolutnie nigdzia, bo szkoły 
mało uczęszczane, obsadzone przez 
Jakiś twór, wyzionięty przez Kaługę 
czy Samarę, uczą oczywiście tylko 
po rosyjsku. Skąd więc przesiąka 
ta polszczyzna? Kto sprawia, że 
prenumerują žie widzianą i prześla- 
dowaną gazetę świąteczną Promyka? 
Że, jednak czasami zna;dują po cha- 
tach uradniki polskie elementarze? 

Dzieją się takie dziwne czary... 
Gdy jesień rozszemrze się „kapu: 

rozbłoci 
je, a przestrzeń zasnuje się szarą, 
wilgotną mgłą, długie wieczory w 
półdrzemce spędzają ludzie przy 

, światełku naftowej „smarkatki”, a 
į nawet jeszcze przy łuczywie, jak za 
Giedymina. W ciemnewe, smutne 
ranki, kiedy roboty w gumnach zaj- 
mują starszych, gromady dzieci łażą 
z kąta w kąt izb niechlujnych, w za- 
duchu drzemią na piecu, biją się i 
robią szkody, lub wylatują boso, bo 
kto by im tam buty kupował w tym 
wieku, na marznące drogi i przemo 
czone, zsiniałe wracają z kaszlam i 
bólami gardła. 

Co z niemi robić, utrapienie czy- 
stel Ot, dobrze jak  przypełźnie 
skądyś, z tej mgły, z tych zimnych 
borów, z dalekich miast, człowieczek 
taki, kulawy czy krzywy, albo „dur-i 
nowaty“, ludzina |ęcząca, zabiedzona 
sierota stara. Taki „za kawelek chle- 
ba i ciepły kąt ne zimę, zgodzi się 

„uczyć  dziecińhki na lamentarzu 
beaka*, od świtu do zmroku, nie- 

Chata zapełnia się 
„wtedy rozdzianemi do koszuli w 
cieple dymnego paleniska dziećmi i 
gwarem piskliwych głosów, wrzeszczą- 
cych: beaba, ceaca, deada, efafa, 
giesgal” a potem tykając słomką 
litery: emama emama: mzmz! beaba 
beabz: babal ceaca caaca: cacal | 
tak bez końca. „Czytaj mocno”, 
napędza „wuczyciel” w okularach na 
nosie, albo kobietka, tercjarka, za 
grzechy swoje czy cudze „ochfiaro- 
wawszy się naród nauczać”. A po- 
tem katechizmówka, liczenie,czasami 
nazwy pieniędzy i dni, części świata, 
trochę historji świętej Starego i No- 
wego Testamentu. 

l ot jakoś się dzieje, 

    że coś nie 

ków, zamożne, 
ogrodami, paskami 
mi obszarami pól i łąk, dwory. Pań. 
skie pałace i drewniane z bialemi 
murowanemi kolumnami, domy stu- 
letnie. 

, 

coś umieją... Ten, ów, bystrzejszy, 
poprosi gdzieś książeczki we dworze, 
Czy w plebanii, tam zdziwią się bar- 
dzo, zkądże to? Jak? Któż to uczył? 
Odpowiedź brzmi niewyraźra. „Ot 
sam po sobie... z maleńkości miał 
chęć, troszki jeden taki pokazywał, 
był w wiosce jeden znający na książ- 
ce" itp. 

Potem kupuje przez okazję złoty 
ołtarzyk i paraduje nim w kościele, 
czasami zaś, najwyższy osiąga _roz- 
wój umysłowy: prenumeruje gazetę! 
Nie żałuje pieniędzy na ten papier i 
chodzi na pocztę, choć z niego są: 
siedzi kpinkują, ale zato w niedzielę 
chętnie słuchają tego, co im siedząc 
pod oknem z mozołem wyczytuje.o 
dalekich, nieznanych krajach i róż- 
nych przepisach gospodarskich, uży- 
wanych tam, w „Polszcze, gdzie wi- 
dać, oho naród rozumniejszy i bo- 
gatszy!” 

Wśród tych wiosek itych stosun- 
obszerne, otoczone 

i wielowłókowe- 

W nich ludzie najrozmaitsi. Nie: 
normalne życie niewolnego narodu, 
nie mającego współżycia, 
własnym języku, 
krajowej i wszystkiego tego, co dają 
ogólne prawidła, jednostajną etykę I 
kierunek, 
inaego jak sprawy osobiste, dają tym 
ludziom i tym goiazdom starych ro- 
dzin cechy indywidualne bardzo wy» 

szkół we 
publicznej służby 

Życie bez programu i celu 
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W ostatnim (18) numerze „Tygodnika 
Wileńskiego” wyczytaliśmy zapowiedź, że 
pismo to „przekształca się” na dwutygod- 
nik pod nazwą „Reduta“. Wiadomość ta 
niewywołałaby wśród przyjaciół pisma więk- 
szego wrażenia, bo, mówi przysłowie, „jak 
się zwał tak się zwał, byleby się dobrze 
miai”,—gdyby nie poważna obawa, czy za- 
powiedź nowego pisma ziści się naprawdę... 

Tak czy owak '„Tygodnik Wileński” 
przestał wychodzić. 

Prawie jednocześnie w jednym z ostat- 
nich numerów „Warszawianki” podana zo- 
stała wiadomość, że wychodzący od let 
iz doskonały miesięcznik poświęcony 
literaturze „Przegląd Warszawski* nie bę: 
dzie się nadal ukazywał. Wzmiankę o tem 
redakcja opatrzyła znamiennym tytułem: 
„Ofiera czasów”. 

A w treści jej taki znaleźliśmy ustęp: 
„Nawet taka zasobna firma, jak „Bi- 

blioteka Polska* nie mogła sobie pozwolić 
na zbytek dla dobra kultury polskiej i 
zgłodniałemu molochowi dnia dzisiejszego 
musiała rzucić na pożarcie to rozumne i 
wykształcone dziecko. Sic Itur ad barba- 
riam”. 

+ W ciągu ostałnich kilku lat moloch 
ten pożarł kilkanaście kulturalnych czaso- 
pism, że wymienię choćby „Zdrėj“, „Po- 
nonę”, „Gospodę Poetów”, „Krokwie”, „No- 
wy Przegiąd literatury I sztuki”, „Placów- 
kę", „Quincunx”, ostatnio zaś dwa wymie- 
nlone wyżej pisma. 

Powstało natomiast | nieźle się rozwija 
piśmiennictwo sportowe. Zamiast konkur: 
sów literackich i artystycznych ogłasza się 
zawody w piłkę nożną, biegi na przełaj 
It. p. Niewątpliwie sport zasługuje na naj- 
większe poparcie, niew tpliwie „zdrowe 
ciałc” | „przysposobienie wojskowe” mu- 
szą być troską wychowawców. ale—u lichel 
czyż po odzyskaniu przez Pclskę niepod= 
ległości literatura może pójść sobie na 

„ grzybki?.. Jeśli nie potrzebuje już podsy- 
cač patrjotyzmu, wyciskać | osuszać łez, 
oświecać, przewodzić—to jest niepotrzebna 
| na poparcie nie zesluguje? 

ie tłumaczmy się kryzysem... 
Na piłkę nożną kryzysu niema. 

Kuba. 
    

  

(jsk danie ślubu, ochrzczenie dziecka, 
lub pogrzebanie «osób, które rząd za 
katolików uznać nie chcieł), a karsć 
na rozkaz Ministra, wbrew swemu 
przekonaniu, ad vitanda maiora ma* 
ła. Nie możemy ich za to potępiać, 
bo intencja ich była dobre; ale za- 
przeczyć nie możemy, że taki opor- 
tunizm przynosił uszczerbek powadze 
dostojnika kościoła, jako stróża pra- 
wa | sprawiedliwości. Słusznie Ujejski 
włożył w usta Mojżesza, rozmawiają- 
cego z Bogiem, te słowa: 

„Wiem po coś wodził nas morzem 
i lądem 

Bom myśl Twą odgadł w błyska- 
wicy gromu 

Pamięć doznanej niewoli jest 
trądem. 

W kraj obiecany do mojego domu 
Z nią nikt nie wejdzie. Pod sro- 

gim tym sądem 
Nie przepuściłeś Ty Panie nikomu, 
Bo amarli moi rówieśni i bratni 
Wszyscy—a ja tu umieram ostetail 
Ale te dzieci co się urodziły 
W puszczy, nie pomnąc egipskie- 

go jęku 
| nie łzy hańby, lecz Twą rosę 

piły 
A jam je wszystkie wychował na 

ręku. 
Niechže staną kamieniem Twej 

sił 
| niosą imię Twe w orężnym z 

szczęku; 
A groby Ojców mając za pod- 

stawę 
Niech patrzą w Niebo i niech 

rosną w sławę”. 

że najlepsze prawa na niewiele się 
przydadzą — jeśli samo społeczeń- 
stwo, wykonania jego pilnować, prze- 
ciw pogwałceniu jego protestować 
nie będzie. 

Artykuł XXII konkordatu głosi: 
„W razie, gdyby duchowni lub za- 

konnicy byli oskarżeni przed sądami 
świeckimi o zbrodnie, przewidziane 
przez prawo karne Rzeczypospolitej, 
sądy wspomniane zawiadomią nie: 
zwłocznie kompetentnego ordynar- 
jusza o każdej sprawie tego rodzaju: 
w danym razie przekażą mu akt o- 
skarżenia, oraz wyrok sądowy wraz z 
jego motywami. Ordynarjusz, względ- 
nie jego delegat, po ukończeniu prze- 
wodu sądowego, będą mieli prawo 
zapoznania się z odnośnemi aktami. 

wspomnianych powyżej osób, władze 
cywilne zachowywać będą względy 
należne ich stanowi i stopniowi hie- 
1arhiczremu*. 

Na pierwszy rzut oka zawiadomie” 
nie niezwłoczne Ordynarjusza o are- 
sztowaniu księdza zdaje się zapobie- 
gać zbytecznej gorliwości organów 
władzy wykonawczej t. |: policji, któ- 
ra zwykle pierwsza stawia oskarżone 
go przed władzą sądową. Biskup je: 
dnak nie ma prawa odmówić swojej 
zgody na trzymanie księdza w are 
szcie, jak to się praktykuje w sejmie 
w razie aresztowania posła. Musi on 
czekać wyroku sądu i motywów one- 
go. Na to nie raz nietylko dnie ale 
tygodnie i miesiące czekać trzeba i 
dopiero po ukończeniu śledztwa bę: 
dzie miał prawo żądać przejrzenia 
odnośnych dokumentów. Tymczasem 
kapłan siedzi w więzieniu, a rezultat 
ślsdztwa, choćby zupełnie uniewin 
niający nie wynegrodzi uszczerbku 
jego reputacyi i jego godności ka. 
płańskiej. Odpowiedzą nam może, że 
tych smutnych kazusów sgrawiedli- 
wość ludzka uniknąć nie jest w sta- 
nie, a ksiądz, jako obywatel Rzeczy 
pospolitej, musi los ogółu podzielać. 
Jeżeli jednak zasada równości demo- 
kratycznej nie przeszkadza przywile- 
jom nietykelności posła sejmowego, 
dlaczegożby nie można jej rozciągnąć 

'| do kapłanów, górujących tak stano- 
, wiskiem swolm, jak i wykształceniem 
|nad nie małą liczbą posłów, których 
jedyna kwalifikacja do pozyskania 

| nietykalności była ta okoliczność, ża 
„się na 25 lat przed wyborami do sej- 
"mu urodzić raczyli. 

| Wracając do ks. W. G. byl on a- 
resztowany na zasadzie, jakešmy na- 

| dmienili, punktu 1 artykału 129 pra- 
wa karnego, w którym mowa o za- 
chęcaniu pismem lub słowem do 
czynu zbrodniczego lub zdradzieckiego. 

Czy można przypuścić, żeby ks. 
W. G. w kościele, wobec licznej pu- 
bliczności, czegoś podobnego się do- 
puścił? Widoczna tu przesada, oparta 
na fałszywem zrozumieniu, a może 
nawet, umyślnem przekręceniu słów 
kaznodziei. Łatwo się każdy przeko* 
nač może, że sprawozdania kilku o- 
sób, słuchających prawie zawsze, są 
rozbieżne, nie tylko w szczegółach, 
ale czasem nawet co do głównej 
myśli; a cóż dopiero kiedy tych osób 
jest kilkadziesiąt lub kilkaset, a te 
mat przemowy, której słuchają, draź: 
liwy i sporny, — Czy policjant, ma- 
jący oskarżać księdza, dobrze wyraził 
to co z ust jego słyszał, odpowiedź 
kategoryczną i zupełnie pewną mógł: 

  
  

c  — 

bitne. Czasami až zbyt wybujałe, 
Nie otarte, nie wyrobione, nie liczą- 
ce się z otoczeniem charaktery, 
przywykłe do rozkazywania człe życie 
i do załatwienia wszystkich kłopotów 
życiowych, rublem. 3 

Dlatego nie znaleźć tam w tych 
rodzinach, w których się zawsze du» ' 
żo mówi o tradycji, żadnego progra" 
mu, żadnej jednolitości. Młode poko- 
lenia wychowywane wedle fantazji: 
w Kazaniu, Petersburgu, Mitawie, 
Rydze, Wilnie, Warszawie, Krskowie, 
Louvain, Pradze, Eton, Berlinie, Mo- 
nachjum, u św. Katarzyny w stolicy 
Rosji, w Saere Coeur Iwowskiem czy 
u Niepokalanek, w gimnazjach rosyj- 
skich, czy w pensjach krakowskich 
lub warszawskich. 

Jaknajmniej przebywa w kraju i 
jaknajmniej styka się ze środowis- 
kiem, w którem ma w przyszłości 
żyć I pracować. Przywozi z tych da 
lekich światów pojęcia trochę inne 
niż otoczenie, z którem staje w scy- 
sji, pomiedzy sobą trudno też znaj- 
dują łącznik. Jakiż bowiem być mo- 
że porozumienie między studentem 
z krakowskiej Almae Mater, a wycho- 
wańcem Prawowiedów, czy Ekateri- 
nenschule petersburskiej? Między 
panienką z Baraneum. Krakowskie- 
go, czy z Kuźnic, z belgijskiego kla- 
sztoru, warszawskiej pensji, czy be- 
stużewskich kursów rosyjskich? Z lu- 
dem otaczającym młodzież, ta ргае- | С 
bywa przez czas wakacji; dalekie, po- 
wierzchowne są te stosunki, ale mło+ 
dość sprawia, że zajęcia gospodar- 
kie, obrzędy, wesela i wieczorynki, 

wytwarzają jakieś wspólne porozu- 
„mienie, tło i atmosferę przyciągają 
ce swojszczyzną, która się nie zmie- 

„nła. W płaszczyź:is tych stosunków 
,w zakresie tych uczni, harmonizują 
jsę w identyczny prawie sty/ uczucia 

i sposób bycie młodych paniczów i 
panieneczek, czy wychowują się nad 
Newą, czy nad Wisłą lub Sekwaną. 

Przez panny, które skończywszy 
pensje, klasztory i dodatkowe (wy: 
jątkowo) kursy, tkwią bezczynnie i 
bezcelowo, miesięcami zamknięte w 
pieknych, nudnych  dworzyszczach, 
przelatuje czasami jakiś wiew zainte- 
resowania się czemś, poza liczeniem 
tygodni do karnawału i ewentusinych 
szans zamążpójścia. 

Jakieś anemiczne odruchy pracy 
społecznej, jakieś echa slyszanych 
nauk, jakieś chęci obudzone po- 
wieścią Orzeszkowej, czy pożal się 
Boże, nawet i Rodziewiczówny! Ja- 
kieś wspomnienia nakazów moral- 
mych z Kuźoic p. Zamojskiej... Wresz 
cie i nudy... Mama nie daje zająć się 
gospodarstwem, bood tego jest och- 
, mistrzyni, panna apteczkowa, a wresz- 
„cie i Ciocia Monizie, jeśli nie jaka 
„Jadwinia, Poleczka, Raksimula czy 
„lnna „prawa ręka” odwieczna i 
j wszystko wiedząca lepiej od właści. 
„clelek, Papa parska šmiechem na 
mgliste projekty wyższego wykształ- 
cenia, bracia hulają lub się uczą? 

  

o, co dla Boga robić od rana do 
wieczora, gdy już ani konno jeździć 
błota nie pozwalają, a francuskie 
romanse do cna zbrzydły? 

W razie aresztowania lub uwięzienia | 

ją latensywnie pracować. 

tworzymy formy zbiorowego życia, 

barki inicjatywy społecznej. 

rzenką Lepszej Przyszłości. 

rocznie (iastytucje 25 złotych). 

nek P. K. O. Nr. 5.050. 

zek Teatrów Ludowych, 

Ośw. Pozaszk. 

Powszechnie uznaną jest słuszność twierdzenia, że oświata jest pod- 
stawowym czynnikiem lepszej przyszłości jednostki, narodu i państwa. Nie- 
domagania wszelkich zbiorowych poczynań naszych wskazują wyraźnie, że 
przedawszystkiem brak nam odpowiednich ludzi, że naprzód należy rozwi- 
nąć szeroką akcję oświatową, by każdą jednostkę oświecić i uspołecznić, 
obudzić i rozwinąć w niej świadomość obywatelską, a wreszcie nauczyć 

Szczególnie obecnie, gdy zakładamy zręby państwowości polskiej i 
gdy z ruin powojennych dźwigamy 

nasze gospodarstwa, potrzeby te są naglące i zadania oświaty olbrzymie. 
Szerzeniu oświaty służy głównie szkolnictwo, zle u nas, zanim ujaw: 

nią stę w życiu błogosławione wpływy powszechnej narodowej szkoły, za- 
nim wytrzebimy analfabetyzm, pozostawiony przez zaborców, wielką troską 
należy otoczyć pracę oświatowo-kulturalną wśród dorosłych. 

Nie mamy jeszcze ustaw, normujących formy organizacyjne i finan- 
sowe podstawy oświaty pozaszkolnej i praca w tej dziedzinie spada na 

Organizacje oświatowo-kulturelne pracę podjęły, ale nie posiadzją do- 
jstatecznych środków, aby sprostać potrzebie. 

Corychlej należy pośpieszyć im z pomocą. Gdy nauczyciele i organi- 
zatorzy stają do bezpośredniej pracy oświatowej, ogół świadomych obywa- 
teli winien dzć im środki na pracę. Wszyscy w imię hasła: Oświata Jut- 

W celu budzenie, rozwinięcia i skoncentrowania ofiarności publicznej 
na pracę oświatową wśród dorosłych, powstał 
Kulturalnej, założony przez Zrzeszenie Samorządów Powiatowych, Instytut 
Oświaty i Kultury im. Staszyce, Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych, 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Zwiątek Bibljotekarzy Polskich i Cent- 
ralny Związek Kółek Rolniczych (Związku Młodzieży Wiejskiej). 

Członkiem popierającym „Skarbu* może być każdy, kto prześle od- 
powiednią deklaracje i złoży składkę członkowską w wysokości 3 złotych 

„Skarb Pracy Oświatowo* 

Adres „Skarbu” — Warszawa, Wspólna 23 m. 12, tel. 50350. Rachu- 

Zbiorowym wysiłkiem kilku organizacji społecznych podjęliśmy akcję 
i w poczuciu wielkiej potrzeby apelujemy do wszystkich: 

Zapisujcie się na członków „Skarbu*l 
Składajcie ofiary na „Skarb Pracy Oświatowo-Kulturalnej"ll 
Wskrześmy tradycje szerokiej ofiarności publicznej, stwórzmy pow* 

szechny podatek dobrowolny ną oświatę wśród dorosłych. 
Instytucje wchodzące w skład „Skarbu P. O. K.”. 
1. Zrzeszenie Samorządów Powiatowych, 2 Instytut Oświaty i Kultury 

im. Staszyca, 3. Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych, 4. Polskie Towa- 
rzystwo Krajoznawcze, 5. Związek Bibliotekarzy Polskicb, 6. Centralny Zwią- 
zek Kółek Rolniczych, 7. Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej, 8. Zwią- 

9. Wydział Oświat. Zw. Zaw. prac. Kolej, Rzplitej 
Polsk. 10. Polskie T-wo Emigrac. 11. Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz. 

12. Zw. Pol. Stow. Spoż. Wydz Propag. 
Powsz. 14. Powsz. Uniw. Koresp. 15. T-wo „Świetlica”. 16. Wolna Wszecbn. 
Polska. 17. Koło Pom. Kult. dla Młodz. Prac. m. st. Warszawy. 

/ydz. 
13. T-wo Bibl. 
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by dać tylko stenogram lub fonegraf, 
ale tych środków policja jeszcze nie 
używa, a sędzia śladczy rozporządza 
bardzo niepewnym materjzłem, roz- 
dmuchiwanym w dodatku przez ga- 
datliwość tłumu; a jednak na tym 

średnio i los kapłanz! 
Gdybyż przynajmniej sporządzono 

na świeżej pamięci protokół podpisa- 
ny przez wiarogodnych świadków, ale 
i to się nie praktykuje. 

Prawdopodobnie tak się stało i z 
owam kazaniem-ks. W. G., w którem 
upatrzone namowę do czynu wystąp- 

nego i zdradzieckiego, a które przy 
bliższem rozpatrzeniu musiało się o- 
kazać we trzy miesiące po fakcie, nie 
zawierającem podstawy do obwinie- 
nia, kiedy go po czterech dniach wy- 
puszczono z więzienia. 

Są jednak ludzie, którym się zda- 
je, że nie wystarcza pozwolenia kon: 
kordatu na aresztowanie księdza za 
spisek pfzeciw bezpieczeństwu pań: 
stwa, ale do tej kategorji zaliczyć 
trzeba I czynności, zakłócające spokój 
publiczny. 

Do rzędu tych ostatnich zalicza p. 
prof. Alfons Parczewski, postępek 
księdza, który wyszedłszy z kościoła 

Coraz częściej słyszy się w kraju 
narzekania na naszą bezmyślną poli- 
tykę finansową. Jest ona w założeniu 
swojem fałszywie postawiona, oparta 
raczej na przesłankach teoretycznych, 
a nie rachunku matematycznym, z 
punktu widzenia zagadnień finanso- 
wych i ekonomji państwowej — mo- 
żliwym do zrealizowania. 

„Kurjer Lwowski” czyni gorzkie 
uwagi na marginesie nowych planów 
sanacyjnych p. Grabskiego: 

A premjer nadal deklamuje o prze- 
myśle, o kredycie, gdy sprzeda mono* 
-poie, zgraja przekupniów pójdzie znowu 
ogonkiem do okienka skarbowego, żeby 
zgarnąć zaliczoną forsę, a potem żero» 
wać bez kontroli na pożytek własnego 
portfelu, bez najmniejszego względu na 
postulaty ogólnej gospodarki państwo 
wej. 

zas oczyścić knieje tej gospodarki 
1 unieszkodliwić szakali, uprawiających 
kłusownictwo na pożytek własnego żo- 
łądka. 

Czas ścisnąć grosz publiczny w dło- 
niach I szafować nim z logiką roztrop- 
nej oszczędności. 
i zawołać donośnym głosem: — 

Wszystko dla dobra publicznego, wspól- 
nego—a cofnąć pomocną m, 

których legitymuje sobkowska zachłan- 

ność | tupet kryminelnej przedsiębiore 
czości. 

Trzeba raz skończyć z eksperymen- 
towaniem, a zacząć gospodarkę su- 

miennie przemyślaną, opartą na do- 

świadczeniu, którego uczy twarde życie,   
Jnnemi słowy mówiąc należy jak. 

  

gdzie miał kazanie polskie, nie chciał 
odpowiadać na pytanie, zwrócona do 
Niego w tym języku, ten fakt tak 
drobny, którego pobudki łatwo wytłu- 
maczyć można, roztargnieniem, nie- 
chęcią do prowadzenia rozmowy z 

materjale opiera się oskarżenie, apo | daną osobą, wreszcie dziwactwem, 
fakt którego profesor nawet nie pró- 
bował umotywować, wystarcza w o» 
czach jego, zby księdza, który tak po” 
stąpił, uważać za burzyciela spokoju 
społecznego I otwierać wrota do in- 
terwencji policji, | taką zasadę kon- 
trolowania księdza nawet w prywat- 
nych rozmowach domowych stosun: 
kach, głosi prawnik z zawodu, zamy- 
kając oczy na nadużycia, jakie stąd 
powstać, mogąl Czegoż dopiero spo- 
dziewać się można od niższych urzę 
dników władzy wykonawczej?! 

Incydent przez nas rozpatrywany, 
jasno zdaje się wykazywać wadliwą 
redakcję artykułu XXII konkordatu, 
Zmienić go samowolnie i napoczeka- 
niu oczewiście nie mamy prawa, mo- 
żemy jednak dążyć do dokładniejsze- 
go sprecyzowania jego I uzyskania 
autentycznej interpretacji, przez wła- 
dze kompetentne. 

. Ks. Witold Czeczott. 
  

  

Przegląd prasy. 
Morał z doświadczenia.—O jednolity front demokracji. —Socja- 
liści dyskutują nad przyszłym programem wyborczym.—Zacne 
towarzystwo redaktora „Słowa”. —, Korespondencje" „Słowa” 

. 

najprędzej jąć się pracy nad uzdro- 
wieniem naszego życia publicznego. 
Do pracy tej winny stanąć w pierw- 
szej linji stronnictwa demokratyczne, 
tworząc jednolity front. 

W sprawie tej.pisze „Ziemia Lu- 
belska”: 

Natomiast słusznem jest, że Polsce 
niezbędni są w chwili obecnej ludzie 
o silaych charakterach i czystych za- 
miarach. Takich ludzi wytworzyć może 
wyłącznie demokracja polska. Nie wy- 
tworzy ich obecny złożony niemocą | 
bezwładny Sejm. Natomiast w szero- 
kich masach bezwzględnie drzemie u- 
tajona żywotność niezmierzonych sił, 
zdolnych do wytworzenia nowych już 
lepszych warunków naszego bytowania 
politycznego i społecznego. 

By siły te wyprowadzić ze stanu o 
becnej bierności — podjąć już obecnie 
należy ciężką walkę O zjednoczenie 
ruchu demokratycznego. 
Zjednoczenie to stanie się konkre- 

tnym faktem, gdy stronnictwom lewl- 
€owym przyświecać będzie w przyszłej 
bliskiej już walce wyborczej — Ideał 
uzdrowienia obecnego naszego życia 
publicznego. 

Uzdrowienie to możliwe jest wyłącz- 
nie pod hasłem wprowadzenia do 
przyszłego Sejmu ludzi o silnyca cha- 
rakierach I czystych rękach. 

Walkę z korupcją moralną, zatruwa- 
аса a |. bonanza l 
w musli, w przeciwnym wy! 
sa demokracji grozi zagładą mło- 

dej naszej państwowości. 

Pierwszą jaskółką dyskusji nad   

czony w „Robotniku”, 
Czytamy tam: 

Polska Partja Socjalistyczna pójdzie 
do wyborów z hasłem obrony zasad 
głównych demokracji parlamentarnej 
1 przeciwko atakowi świadomej czy 
nieśw'adomej reakcji. Ale ze swojej 
strony postawi szereg żądań, które 
nasz ustrój państwowy poglębią, roz- 
winą, a przedewszystkiem zmuszą do 
wprowadzenia w życie zasad konstytu- 
cyjnych, pozostających dotychczas na 
papierze. 

Między dość trafaemi charaktery- 
stykami prądów politycznych, nurtu- 
jących wśród społeczeństwa, znajdu- 
jemy taką to ocenę monarchizmu. 
Ocenę tę przytaczamy w całości ze 
względu na omawiany w niej organ 
wileński, mający nieuzasadnione pre- 
tensje do reprezentowania opinji pu- 
blicznej naszego kraju. 

Monarchiści, Ten obóz nie reprezen- 
tuje żadnej siły rzeczywistej; składa się 
z kilkudziesięciu studentów, paru dymi- 
sjonowanych generałów, kilku starych 
panien z arystokracji, oraz z redaktora 
wileńskiego „Słowa”, który to redaktor 
zresztą udaje s'ę, jak wieść niesie. do 
paryskiej Szkoły Nauk Polit, co uwa- 
żam za zupełnie słuszne. Bądź co bądź, 
możemy bez ryzyka pozostawić zacne 
to towarzystwo na uboczu. 
Tyle „Robotnik“. 
„Nadniemeiski Kurjer Polski“, wy- 

chodzący w Grodnie, stawia „Słowu” 
już poważniejsze zarzuty, wkraczające 
w sferę etyki dziennikarskiej. Inkry- 
minuje on mienowicie „Słowu” - 
drukowywanie artykulėw z „N. "ao 

dencyj z Grodna. 
O Ile pierwsza teatralna nie zdradza 

zbytniego polotu ani dowcipu, o tyle 
druga— jako słowo w słowo przepisana 
z numeru naszego pisma z d. 10 b. m. 
świadczy o sporej dozie sprytu I wcale 
niepoślednim dowcipie, posiadanym 
przez grodzieńskiego „korespondenta” 
„Słowa” wil. 

Jeżeli w dodatku zważymy, że wszyst- 
kie dotąd ukazujące się od czasu do 
czasu „korespondencje” z Grodna, 
jedno I to samo źródło natchnienia i 
że są oczywiście płatne, to przyznać 
należy, że spryt korespondenta jest co 
najmniej większy, niż spryt redakcji 
„Siowa”, która otrzymując nasze pismo 
pozwala się — mówiąc delikatnie „na- 
bierać* na podobne „korespondencje* 
zwłaszcza, że na punkcie t. zw. prze- 
druków „Słowo* jest nader wrażliwe. 

KRONIKA. 
Dziś— Wiktora M , Małgorzaty 

Sobota | Jutro—Lukasza Ew, Justa M, 

17 | wschód słońca 9. 6 m. 0% 
Paździer.| zachód „ —g.4m 38 

MIEJSKA. — 
— Program pobytu w Wilnie 

parlamentarzystów  francuskich 
w dniu 18.X—1925. 7.33. Przyjazd 
do Wilna i spotkanie na dworcu przez 
Komitet przyjęcia. ‚ 

7.50. Odjazd z dworca do hotelu 
St-Georges, po drodze zwiedzenie 
Ostrej Bramy. 

8.15—9,30. Pierwsze śniadanie w 
hotelu. r 

9.30—12.00. Zwiedzenie miasta 
(góry Zamkowej, Katedry), szkoły po* 
wszechnej przy ul. Królewskiej, oraz 
Uniwersytetu. * 

12.00. Drugie śniadanie w hotelu 
Georges'a. 

2.00—4.00. Zwiedzenie ochronki 
ma Antokolu, kliniki Uniwersyteckiej, 
kościoła św. Piotra i Pawła, ewent. 
wycieczka poza miasto dla zwiedze* 
nia gospodarstw rolnych. 
= Dalsze mowa 

stytucji oświatowych i społecznych. 
5.00—7.00. Zetknięcie się z miej- 

scowemi ugrupowaniami politycznemi. 
7.00—8.00. Wypoczynek. 
8.00. Bankiet w hotelu Georges. 
10.40. Odjazd do Warszawy. 
— Na powitanie francuskich 

gości. W dniu 18 b. m. przybywa- 
jących perlamentarzystów francuskich 
będą oczekiwały na dworcu m, Ir, 
miejscowe organizacje robotnicze P. 
P. Ś-cznej ze sztandarami. (1) 

— Zbiórka. W dniach 17 i 18 
psździernika odbędzie się w Wilnie 
zbiórka na „Skarb pracy oświatowo- 
kulturalnej”. Centrala tej instytuejłę 
obejmująca 15 kulturalao oświatowych 
pokrewnych sobie zadaniami zrze- 
szeń, znajduje się w Warszawie, a 
kwestę w ciągu bierzącego tygodnia 
przeprowadza w całym kraju. Zbiórka 

| ® człym kraju już trwe, Wilno przy* 
łącza się d> niej na 17 go psź tziere 
nika popołudniu i cały dzień 18-go. 
Nie zapominajcie w te dni dołączyć 
swego grosza do' wspólaego skarbu 
iastytucyj, wchodzących w skład tego 
zrzeszenia, a które są następujące 
1) Zrzeszenie samorządów powiato* 
wych. 2) Instytut oświaty I kultury 
im. Staszica. 3) Centralne biuro kur= 
sów dla dorosłych, 4) Polskie T wo 
krajoznawcze. 5) Związek bibijoteka* 
rzy polskich. 6) Centralny związek 
kółek rolniczych. 7) Centralny zwią- 
zek młodzieży wiejskiej. 8) Związek 
teatrów ludowych. 9) Wydział oświał. 
iw. zaw, pracown. kolejow. Rzeczp, 

  

  

  

  

  
przyszłym programem wyborczym, c» Polskiej. 

i podawanie ich w formie korespon- 
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pułk. Popowicza. Na zebraniu tem 
poruszane były sprawy organizacyjne. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Zebranie dorożkarzy. Dnia 

— Konferencja w sprawie za- ku został odroczony w swoim czasie 
warcia umowy zbiorowej dozor: | wymieniony podatek do dnia pierw 

ców. Ponieważ na odbytem wczoraj ; szego stycznia 1926 roku, Minister- 
posiedzeniu Komisji Publicznej do stwo Skarbu rozłożyło wpłatę przy: 
spraw dozorców domowych, przedsta- padającej różnicy na cztery różne ra- 

  

wiciele właścicieli domów ! dozorców 
domowych do porozumienia jeszcze | 
nie doszli, postanowiono zwołać po-; 

publicz- | 
nej na poniedziałek, dnia 19 go bm.“ 
nowne posiedzenie komisji 

miejskiej wykapano 637 osób, w tej, 
liczbie: z przytułków dla starców 135, 
stsrców z przytułków żydowskich 70, ° 

chrześcijańskich 65 i z ochron miej- 
skich 502 dzieci w tej liczbie: z ochron 
polskich 436 dzieci, z ochron litew:: 
skich 35 dzieci i z ochron žydow- 
skich 31 dziecko. Oprócz tego prze: 
prowadzono dyzenfekcję w 10 mie- 
szkaniach,w tej liczbie: jedaą siarkową, 
oraz wydezynfekowano 138 kilogra- 
mów ubrań. (1): 

SPRAWY PRASOWE. 

— Spóźnione represje. W dniu 
wczorajszym, wfjzwiązku z  areszto- 
waniem komunistów, władze admi- 
nistracyjna skonfiskowały nakłady 
czasopism „Słowo”, „Expres Wileń- 
ski*, „Wilner Tog”, oraz pociągnięto 
do odpowiedzialności sądowaj „Owent 
Kurjer", który będzie odpowiadał 
przed sądem z art. 305 za rozsle- 
wanie niewiarogodnych pogłosek. (I) 

— B. zarząd rzeźni miejskiej 
contra p. Stefanowi Mydlarzowi. 
Dnia 15 października br. na skutek 
skargi pp. Iwanowa i Borysowicze, 
byłych kierowników rzeźni miejskiej, 
miała się odbyć w Sądzie Oxręgo- 
wym sprawa sądowa przeciwko p. 
Stefanowi Mydlarzowi, b. redaktorowi 
„Gazety Wileńskiej” z powodu u- 
mieszczeniz w numerze z dnia 9-go 

czych na opłatę różnicy pomiędzy 

(ty kwartalne płatne: 
1) rata do dnia 15-go lutego, 
2) rata do dnia 15-go maja, 
3) rata do dnia 15-go sierpnia i 
4) reta do dnia 15go listopada 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Odroczenie akademikom 
służby wojskowej. Na skutek sta- 
rań wojskowego wydziału przy na: 
czelnym Komitecie akademickim, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 
porozumieniu z Ministerstwern Spraw 
Wojskowych, wydało okólnik z zez: 
woleniem przyjmowania podań o od- 
roczenie służby wojskowej studen- 
tom urodzonym w latach 1900, 1901, 
1902, 1903 i 1904, w terminie opóź: 
nionym, t. j. do dnia 1 listopada r.b., 
poczem po upływie wymienionego 
terminu, żadne podania nie będą 
uwzględniane, a to z powodu tego, 
że wymieniony termin jest ostateczny 
i został uzyskany w drodze wyjąt- 
ku. (I). 

WÓJSKOWA. 

dsiu 14 b. m. przybył do Wilna puł- 
kownik Asremowski z Departameniu 
inżynierji Ministerstwa Spraw Wojsko” 
wych w celu przeprówadzenia inspek- 
eji oddziałów wojskowych. (I): 

— Gen. B:rbecki na inspekcji. 
Dnia 17 b. m. o godz.- 7.30 przybył 
do Wilna Dowódca Okręgu Korpusu 
Ne. lll gen. Leon Barbecki, celem 
przeprowadzenia inspekcji eddziałów. 
Przybywającego generała na dworcu 

o hełmach policyjnych, proszeni je- 

15 b. m. o godz. 12 w pół. odbyło 
się zebranie Chrześcijańskiego Związ- 
ku Zawodowego dorożkarzy, z naste- | 
pującym porządkiem dziennym: 1) 
sprawy podatkowe, 2) sprawy załat- 

rowskiego. Między innemi posteno- 
wiono zwrócić się do lzby Skarbowej 
w Wilnie z prośbą o przeniesienie 
terminów opłat podatku dochodowego 
na dzień 15 grudnia. Prócz tego pc- 
stanowiono ściągnąć od każdego 
członka związku tytułem składki bez 
waruakowo po 50 gr. (s. k.). 

— Odłożenie wieczoru w „Strzel 
cu”. Zapowiedziany „Wieczór pieśni 
polskiej” który miał się odbyć w dniu 
17 bm. w lokału Związku Okręgowego 
„Strzelec* został odwołany z przy: 
czyn nieprzygotowania techniczne- 
go. Wieczór nieodwołalnie ma się 

odbyć dnia 24 bm. w sali Miejskiej 
o godz. 3 po poł. (2. k.) 

Z PROWINCII. 

— Wys'edlenie do Rosji W 
daiu 14, X. 25 r. o godz. 10 tej rano | 

— Inspekcja u Saperów. W odbyło się wysiedlenie 3 ch rodzin z | 

ś powiatu Wilejskiego do Rosji So | 

! wieckiej. (zd) 

Z POGRANICZA. 

— Spłoszenie przemytników. 
W nocy z 14 na 15 b, m. na terenie 
4 K. P. granicznej, patrol wysłany ze 
strażnicy spotkał się z 3-ma osob- 
nikami, którzy usiłowali przemycić 
towar z Polski do Litwy. Na widok 
policji przemytnicy porzucili towar 

Przed przyjazdem do Wilna prze- 

SK | 

bawiąc się bronią palną własnego wyro- 
bu, spowodował wystrzał | wskutek tego 

, oderwało mu 2 palce lewej ręki. Poszkodo- 
| wanego odwieziono do szpitala św. Jakóba 
| w Wilnie 
{ — Dlaczego stajni nie zamyka ? 
W nocy z 11 na 12 bm. z nie zamkniętej 
I stajni skradziono konia, wert. 120 zł. Ławry- 
nowiczowi Andrzejowi, zam, we wsi Kilony, 
gm. Worniańskiej. 

— Prawdopodobnie otruty. 18 bm. 
, mieszkaniec Swięc'an, Bilszo Gabrjel, Idąc 
| na targ do m Kobylniki, negle stracił przy- ' 

| napadło na mieszkanie Emilji Derwinik, we 
ws! Kachniszki, gm Daugielskiej, pow. Swię- 

į ciaūsklego. Po steroryzowanlu domownikėw, 
rabusie zabrali ubranie, wart. 525 zł. Pościg 
zarządzono. 

— Obrabowany z ubrania. 14 bm. 
w iesie, należ. do maj. Ankudowo, gm. Pa 
refjanowskiej, w pow. Duniłowickim, zcstał 
napadnięty Helcer Szepszeń przez osobni 
ka, który mu zrsbcwał ubranie 

— Historja, jakich wie e. 11 b. m. 
w Dziśnie otrula się esencją ksśrbolową 
Pindusówna Heiens, siużąca szpitala. Przy- 
czyny nie ustalono. 

— Ostrożność nie zawzdzi. 12 bm 
f wskutek nisostrożn. ob.hodzenia się z og 
| o, spalił się dom mieszk. w Dziśnie, 2 
chlewy, inwentarz żywy I martwy. Straty— 

| 2.955 zł. 
— Który to już raz z rzędu? 7 bm 

we wsi Zygmuntowo, gm. Stefanpolskiej, 
pow. Dziś. spalił się dom Zacharewa Teo- 

1 dora. Straty 15 O zł. Pożar wybuchł wskutek 
| podpalecia przez dzieci poszkodowanego. 
    

  

Teatr i muzyka. 
1 — Teatr Polski (Lutnia) Operetka 
* „Pajac“, ktėra na premjerze zyskala soble 
wprost entuzjastyczne przyjęcie, grana bę 
dzie w dalszym ciągu w tej samej obsadzie 
dziś | dni następnych. 

W niedzielę 18 go o godz. 4-tej popoł. 
po cenach zniżonych rekordowa „Hrabina 
Marica". Wieczorem „Pajac“. 

  

  

  

  

Rozmaiłości. 

Ne 236 (388) 

Dla zwycięzcy p'ęcloboju oflarowuje W. 
K.S.„Pogoń” złoty żeton, zaś dla zwycięzcy 
w trójboju— srebrny żeton. 

Sensacje sportowe. 

Ubiegła niedziela przyniosła moc sen- 
sacji sportonych w Folsce, a mianowicie 
csłablona Pogoń wil. lekko pokonała 1 p.p. 
leg. w stosunku 4:0, najmłodsza drużyna 
Klubu lnt. Prac. doszła do finału, w którym 
uległa Wóilji Il w stos. 7:3, w przeddzień 
przed finałem zwyciężyła lekko Pogoń II ąq 
w stosunku 3:2 (półfinał). (1) 

S w celu ostatecznego omówienia wa: 1926 roku bez doliczania odsetek za 
о: % t ść iprzywieziony do Kobylnike, zmarł. o 

A runków- i ewentualnego podpisania odroczenie. Wymienione ulgi będą Wlania postoi, 3) opłaty członkow:| Zadodifiycas Gdei śezraleto <siejked W Warszawie Legja zasilona Śliwą z W. 
Ę umowy. (I). stosowane z urzędu bez specjalnych Skie, 4) wolne wnioski. Zebranie cd- , otrucie się z własnej w'ny, lub z winy osób | KS.„Pogoń” Wilno, pokonała mistrza stole- 

s — Z działalności łaźni miej- próśb płatników. (I). ; było się pod przewodnictwem Da. Las da Wipe AB * cznego Pelonję т POZ 
i › sa Wł. tarza Wł. * | е WZ : a 

skiej. W ubiegłym tygodniu w łaźni Wł. Trebacza i sekretarz UE“ Tabrejonyth GsóBRIKÓW Źawkęóńić 167 Logia ai EA 

zasłużenie, jedynie ustępowała mistrzowi 
taktycznie, natomiast ciąglem na bramkę 
w linji napadu, oraz ambitną I ofiarną grą 
przewyższała Polonję. Drużyna Polonii, 
wskutek brąku w ostatnich czasach racjo- 
nalnego treningu ogromnie spadła w for- 
mie, a do tego nieobecność Grabowskiego, 
Kryglera | Grossż dopomogła Legji i cho- 
ciaż sędzia p. J. Walczak nie uznał prawl- 
dłowo strzelonej bramki przez Tupalskiego, 
to ltsk wyższość 'drużyny wojskowej w dniu 
tym była niewątpii są. 

W zwycięskiej drużynie wyróżnili ślę: 
Lanko, Sobelta, Śliwa I Krasowski, w zwy* 
ciężonej — Loth, Tupalski. 

W Krakowie mistrz Polski Pogoń (Lwów) 
uległ krakov sklej Wiśle w stosynku 

5:0 (3:0) 
Pegoń wystąpiła bez Garbienia, Wisła 

bez Kaczora, którego doskonale zastąpił 
Skryńkowicz W pierwszej połowie gry od- 
razu zaznaczyła się przewaga Wisły, dla 
której w 19 minucie Reyman lil zdobył pier- 
ws:ą bramkę, nasiępnie w 30 minuc'e Rey- 
man | z Kórnera drugą bramkę i w 41 mi- 
nucie ten sam gracz zdobywa trzecią bram- 
kę z karnego. Po przerwie Pogoń otrząsa 
się z przewagi Wisły, atakując b. energicz- 
nle, wszystkie jej ataxi jednak rozbijają się 
o doskonałą obronę Wisły, która następnie 
znowu dochodzi do głosu | w 23 minucie 
Reyman I zdcbywa czwartą bramkę, a w 38 
minucie Czulak—piątą. Ostatnie 7 min. gry 
były prowadzone pod znakiem przygniata- 
jącej przewegi Wisły. 

Sędziował p. Seldner. (I) 

  

Giełda warszawska   
Biedny doktėr“ mus'ai rozebrać wóz, A 

  

rzywitali Komendant Obozu Wsro: i 

kwietnia 1922r. artykułu pt. „Rzeźnia oo brygady Pożerski wcoto: | Piel Poza granicę Polski. Towar z d.16—X 25 r. Giełda pieniężna 

albo brudy miejskie". czeniu wyższych oficerów garnizonu zawierał sacharynę i materjaly: bła- Wyspa bez samochodów. sprzedeż kupno 
- Na skutek wniosków stron cbu, pm,. Wilna. (a. k.). ,watne i został skonfiskowany na E alanai wysp” Rormanać: | Belgja 27,32 27,39 27,25 

Sąd postanowił sprawy nie rozpatry- — Konkurs orkiestr. Dnia. 24 IŻ Skarbu Państwz. (2. k.). kich, Masłących do Aogiji, Fe dopuszcza j Kalkis 2430 4 "= 

wač,poniewaž obaj skarżący są pod- 26 b. m. odbędzie się w Wilnie, kon | NADESŁANE. kai na swe a inle pczwa- Т ОНа 29,051/2 29,13 28.98 

z. w podobnej sprawie NA kurs orkiestr wojskowych, stacjono-, EH i io nie wi. į Nowy York 5,98 6,00 5.96 

ah oskarżenia ze strony proku- z M ora t. ke że sis ) — => a tańca Ay Wil- dzieli samochodu aż = zk baz roku, PRA 30 2007 622 

° ywizji -ciej. samodzielnej bryga- nie. rzybyl do Ипа art. baletowy kiedy nowo mianowany lekarz rządowy, nie | wfedeń 84,60 84,81 84.39 

SPRAWY PODATKOWE. dy. Szczegóły będą podane. (s. k.) | Alfred Waldemar Hankus i otwiera RE o zakazie, sprowadził swój auto- | wiochy 246 „212 3400 

Ru: Aż. 4 |w naszym grodzie szkołę tańców. Córką lekarza, która wbrew. zakazowi | SzAJcśa 115: „04 115,46 

— Ulgowa wpiata podstku ma- OZ: Wymieniony przez szereg lat pro- SUW sdnochódaji krótką drogę z portu R 1259 it Sa 

ZA RSE O z za- — Sprostowanie. W związku z | V2dzil 2 powodzeniem szkołę tańców do Sasa, skazana poni grzywnę pie” | Fustysany:: 2525 25,32 25,19 
- - e i agrożono jej dalszemi karami, rządał dokończenie nakazów płata нца Р NS 203 <paszego pisma | " Toruniu. a aleja W serowy mera, taki, Am. kagó o 37 

80/0 proc. Pożź. konwers. 70 
płstnemi 3 ma ostatecznemi ratami kj bywał w Peryžu i Wiedniu. Wilnia- motor pędzi teraz dynamo, oświetlające dom 

podatku majątkowego, stanowiącemi Kiocś” jotówi” as i nie mają możność wyuczenia się Islužące do elektrycznej kuracji pacjentów. bakų b a= 

w pierwszej grupie kontygentowej, к ostatnich kreacyj salonowych. Poż. dolar. _ 64,50—64,75 

obejmującej rolnictwo 60 procent 
państwo. 

  

      

, 4/sP/o listy z. T. Kred. Z. przed, 1665—16,60 
5% listy z. warsz. przedw. 15,70—16,00 

  

tych rat, a wpłatami uskutecznione- U BIAŁORUSINÓW. WYPADKI i KRADZIEŻE. : 

mi.w formie zaliczek i rat prowizo- se. Ze sportu. z: dowi BST aż 825 

rycznych. — Konfiskata kalendarza. Wła- W. Wilnie. | Zawody lekko-atletyczne W. K. S$. usm ы ы 

Obecnie z uwagi па položenie dze administracyjne przyaresztowały — Kradzież ubrania. 15 bm. Broni- „Родой’. ь Rudaktos I6žės būtieoiriės 

gospodarcze Ministerstwo Skarbu za- 
rządziło -pobranie w r. b. w ciągu 
60:ciu dni od doręczenia nakazów 
płatniczych jedynie jedną czwartą 
część wymienionej różnicy. Prócz te: 
go w celu ułatwienia uiszczania po- 
datku majątkowego właścicielom do- 
mów, którym na zaszdzie art. 66 u- 
stawy z dnia 11-go sierpnia 1923 ro- 

        

   >, 

nakład kalenderza białoruskiego na 
1926 rok za treść wysoce antypań- | 
stwową. 

Z PRZYSP. REZERW. 

— Zebranie instruktorów P.W. 
Dnia 16 bm. o godz. 12 odbyło się 
zebranie instruktorów  Przysposobia- 
nia Wojskowego, pod przewodnictwem 

  
sławę Pyzanek, zam. przy Pożarowej 18, 
okradziono z gardercby wait. 500 zł. 

— Paito z masłem. W nucy z 14 na 
15 bm. u Abrama lzarowskiego, zam. przy 
Nikodemskiej 2, skradziono 1 kilo masła i 
palto damskie, wart. 30 zł. 

Na prowincji. 

— Plinować dzieci! Kuzborski Jan, 
zam. we wsi Mamozo, gm. Rudzińskiej, za- 
meldował, że syn jego Jen, lat 12, 11 b. m. 

W niedzielę d. 18-go bm.o g. 11.30 na 
bolsku sportowem 6 p. p. Leg. Antokol od: 
będzie się: { 

1) Pięciobój—o mistrzostwo m.Wilna, | 
2) Trójbój—dla młodzików ! 
Ponieważ wyżej wspomniśne zawody | 

będą po raz pierwszy organizowane w Wil- 
nie— przypuszczać należy, że wzbudzą wiel- 
kie zainteresowanie u miejscowych Klubów 
Sport. i zgromadzą na starcie elitę lekko- 

atletów wileńskich. 

    

Dr. B Oilsejko 
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. 

  

AE TEIDE 

Szanujący swój czas 
OGŁOSZENIE. 

Państwowa Szkoła Techniczna poszu- ОМВ TANC korzysta zawsze z usług 

    

    

    

   

    

   

  

> — 800 ; ь fert 
wyucza nowootworzona pier«szorzędna szkoła Biura Reklamowego sa ieė Pakkiika 63 mtr. kwadr. Oferty Ihnatowicza 

art. bal. Alfr. Walden-Hankusa w Wilnie pe (puder płynny) nadaje 
twarzy natura!ną pięk- 

ność i przyjemną dla 

oka bialošė, delika- 

tność i świeżość. Pod 

wpływem tego pudru 

twarz wydelikaca się, 

a wszelkie plamy i 

piegi znikają Бегро- 

"ul. Garbarska 1, tel. 82. 

w którem ogłaszający się znajdzie praktycz- 
ną radę: jak ułożyć ogłoszenie, do którego 
pisma podać, w jakilem miejscu umieścić itp. 

Za poradę się nie płaci. 

Kosztuje nie drożej niż w Redakcjach 
a zaoszczędza znacznie fatygi oddając w 

BIURZE REKLAM | 

ostatnie nowości sezonu Wiednia 1 Paryże. 
Specjalne komplety dla p. p. oficerów jak 

i kształcącej się młodzieży, :—: —: 

'Reflektuje tylko na towarzystwo doborowe, 
Zgłeszenia przyjmuje osobiście, Mickiewicza 22 m, 40 (wejście 

Jak do kina) od godz. 4—6 po poł. 

(7) podpis 

CEBULKI. 
hyscyntów, tulipanów, narcyzów, klącze 

peaonji polecają 

  uze=gi too 
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Р ża Ę ogłoszenia do wszystkich pism ЕННЕ 

н ; polskich p: 

_ KTO CHCE 522% ОАКМО Fożyjekich ae 
й bibljotekę 1 żydowskich Skład nasion I zaklad ogrodniczy 

winien zaprenumerowsć najłańszy tvgodnik ilustrowany lite- codzieniych | tygodniowych. Warszawa, Jerozolimska 45, tel. 5-81. Rutynowana 

     
Krzesła Wiedeńskie © 

w dużym wyborze cd 6 zł. 

P poleca 

MOŁODECKI 
ul. Wileńska Nr. 8. 

     

Warunki najdogodniejsze. 
Darmo otrzymuje 

„Ksicgę Handlowo-Przemysło- 
wo informacyjną WILNO* 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Biura 

Stałym klijentom znaczne rabaty. 

ilczcielka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla o 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m 4. 

for Lilevski 
ze znanej dobroci sero* 
wadni p, K. Sielużyckie- 
go, nagrodzony fwielkim 

złotym medalem 
kiło zł. 4.20 gr. 

Otrzymał Węcewicz Zwie* 
dryński Ad. Mickiewicza 

Nr. 7. 

            w.       
   Każda pani bez względu na stanowisko społeczne 

I zamożność mieć powinna w domu 
RACO fenomenalny, światowej sławy wyna- 

5 yt holenderski. I 
Czy jest biedną czy bogatą dbać powinna 0 oszczę- 

A dność, czystość i hygjenę. о Osoba 
1 1 

Tylko RAC Li psks as w średnim wieku może 

rjałów, dywanów, kapeluszy, obić meblowych i t. d. zajmować się wychowa- 
Absolutnie nie szkodząc tkaninom, odrawia i od: | nem mełoletn. dzieci, 

świeża kolory. Działa zdumiewająco. lub gospodarstw domow 
Żądajcie wszędzie. Cena pudełka (12 tebi.) Zł. 1.20. | albo też kuchnią w ma- 
Wyl, Zast: na Woj. Warsz.: A. Smolka, Marszai- | łe] rodzinie ewentualnie 
kowska 149. Centrala Zastepstw D/H „Refiex“, | Pltlggnowaniem chorego, 

Kraków, Starowiśina 16. tu na miejscu czyli też 
na wyjazd. AFntokolska 
ul. d. 54-8 m. w Sutery- 

POPIERAJCIE L.O.P.P. | ** dla Radzikowskiej. 

  
  

polska Drukarnia 
Nakładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

ul. Żeligowskiego I. 

  

  

racki i społeczny „„BIESIADA LITERACKA" o bardzo zaj: 
| mującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. Jezierskiego, 

przy współpracownictwie wybitnych sił literackich, gdyż 

o asa šis otrzyma Jako premjum 
Е omy zė|mujących powlešci najcelniejszych autor6ėw polsk ch 
Й 52 i obcych, każdy obojetności od 10 46 240 stran druku 52 

ы tylko za 5 Zł. 20 gr. miesięcznie. 
Redakcja i sdministracje: Warszawa, Nowy-Świat 50, tel. 291-60. Konto 
czekowe w P. K. O. 7.404 Prenumerata łącznie z dodatkiem książkowym: 

| Miesięcznie zł. 5 gr. 20, kwarlalnie zł. 5 gr. 60, pełroczńłe zł. 31 gr. 20, 
rocznie zł 62 gr. 40 Prenumeraię przyjmują: Administracja craz wszy- 

stkie księgarnie i kantory pism. 

REROZZZADEKEEE 3. TOR RE ZERAACROE OE. ORBZIEROOUZEW 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

* poleca się 

Biuro Przepisywań 51 Grabowski BIETO FTZENISYWÓŃ 01, UTADOWSKICDO 
\ й _ „Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

. przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 4 
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R Kydtwza w !mlenis wro śłułatcietai Aóraj Antaramias. Drsz Se”, zaligowskiece 1;  


