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Na zwrotnym punkcie. 
Sejm większością głosów klu- 

bów Chjeno-Piasta i NPR, wspar- 

tych przez Zjednoczenie Niemieckie, 

zatwierdził uchwałę Senatu o skre- 

šleniu 34 miljonów z prowizorjum 

budżetowego, przedstawionego przez 

Rząd. Gabinet, stojąc konsekwen- 

tnie na stanowisku, że odmówiono 

mu konieczności państwowych, 
zgłosił dymisję. Prezydent Rzeczy- 

pospolitej dymisję przyjął. 

Tak brzmi sucha kronika wy- 

padków politycznych dnia wczoraj- 

szego. 
Dzień ten przejdzie do historji 

zmagań, jakie duch Narodu zaklęty, 

w wolę reformy państwa przecho- 

dził z tą ohydą, jaką nagromadziło 

150 lat niewoli, uosobioną w ko- 

terji politycznej, niezdolnej do wal- 

ki otwartej, ale mistrzyni w intry- 

dze parlamentarnej, w koterji, któ- 

rej wypadki z przed czterech i pół 

miesięcy zdarły maskę, 

Na ulicach Warszawy, w spot- 

kaniu twarzą w twarz dwu części 

narodu, zwyciężyli ci, po których 

stronie była aureola poświęceń i 

bohaterstwa. 

W auli sejmowej zwyciężeni po- 

stanowili się odegrać. Dzień wczo- 

rajszy stanowi ich fragment zwy- 

cięski. 

Przeciwnicy są w obu wypad- 

kach identyczni. Przedmiot walki 

ten sam. Zwycięzcy przewrotu ma- 

jowego brali władzę, aby przepro- 

wadzić reformę państwa. Żywioły 
zwyciężone wystąpiły dziś poto, 

- aby tę samą władzę wydrzeć z rę- 

ki zwycięzców lub conajmniej za- 

chwiać pewnością, dzierżącego ją 

uścisku. 

Czemu doszło do tego? 
Na twórcach przewrotu majo- 

wego pomścił się grzech pierwo- 
rodny ich wystąpienia, Marszałek 

Piłsudski pragnął dokonać  prze- 

wrotu rewolucyjnego, jak sam się 

wyraził, bez następstw rewolucyj- 
nych. 

Bieg życia politycznego, skłó- 

cony wojskowem  pronunciamento, 

miał po niem wkroczyć w legalne, 

zgodne z Konstytucją, łożysko. O- 

kres naprawy państwa nie miał być 
okresem dyktatury. 

Wejście w ramy legalności kon- 

stytucyjnej oznaczało konieczność 

pertraktowania z Sejmem, z tym 

samym Sejmem, przeciwko które- 

mu skierowany był przewrót ma- 

jowy. 

Jest logicznem, że Sejm w pe- 

wnej chwili zbuntował się przeciw- 

ko swej roli. Mając z jednej strony 

obawę wyborów, grozę zdania spra- 

wy wobec wyborców za swe czyny, 

stronnictwa większości dzisiejszego 

Sejmu miały przed sobą, z drugiej 
strony obawę przed ośmieszeniem 

się własną ustępliwością. W dniach 

ostatnich snać ta druga obawa 

przemogła pierwszą. 
Wypadki wczorajsze pociągnąć 

mogą w konsekwencji zgodnie z 
nieoficjalną zapowiedzią rządu, roz- 
wiązanie Sejmu i Senatu z chwilą, 
gdy powołany zostanie nowy rząd. 

Zgodnie z Konstytucją, wybory 

winny winny się odbyć w ciągu 90 
dni od tej chwili. 

Tak się przedstawia droga le- 
galna. 

Co mogą przynieść wybory? 
Wystąpią do nich te same czyn- 

niki polityczne, które wchodziły w 

skład dzisiejszego Sejmu i jeśli w 

życiu politycznem nie nastąpi za- 

sadniczo gruntowna przemiana, to 
do przyszłego Sejmu wejdą te sa= 

me, co dotąd |stronnictwa z tymi 
samymi przywódcami, tylko w in- 

nych proporcjach. W ten sposób 
przewrót majowy nie da najważ- 

niejszego ze swych wyników, któ- 

rego od niego mieliśmy prawo о- 

czekiwać: nie przeprowadzi rewo- 
lucji psychiki polskiej, 

Zmiana ludzi u steru władzy, 

rewizja ustawodawstwa nie jest 
jeszcze pełnem zwycięstwem nad 
Polską wczorajszą. ldzie o grun- 
towną przebudowę społeczeństwa, 
o zorganizowanie go w nowych 

formach, wskazanie nowych wiel- 
kich celów, wychowanie w nim 
zdolności do ich osiągania. Sło- 
wem koniecznem jest stworzenie 
prądu politycznego, któryby trwa- 
le przez lat dziesiątki mógł życiem 
kierować. 

Pchnięcie w tym kierunku ca- 
łego narodu i zorganizowanie go 

pod znakiem czołowej postaci wal- 

czącej Polski—oto zadanie. Czy jest 

ono w ramach dyspozycji konsty- 
tucyjnych możliwe? 

Chwila dzisiejsza, właśnie chwila 

dzisiejsza zmusza nas do postawie- 
nia tego pytania. Są rzeczy, które 

rozumie się tylko w chwilach zwię- 
kszonej wrażliwości, t. j. właśnie 

wówczas, gdy rzeczywistość nie 

stoi w miejscu, lecz prze naprzód, 

naoślep zdawałoby się. 

Konkretnie zagadnienie przedsta- 
wia się w ten sposób: 

Wybory do przedstawicielstwa na- 

rodowego muszą być poprzedzone 
pracą wewnętrzną, przeprowadzoną 
w społeczeństwie. Jest to w okresie 

zakreślonym przez konstytucję ter- 

minem wyborów do Sejmu niemo- 
żliwe. 

Pozostaje więc do wyboru: dobro 

kraju wbrew prawom pisanym, lub 

posłuszeństwo tym prawom. 

Tak brzmi alternatywa, która 

musi znaleźć odpowiedź w tych 
dniach. 

Na takie alternatywy nie mogą 

odpowiadać grupy, zbiorowiska. 

Decyzja należeć może tylko do 

jednostki. 
Są chwile dla jednostek kierow- 

niczych trudne i ciężkie, kiedy ła- 

miąc się ze sobą, postanowienie 
powezmą, słuchając własnego gło- 

su wewnętrznego. Decyzja staje się 

dźwignią, popychającą masy, naka- 

zem. | 
W chwili obecnej odrzucając 

wszelkie powierzchowne, a więc 
łatwe rozwiązanie, zachowujemy 

przecież zupełny spokój. Cokol- 

wiek się stanie, decyzja będzie jasna, 

prosta,będzie ogarniała cel najdalszy. 
Jakiekolwiek rozwiązanie znajdzie 

dzisiejsza sytuacja, wiemy, że o 

biegu wypadków, stanowić będzie 

wola jednostki, przy której byliśmy 

w dniach majowych, za którą pój- 

dziemy i dziś. B. W. 

Z całej Polski. 
Kongres prawa autorskiego. 

Międzynarodowy kongres prawa 
autorskiego przystąpił w 3 dniu 
obrad do dyskusji w sprawie rewizji 
konwencji berneńskiej o międzyna- 
rodowej ochronie prawa autorskie- 
go, uzupełnionej w Berlinie 13 - 
stopada 1908 r. Po dłuższej dy- 
skusji i wysłuchaniu kilku refera- 
tów w sprawie zmiany konwencji 
berneńskiej, p. Destree przedstawił 
wyniki prac w tej kwestji przepro- 
wadzonych przez Ligę Narodów oraz 
instytut współpracy intelektualnej. 
Po dyskusji kongres uchwalił od- 
powiednie wnioski. Na tem obrady 
poranne zakończono. (Pat) 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 
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Rząd i Sejm pod znakiem przesilenia 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Narady. Klubów. 
Od wczesnego rana kluby sejmowe obradowały kolejno 

nad walną batalją, jaka się miała rozegrać o g. 4 po poł. 
na plenum Sejmu. 

Zw. Lud-Nar. pod przewodnictwem specjalnie przyby- 
łego ze Lwowa pos. Głąbińskiego rozpoczął obrady, które 
w wyniku zadeklarowały raz jeszcze opozycyjne stanowisko 
klubu. Również w klubach ChD. i NPR. obrady odbywały 
się z identycznym wynikiem. Klub ChN wyniósł enigmaty- 
czną uchwałę, iż sytuacja pozostaje bez zmian. 

W stronnictwie Piasta wzrósł w godzinach południo- 
wych nastrój wojowniczy przeciwko rządowi. 

Polska lewica również obradowała. Klub Wyzwolenia 
postanowił po krótkiej naradzie głosować przeciwko po- 
prawce o redukcję budżetu, równoznaczną z votum nieuf- 
ności dla rządu. Stronnictwo Chłopskie uchwaliło głosować 
za utrzymaniem rządu p. Bartla i rzucić swe głosy przeciw 
poprawce senatu o zredukowaniu kredytów do 450 miljon. 
Na. wypadek rozwiązania ciał ustawodawczych i rozpisania 
nowych wyborów Stronnictwo Chłopskie postanowiło przy- 
stąpić do bloku lewicy, do którego weszłyby PPS, Wyzwo- 
lenie, Stronnictwo Chłopskie i Klub Pracy. 

Co się tyczy PPS, to postanowiła ona również pod- 
trzymać rząd prof. Bartla. 

Koło Żydosskia po kilku godzinnych obradach posta- 
nowiło nie zmieniać swego stanowiska, t. zn. wstrzymać się 
od głosowania. 

Posiedzenie Komisji Budżetowej. 
Około godz. 11 odbyło się posiedzenie sejmowej komi- 

sji budżetowej dla rozpatrzenia dwuch poprawek Senatu: 
W głosowaniu po krótkiej dyskusji komisja 17 gło- 

sami przeciwko 11 przyjęła poprawkę Senatu, obcina- 
jącą budżet na IV kwartał do 450 mil. zł. Głosowały 
za nią ZLN, ChD, ChN, Piast, NPR i dla kompletu 
Niemcy. " 

Drugi wniosek, dotyczący przywrócenia art. 3 w brzmie- 
niu rządowem, został przyjęty jednomyślnie. 

Natychmiast po wyniku głosowania pos. Kościał- 
kowski (KI. Pracy) złożył referat, motywując to wzglę- 
dami państwowemi. 

Pos. Kościałkowski nie mógłby zreferować obecnej u- 
chwały komisji budżetowej na plenum Sejmu, . albowiem — 
zdaniem jego — uchwała ta jest wybitnie polityczna i niema- 
jąca nic wspólnego z argumentami rzeczowemi i państwo- 
wemi. 

Na miejsce pos. Kościałkowskiego wybrany został 
pos. Byrka (Piast). 

Przed plenum. 

Po posiedzeniu Komisji Budżetowej stało się jasne, jak 
się rozegra batalja na plenum Sejmu na tle prowizorjum 
budżetowego. Z niezwykłem naprężeniem oczekiwano więc 
plenarnego posiedzenia Sejmu. Już o godz. 4-tej po południu 
stały przed gmachem Sejmu na ul. Wiejskiej tłumy publicz- 
ności, która pragnęła uczestniczyć w posiedzeniu. 

/Posiedzenie Sejmu. 
O godz. 4 m. 15 rozległ się w kuluarach przenikliwy 

dźwięk dzwonka. Galerje dla publiczności były doszczętnie 
zapełnione. Loże dyplomatyczne i prasowe również pełne. 
Komplet poselski niezwykle liczny. 

Wśród panującej ciszy marsz. Rataj otworzył posiedze- 
nie. Przy pierwszych słowach p. Marszałka wszedł na salę z 
p. premjerem Bartlem na czele rząd w pełnym składzie z 
wyjątkiem Marszałka Piłsudskiego. Izba sejmowa przystąpiła 
do rozważania poprawek senackich do prowizorjum budże- 
towego. Na sali zapanowało poruszenie. 

Wstąpił na mównicę referent pos. Byrka, który w spra- 
wozdaniu zreferewał wnioski większości komisji budżetowej, 
proponującej przyjęcie poprawek Senatu z okrojoną sumą 450 
mil. zamiast 484, jakich rządał rząd, : 

W dyskusji, jaka się następnie wywiązała, zabrał głos 
pierwszy pos. Rudziński, który w imieniu Wyzwolenia od- 
czytał deklarację, złożoną z dwóch punktów: pierwszy mówi, 
iż klub Wyzwolenia będzie głosował za prowizorjum w su- 
mie 484 mil. drugi punkt deklaracji pos. Rudzińskiego moty- 
wuje potrzebę rozwiązania Sejmu i dodaje, że stronnictwo jego 
już trzykrotnie składało odpowiednief wnioski. Rząd obecny 
po wypadkach majowych miał okazję do rozwiązania tego 
Sejmu, nie skorzystał jednakże z niej. Mówca w imieniu ra- 
towania parlamentu wzywa do rozwiązania obecnego Sejmu i 
składa odpowiedni wniosek. 

Po przemówieniach Posłów Warszawskiego [Kom.] i 
Ballina (NPCh.) lzba przystępuje do głosowania. Naprężenie 
w sali obrad dochodzi do szczytu. 

„Klub ZLN zgłasza wniosek o imiennem głosowaniu. 
Wniosek uzyskuje potrzebną większość, 

Większość sejmowa przeciw rządowi. Głosowanie nad art. 2 preliminarza budżetowego opowiada się za obcięciem wydatków państwowych do 450 mil. 207 posłów przeciwko 94. Za wnioskiem gło- sowały kluby: ZLN. ChN., ChD., Piast, NPR., przeciw — Klub Pracy, Wyzwolenie, PPS., Stronnictwo Chłopskie i grupa Matakiewicza. 
, Następnie Izba jednomyślnie 

zorjum. Marsz. Rataj stwierdza, iż ustawa została Przyjęta i żę w tem brzmieniu prześle ją do ogłoszenia. W tej chwili po- wstaje ze swego miejsca p. premier Bartel i prosi o odrocze- nie dalszych obrad na 3 godziny. Oczy całej Izby Poselskiej były zwrócone na premiera. 

DYMISJA RZĄDU. 
Drugie posiedzenie Sejmu. 

й Marszatek kel iż przychyla się do prośby p. remjera 1 naznacza następne posiedzenie in: t. į. o godz. 8 m. 36 wiec, o RZN „ Na porządku dziennym tego posiedzenia będą następu- jące sprawy: 1) wniosek ZLN o wyrażenie votum nieuf- ności dla rządu, "2) wniosek ChD o wyrażenie nieufno- Ści dla rządu premiera Bartla, 3) wniosek Wyzwolenia o rozwiązanie Sejmu. 
, Większość Sejmu była przekonana, że na drugiem po- siedzeniu zostanie odczytane orędzie p. Prezydenta Rzeczypo- spolitej, rozwiązujące Sejm. Rzeczywistość jednak zadała kłam tej opini. || 

Mianowicie z chwilą rozpoczęcia drugiego posiedzenia marsz. Rataj zakomunikował Izbie, iż otrzymał wpraw- dzie nie oficjalne, lecz: bezpośrednie zawiadomienie, iż rząd podał się do dymisji i p. Prezydent Rzeczypospo- litej dymisję przyjął, 
Wobec tego niema celu 

skami o votum nieufności. 

restytowała art. 3 prowi- 

głosować nad zgłoszonemi wnio- 
Marszałek zamyka posiedzenie. 

Większość Chjeno-Piastowa nie chce 
iść do dom:.u. 

Oświadczenie marsz. Rataja wywołało niebywałe poru- szenie w Izbie. 
W tym momencie powstał pos. Poniatowski i doma= gał się, aby Sejm „mimo nieobecności rządu rozpatrzył wniosek Wyzwolenia, wzywający Sejm do rozwiązania. Powstaje: wymiana poglądów pomiędzy marsz. Ratajem a pos. Poniatowskim. Że strony prawicy słychać głosy sprze- ciwu przeciwko rozpatrywaniu wniosku Wyzwolenia. Pos. „Głąbiński zabiera głos w sprawie formalnej i za- znacza, iż Sejm niema prawa rozwiązać się, iż to prawo przysługuje jedynie Prezydentowi Rzplitej. Pos. Głąbiński stawia formalny wniosek o odrzuceniu wniosku Wyzwo- lenia. Izba większością głosów od ZLN. aż do NPR. włą- cznie głosuje za wnioskiem pos. Głąbińskiego. ‚ Wynik głosowania chjeno-piastowa większość przyjmuje ożywionemi oklaskami. Wieczoru wczorajszego w kuluarach uwidocznił się najbardziej strach i obawa przed utratą man- datów poselskich. Wyszła również na jaw fałszywa i obłu- dna gra większości chjeno-piastowej. Większość ta, która jeszcze przed południem tak buńczucznie domagała się ro- związania Sejmu i szła na walkę z rządem, w tej chwili, gdy uchwalenie wniosku Wyzwolenia dawało możność Sej- mowi zadokumentowania, iż chce być rozwiązany, pokazała właściwe swe oblicze. 

Polska lewica i mniejszości słowiańskie przyjęły wynik głosowania z oburzeniem, dając temu głośny wyraz w wy» krzykach pod adresem prawicy i Piasta. 
Historyczne posiedzenie Sejmu na tem zakończyło się. 

-. Decyzje Rządu 
między jednem a drugiem posiedzeniem 

Sejmu. \ Cóż wpłynęło na ten, a nie inny wynik wczorajszego dnia poli- tycznego? w chwili obecnej trudno coś realnego o tem powiedzieć. 
Niewątpliwie dzień dzisiejszy przyniesie wyjaśnienie wypadków. : Wiadome jest tylko, iż po pierwszym posiedzeniu Sejmu od- 
była się na Zamku narada z udziałem p. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, Marszałka Piłsudskiego i p. premjera Bartla. 

Po tej naradzie odbyła się o godz. 20-ej Rada Gabinetowa w 
pałacu Namiestnikowskim, na której rząd postanowił podać się do 
dymisji. 

Ё 
P. premjer udał się z odnośną uchwałą na Zamek, przedsta- 

wiając prośbę o dymisję p. Prezydentowi Rzeczypospolitej. P. Pre-- 
zydent dymisję przyjął. 

Horoskopy. 
Koła zbliżone do rządu zapewniają iż 

prawdopodobnie utworzony w ciągu najbliższych 2 dni. Oczywiście, nie jest w dalszym ciągu wykluczone, że nowy rząd, którego skład zmieni 

a RZ noc z czwartku na | 
piątek nie przyniesie żadnego rozstrzygnięcia. Nowy rząd będzie - 

się zapewne przez powołanie kilku energicznych i zdecydowanych | 
jednostek, może dziś lub jutro zarządzić rozwiązanie Sejmu.



  

WOLNA TRYBUNA. 

Wybory do Rady Kasy Choryoh a lekarze. 
Któż nie zna starej bajki Kry- 

łowa i wypływającego z niej wnio- 
sku: — Źle jest, gdy szewc piecze 
bułki, a piekarz buty szyje. 

: Gdyby chodziło o radę i zarząd 
instytucji rolniczej, nikomu nie 
trzeba byłoby tłumaczyć, że nie 
tylko głos, ale przewaga należy się 
tam rolnikom, że się ona należy 
inżynierom tam, gdzie chodzi o 
plan budowy, czy nawet remont 
mostów, kanałów, gmachów, cho- 
ciaż wyniki tych prac nie mniej 

obchodzą ogół obywateli, niż go- 
spodarka w Kasie Chorych obcho- 
dzi ogół w niej ubezpieczonych. 

Jeszcze jeden przykład z życia 
miejscowego. 

Przed paru laty w okresie dro- 
żyzny obuwia powstała w domu 
robotniczym kooperatywa z włas- 

nym warsztatem szewskim, która 
miała na tę drożyznę zaradzić. 
Rozwijała się narazie dość pomyśl- 
nie i zadawalniała klijentów. Czy 

nie dlatego upadła, że szewcy byli 
w niej tylko najemnikami, a nie 
odpowiedzialnymi _ kierownikami, 
że rachunków i komisji rewizyjnej 
nie prowadzili w niej fachowi bu- 
chalterzy? s 

Niestety, statut Kasy Chorych 
wcale się z tą oczywistą potrzebą 
fachowości w jej radzie i wybra- 
nym zarządzie nie liczy. 

Dzieli miejsce pomiędzy przed- 
stawicieli ubezpieczonych i praco- 
dawców, nie zastrzegając żadnego 
miejsca lekarzowi. 

Ale tenże statut pozostania wy- 

borcom zupełną swobodę wypeł- 
nienia tej luki. 

Przypomnijmy pierwsze wybory. 
Weszło z nich do Rady 4 le- 

karzy, co stanowiło zaledwie dwu- 

nastą część jej składu. 
Wybory odbywały się wyłącz- 

nie z list partyjnych pod hasłami 
partyjnej  demagogji. Wszystkie 

stronnictwa ubezpieczonych brały 
udział w licytacji obiecanek, po- 

między któremi były takie, jak dą- 

żenie do 100 proc. zasiłku w та- 
zie niezdolności do pracy, kiedy 
Statut ustala 60 proc. 

W tych samych odezwach obie- 
cywano dalszy rozwój nowych 
świadczeń i ubezpieczeń. 

Spełnienie pierwszej obietnicy, 
rozwijając popęd do udawania cho- 
roby, którego dziś prawie niema, 
gdyż się to nie opłaca, zrujnowa- 
łoby Kasę z całą pewnością nawet 

' w czasach normalnych. Kryzys 0- 

www obietnicy drugiej zmu- 

sił ząd do ograniczenia šwiad- 

czeń nadzwyczajnych z zakresu 

przyrodolecznictwa do minimum, 
do ograniczenia normalnych godzin 

normalnych porad lekarskich. 
Spełnienie niewykonalnych о- 

bietnic zawiodło. Radzie pozostała 
krytyka Zarządu, nie zawsze rze- 
czowa, porachunki i jałowe spory 
partyjne i językowe, które ogółu 
ubezpieczonych wcale nieinteresują. 

Kto się temu zbliska przyjrzał, 
ten się zgodzi, że mieliśmy tu w mi- 
njaturze wszystkie bolączki przy- 
padkowych wielogłowych a nieod- 
powiedzialnych rządów  partyjno- 
sejmowych. Mieliśmy ciężką machi- 
nę, która zużywała tyle energji na 
tarcia wewnętrzne, że nie stać ją 

“bylo chociażby na jeden krok po- 
stępu w pracy twórczej w ciągu te- 
go pierwszego okresu rady i zarzą- 
du z wyborów. 

      

HEL. ROMER. 

Jeziora i ludzie). 

II. 

Jedną atoli opowieścią prawie 
historyczną może się ta okolica 
pochwalić i to nie byle jaką. Pisał 

o niej Horain w Tyg. ilustr. w ro- 
ku 1860, a jeszcze kilkanaście lat 

" przed wojną, pokazywano mi mu- 
" rowany słup-kapliczkę, stojącą na 

miejscu, które... 
Tak się rzecz miała. 
Nad samym brzegieni jeziora 

-_ Miastra, spłukującym swemi woda- 
- mi śmiecie podwórków żydowskich, 

rozłożyło się miasteczko Miadzioł. 
Starożytna to osada XV wieku 
sięgająca, gdyż w 1454 kasztelan 
trocki Andrzej fakowicz fundował 
tu kościół pod wezwaniem Sw. Sta- 
nisława. Następnie dobra te do 
Radziwiłłów, Frąckiewiczów, Raj- 
skich, Qirabkowskich, wreszcie w 
1687 drogą kupna do Koszczyców 
przechodzą, mianowicie za 95 000 
zł. Michał Koszczyc, pisarz ziem- 
ski litewski je nabywa. W 1754 r. 
uzyskawszy przywileje Augusta Ill 
Miadzioł do rzędu miasteczek pod- 
nosi Antoni starosta zarzecki, fun- 
dator w tymże roku kościoła i kla- 
sztoru karmelitów, w r. 1832 na 
cerkiew zabranych. W  Miadziole 

  

Nie łudzimy się, żeby nowe 
wybory zupełnie utraciły dotych- 
czasowy charakter partyjny, żeby 
fachowcy mieli odrazu w nowej 
Radzie i Zarządzie Kasy przewagę 
liczebną. Jednak ogół lekarzy wi- 
leńskich, który z pobudek społecz- 
nych spotkał tę nową instytucję 
życziiwiej, niż gdzieindziej, chociaż 
tak, jak gdzieindziej objęła ona 
znaczną część jego pola pracy za- 
robkowej, pragnie za dalsze jej lo- 
sy wziąć na siebie taką część Od- | 
powiedzialności, jaką ogół ubezpie- 
czonych na nich włoży, głosując 
3-go października na bezpartyjną 
listę lekarską. 

Wobec tego, że lista ta obej- 
muje tylko nazwiska lekarzy pola- 
ków, należy zaznaczyć, że nie ich 
jest winą, że się lekarze żydzi, two- 
rzący Osobne zrzeszenie zawodowe, 
z własną listą spóźnili. 

Nie może to wpłynąć ujemnie 
na zgodną współpracę obu tych 
odłamów na stanowiskach płatnych 
w Kasie Corych, któ.e się dzieliły 
i nadal dzielić będą proporcjonalnie 
do ilości ubezpieczonych obu na- 
rodowości. 

Tym, którzy przypuszczają, że 
lekarze wchodząc w  znaczniejszej 
liczbie do kady Kasy mogą tam 
popierać swoje interesy materjalne, 
przypominamy, że regulamin Rady 
i Zarządu stanowczo na to nie 
pozwala, słusznie wymagając opusz- 
czenia posiedzenia przez członka 
przy omawianiu sprawy, która go 
materjalnie obchodzi. 

Sprawy materjalne są i będą 
traktowane zupełnie osobno przez 
porozumienie delegatów wybrane- 
go Zarządu Kasy z delegatami 
zrzeszenia lekarzy kasowych. Zresz= 
tą płatny pracownik Kasy, może 
być w Radzie, ale wejść do zarządu 
może tylko po zrzeczeniu się sta- 
nowiska zarobkowego w Kasie. 
Więc radni lekarze z liczby Nr. 3 
nie skrępowani żadnymi nakazami 
partyjnymi ani zarobkowymi mo- 
gliby z całą swobodą oddać się 
naprawie Kasy, lepszej organizacji 
w niej przyrodolecznictwa, opieki 
nad dzieckiem i zapobiegania cho- 
robom zakaźnym w porozumieniu 
z lekarzami i opiekami szkolnemi 
i sanitarnemi. Z list innych dość 
wejdzie ludzi biegłych w sprawach 
finansowo-gospodarczych. Komisja 
rewizyjna, wobec  nieuniknionej 
złożoności rachunków kasowych, 
powinna być również obsadzona 
nie przypadkowo, lecz przez rach- 
mistrzów zawodowych. 

W Radzie i Zarządzie Kasy 
Chorych powinno być jaknajmniej 
miejsca dla popisów partyjnych, 
które dotychczas pracę twórczą 
paraliżowały. 

Były przewodniczący Rady 
Kasy Chorych N. Czarnocki. 

lekarz 

  

Doktór medycyny 

A. Cymbler 
Choroby skórne, weneryczne i mo- 
czopłcit we. Elektroterapja. Sztucz- 

ne słońce górskie. 
Ul. Mickiewicza 12, róg Tatarskiej. 

Od 10—2 i 5—7. Panie od mo 
507 

  

Wstepujcie do L. O. P. P. 

znajdują się jeszcze: meczet i boż- 
nica, cztery więc wyznania, cztery 
narodowości mieszczą się na tym 
skrawku ziemi. 

Miejsce to było następnego zda- 
rzenia widownią. 

Dobra miadziolskie Koszczyców 
były wielkie, pycha dziedzica wię- 
kszą jeszcze: cała okolica, wsie, 
miasteczka, lasy, pola i wody jego 
były, i drżeli przed nim wszyscy, 
bowiem był to magnat dumnego 
serca, mściwy i pyszny nad wszyst- 
ko. Poślubił w późnym już wieku 
Duninównę, której ród od królów 
duńskich wywodził, jak to po jej 
Śmierci kazał na tablicy, wmuro- 
wanej w Ścianę kościoła, wyryć 
złotemi literami. Był ostatni z ro- 
du, syna chciał mieć koniecznie, 
dziedzica włości tak wielkich. Aie 
tu się zaczynają dziwne zrządzenia 
Boże. Rok po roku przychodzić 
zaczęły na Świat córki! Odsyłał je, 
coraz bardziej rozgniewany na żonę 
Koszczyc, do folwarków z mamka- 
mi, na chłopianki chować kazał, 
znać nie chciał, na utrzymanie 
dzieci odmawiał, matkę ich męczył 
oderwaniem niemowląt od łona 
zaraz po urodzeniu i zakazując zaj- 
mować się niemi. Gdy sześć już 
było na świecie, wściekłość Kosz- 
czyca granic nie miała! Bluźnił, pa- 
stwił się nad poddanemi, zniena- 
widził żonę i niewinne córeczki, a 
dzieci więcej nie było. Przeszło lat 
kilka. Szukał, szperając po wielkich 
księgach rodowodów szlacheckich, 
czy się gdzie jaki szląchcic nazwi- 

КО КЕ WSTOBOGN=S"IK I 

Nowa dyplomatyczna akcja 
litewska przeciw Polsce. 

Wznowienie sprawy o las Kiernowski. 
W związku z zawarciem ukladu z Rosją Sowiecką, rząd litewski 

licząc na poparcie Niemiec, przyjętych do Rady Ligi Narodów, posta- 

nowił rozpocząć dyplomatyczną ofensywę przeciw Polsce zgłaszając w 

Sekretarjacie Ligi Narodów nową notę w sprawie zlikwidowanej przez 

Radę Ligi sprawy zajętego w swoim czasie przez Litwinów lasu Kier- 

nowskiego. 
Nota brzmi: 
„Jego Ekscelencja sir Eric Drummond, 

Narodów w Genewie". 
Panie Sekretarzu Generalny. 

sekretarz Generalny Ligi 

Po wyniknięciu poważnego incydentu na prowizorycznej polsko- 

litewskiej linji demarkacyjnej w rejonie Kiernowa, gdzie wojsko polskie 

zajęło las, znajdujący się po stronie litewskiej tej linji Oraz po zako- 

munikowaniu o tem przez rząd litewski Radzie Ligi Narodów, Jego 

Ekscelencja p. Scialoja jako p. o. Przewodniczącego Rady, listem swym 

z dn. 9 marca 1926 r. zaproponował obu rządom — litewskiemu i pol- 

skiemu przywrócić ten stan rzeczy, jaki panował przed 15 lutego 1926 r. 
Oba rządy zgodziły się na propozycję p. Przewodniczącego Rady, 

lecz ten Ostatni nie uważał za potrzebne zbadać tę sprawę 'podczas po- 

siedzenia Rady 18 marca 1926 r. 
Z wielkiem ubolewaniem czuję śię zmuszony podać do wiadomości 

Jego Ekscelencji, że pomimo zapewnień rządu polskiego, status quo 

ante nie został przywrócony i wojsko polskie dotychczas się znajduje 

w tej części lasu kiernowskiego, którą zajęło podczas zajść 17 i 22 lu- 
tego, łamiąc przytem linję demarkacyjną. 

Dlatego też pozwalam sobie prosić Jego Ekscelencję o interwencję 
u rządu polskiego, by w rejonie Kiernowa został przywrócony stan rze- 
czy z przed 15 lutego 1926 r. 

Zechce Pan, Panie Sekretarzu Cieneralny, przyjąć wyrazy mego 
wysokiego szacunku. 

Pierwszy delegat Litwy w VII Zgromadzeniu Ligi Narodów. 

    

Dookoła traktatu litewsko-so- 
wieckiego. 

Tekst traktatu i obu not. 
WARSZAWA, (Pat). Tekst trak- 

tatu litewsko - sowieckiego (wedle 
prasy sowieckiej): art. 1) traktat 
pokojowy z roku 1920, którego 
wszystkie postanowienia  zacho- 
wały całkowitą swą siłę i nie- 
tykalność, pozostaje podstawą sto- 
sunków między S. S. S. R a Litwą, 
art. 2) S. S. S. R. i Litwa zobowią- 
zują się wzajemnie szanowač przy 
wszelkich okolicznošciach suweren- 
ność terytorjalną, całość i nie ty- 
kalność państw obu, art. 3) ustęp 
piewszy: klauzula о _ nieagresji, 
ustęp drugi, w razie gdyby jedna 
ze stron mimo swego pokojowego 
zachowania została napadnięta przez 
jedno lub kilka państw trzecich, dru- 
ga strona. zobowiązuje się oka- 
zywać pomoc tym państwom 
art. 4) jeżeli trzecie państwo  za- 
wrze układ polityczny,  skiero- 
wany przeciwko jednej z ukła- 
dających się stron lub też w zwią- 
zku z konfliktem, przewidzianym 
w ustępie 2 art. 3 lub też jeżeli 
jedna z układających się stron 
nie będzie zamieszana w konflikt 
zbrojny, a zostanie utworzona ko- 
alicja państw trzecich celem  pod- 
dania bojkotowi ekonomicznemu 
lub finansowemu jednej z układa- 
jących się stron, to druga strona 
nie przystąpi do takiego porozu- 
mienia, ani do takiej koalicji Art. 
5) klauzula o konsyljacji, art. 6) 
ratyfikacja niniejszego _ traktatu 
winna nastąpić w ciągu sześciu ty- 
godni od jego podpisania. Wy- 
miana dokumentów ratyfikacyjnych 
dokonana zostanie w Kownie, art. 
1) termin trwania traktatu okrėš- 
Jony jest na lat 5, prócz art. 1 i2. 
które trwają czas nieograniczony. 
Po pięciu latach nastąpi automa- 
tycznie przedłużenie na rok o ile 

skiem Koszczyc nie znajdzie, by go 
na syna przysposobić, jedną córkę 
oddać na żonę, inne do klasztoru 
pozamykać, by fortuny nie pomniej- 
szyły i splendoru rodu nie nadwe- 
rężyły. Rozwieść się zamyślał, bis- 
kupi odmówili, powodów nie było. 

Jednego dnia, gdy przybyli goś- 
cie ubolewali nad wygaśnięciem tak 
znakomitego rodu, powstał dumny 
magnat i uderzejąc się po twardym 
łbie pięścią, krzyknął w uniesieniu. 

— „Niebo i piekło poruszę, a 
syna mieć będę! Od Boga, czy od 
czarta! Kościół i klasztor zbuduję, 
zakonników osadzę, niech klechy 
dzień i noc wołają do Boga o 
spełnienie mej prośby, niech posz- 
czą i biczują się, nabożeństwa od- 
prawiać każę codzień, hojnie Bogu 
zapłacę naprzód, nie obiecanką— 
cacanką... ale jeśli mię nie wysłu- 
cha*, dokończył: podnosząc pięść ku 
sklepieniom sali biesiadnej, — „jeśli 
darmo modlić się będą klechy i 
poddani moi, to djabłu duszę za- 
przedam, może on mi pomoże”. 

Ledwie tych słów domówił, wi- 
cher się zerwał straszliwy, podniósł 
wody jeziorne, drzewa i strzechy 
poskręcał i wyjąc przeleciał, a lu- 
dzie przerażeni wyraźnie słyszeli 
jakiś głos mrożący krew w żyłach, 
ze świstem wichru łączący słowo: 
synu. 

..Setki poddanych spędzono do 
pracy, budowniczowie z Wilna koś- 
ciół i klasztor budują, i rok zaled- 
wie minął, już Karmelici Bosi psal- 
my proszalne śpiewają, przed reli- 

żadna ze stron nie wyrazi życzenia 
rozpoczęcia rokowań o zmianę. 

WARSZAWA, (Pat.). Tekst not, 
wymienionych przy podpisaniu trak- 
tatu litewsko-sowieckiego. 

Nota Cziczerina: kierując się 
chęcią widzenia narodu litewskiego, 
jak i ine narody niepodległym, co 
rząd związkowy niejednokrotnie oś- 
wiadczał* w swoich wystąpieniach, a 
także zgodnie z notą rządu sowiec- 
kiego z dn. 5/4 23 r. do rządu li- 
tewskiego i sympatją, którą losy 
narodu litewskiego budzą w opinii 
publicznej mas pracujących związku 
sowieckiego, Rząd sowiecki oświad- 
cza, iż fakt naruszania granicy li- 
tewskiej, który nastąpił wbrew woli 
narodu litewskiego, nie zachwiał 
jego stosunku do suwerenności te- 
rytorjalnie określonej art. 2 i uwaga- 
mi do traktatu z dnia 12 lipca 1920r. 

Nota Slezewicziusa: (w skróce- 
niu): p. 1/oba państwa omawiały 
sprawy związane z przynależnością 
Litwy do Ligi Narodów, przyczem 
rząd litewski wychodził przy zawie- 
raniu umowy z przekonania, iż za- 
sady art. 4 umowy nie mogą na: 
ruszać zobowiązań Litwy wobec 
Ligi Narodów, art. 2) rząd litewski 
wyraża przekonania, iż przynale- 
żność Litwy do Ligi Narodów nie 
może być przeszkodą do przyja- 
znego rozwoju stosunków z SSSR., 
art. 3 (dosłownie): jednocześnie 
rząd litewski mając na względzie 
położenie geograficzne Litwy, jest 
zdania, iż zobowiązania, wynikające 
dla Litwy z paktu przynależności 
jej do Ligi Narodów oraz zgodnie 
z ideją ogólnę paktu, Litwa jest 
w prawie regulować wszelkie prze- 
ciwieństwa międzynarodowe w spo- 
sób pokojowy, który najbardziej od- 
powiada jego interesom życiowym. 

kwiami Św. Justyna męczennika, 
przywiezionemi z Rzymu nabożeń- 
stwa częste odprawiają... A dzie- 
dzica fortuny niema... 

Nadszedł czas Wielkiego Sejmu. 
I Koszczyc wybrany na posła poje- 
chał tam z żoną, właśnie w stoli- 
cy w Warszawie, żona jego poczuła 
się brzemienną, teraz nie wątpił 
ani chwill dziedzic miadziolski, że 
syna mieć będzie, że go Bóg wy- 
słuchał. 

Na nic niepamiętny, rzucił na- 
rady nad krajem i do swych włoś- 
ci z żoną wrócił, wioząc kolebkę 
cudnej roboty z herbami, wykłada- 
ną słoniową kością i perłową ma- 
cicą, mającą herby Koszczyców i 
Duninów wyrzeźbionych po bokach, 
nad kolebką, ze złocistej korony, 
spływały adamaszkowe f ranki. 

Wreszcie przyszła chwila roz- 
wiązania, ńajbieglejsi doktorzy czu- 
wali nad matką, Koszczyc dzień i 
noc nie odchodził od żony. Wresz- 
cie... przepowiednie wróżby i prze- 
czucia okazały się słuszne, tym ra- 
zem był to syn. Na znak swej ra- 
dości Koszczyc sypał pieniądze, 
wyprawiał iluminacje, z armat bić 
kazał, karmelitom darował wioskę, 
służbie roczną pensję, koniom sta- 
jennym nawet, przez miesiąc da- 
wano podwójną miarę obroku. 
Magnat szalał z radości. Na chrzci- 
nach było dwuch biskupów, trzech 
wojewodów, z których jeden Ra- 
dziwiłł, król przysłał w zastępstwie 
swoim szambelana, Papież błogo- 
sławieństwo i flaszkę wody z Jor- 

Wywiad z Sidzikauskasem. 

BERLIN, (Pat.). Demokratische 
Zeitungs-Dienst ogłasza wywiad 
swego korespondenta z posłem 
litewskim w Berlinie Sidzikauska- 
sem o umowie litewsko-rosyjskiej. 

Wedle oświadczenia posła, akt 
ten będący przypieczętowaniem 
przyjaźni. litewsko-rosyjskiej, uregu- 
lował wszystkie kwestje sporne 
między temi dwoma państwami. 

Sowiety zobowiązały się do 
zwrotu kwot wywiezionych z li- 
tewskich kas oszczędności podczas 
wielkiej wojny. Tytułem odszko- 
dowania Sowiety udzieliły rządowi 
litewskiemu koncesji na dzierżawę 
100,000 hektarów lasu. 

Poseł podkreślił, iż układ ten 
nie jest skierowany przeciwko 
żadneciu z państw postronnych 

lub Lidze Narodów. W każdym 

razie rząd litewski podkreśli to 

jeszcze w specjalnej nocie do Ligi 

Narodów w tej sprawie. W najbliż- 
szym czasie podpisany zostanie 
układ handlowy, którego treść od- 
powiadać będzie rosyjsko-niemiec- 
kiemu układowi handlowemu. 

Poruszając sprawę Wilna, 
oświadczył poseł, iż uważa za 
rzecz niemożliwą, aby między 
dwoma państwami  będącemi 
członkami Ligi Narodów, miał 

nadal trwać stan wojenny. Zda- 

ńiem posła naglącą jest koniecz- 
ność likwidacji obecnego zatargu. 
Pakt który Obecnie zawarto, jak 
również inne pakty, których za- 

warcie ma nastąpić, mogą się przy- 

czynić do nowego Locarno na pół- 

nocnym wschodzie Europy. 
Muszą się znaleść sposoby i 

środki dla uporządkowania kwe- 
stji wileńskiej. 

Komisarz Cziczerin odwie- 
dzi Kowno. 

BERLIN, (Pał.). Korespondent 

Azien - Ost - Europa-Dienst depe- 

szuje z Kowna, iż Cziczerin pod- 

czas swej podróży zagranicą wstą- 

pi również do Kowna. Prżsa So- 
wiecka ze specjalnem uznaniem 
podkreśla znaczenie art. 5-go ukła- 
du w którym rząd litewski zobo- 
wiązał się do załatwiania wszelkich 
sporów między Litwą a Sowietami 
w drodze bezpośredniego porozu- 
mienia, to zn. bez pośrednictwa 
Ligi Narodów. & 

2 Rosji dowieckiej 
„Dyktator* dla spraw opo- 

zycyinych. 
Najnowszą sensacją w życiu so= 

wieckiem wywołują pogłoski jako- 
by na wniosek Stalina, kolegium 
@. P. U. miało powołać specjal- 
wego „dyktatora“ dla przeprowa- 
dzenia zdecydowanej walki z opo= 
zycją, której czołowymi przywódca= 
mi są Trocki i Kamieniew. 

„Dyktatorem* mianowany był- 
by zaufany spiskowiec Jagoda. 

Plan ten powstał podobno na 
skutek wiadomości o wzrośnięciu 
sił opozycyjnych w niektórych o- 
kręgach związkowych, a zwiaszcza 
na Uralu — gdzie Trocki, . Kamie- 
niew i inni wybitni opozycjoniści 
cieszą się specjalną sympatią mas, 
co wyraziło się w spontanicznych 
na ich cześć demonstracjach. 

W związku z tem mówi się o 
nowym długoterminowym  „urlo- 
pie“ Trockiego. 

Czy Trocki teraz tak łatwo u- 
stąpi—powątpiewać należy. 

  

danu dla ochrzczenia dziecka, czter* 
dzieści par krewnych i przyjaciół 
trzymało dziecko Koszczyców, a 
imiona mu dano królewskie: Wła- 
dysław-August. Mamkę dostał z u- 
bogiej szlachty okolicznej, ale sam 
ojciec nie odstępował prawie syna, 
dzień i noc ciesząc się jego obec- 
nością. Złagodniał też dla rodziny 
i poddanych, córkom tylko nie 
przebaczył, i zaraz je wszystkie 
sześć do klasztoru PP. Benedykty- 
nek nieświeskich odesłał, by je na 
mniszki sposobiono. Chłopak cho- 
wał się zdrowo, a ojciec cieszył 
się nim jak cudem. 

Razu pewnego, dano znać Kosz- 
czycowi, że w jakiejś odległej wio- 
sce chłopstwo odmówiło pańszczyz- 
ny, takich rzeczy Koszczyc nie 
znosił. Zabrawszy broń ze sobą 
nakazawszy najsurowiej mamce, by 
się na krok z pokoju panicza nie 
ruszyła, wsiadł do powozu i kazał 
się wieżć do owej wsi, po raz 
pierwszy opuszczając syna. Na sam 
widok groźnego Pana, chłopi struch- 
leli i karność wróciła. Mniej win- 
nych skazał na batogi, przywód- 
ców kazał zakuć w łańcuchy, dyby 
i kłódki i prowadzić do dworu, 
gdzie ich miał sam sądzić, potem 
pędem wracać rozkał, by na noc 
do jedynaka powrócić. Jechał włas- 
ną, wielką puszczą, gdy usłyszał 
stuk siekiery, rzucił się w tamtą 
stronę i ujrzał chłopka rąbiącego 
drzewo, który na widok rozgnie- 
wanego Pana uciekać zaczął, wie- 
dząc co mu grozi. Koszczyc roz- 
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Sejm i Rząd. 
Początek posiedzenia Sejmu 

Na początku dzisiejszego po- 
siedzenia Sejmu, które rozpoczęło 
się o godz. 4 po południu marsza- 
łek zakomunikował, iż pan prezes 
Rady Ministrów nadesłał pismo o0- 
znajmiające o ustąpieniu gabinetu 
io ponownem zamianowaniu go 
w tym samym składzie oraz O za- 
mianowaniu p. Romockiego mini- 
strem Komunikacji. 

Nadeszły rozporządzenia z mo- 
cą ustaw podlegające zatwierdzeniu 
przez Sejm w liczbie 15. 

Pos. Sfroński zwrócił sięz ape- 
lem do pana marszałka, aby ustalił 
metody kontroli Sejmu nad wyda- 
wanemi przez Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej rozporządzeniami. Mer- 
szałek Sejmu oświadczył, iż o ile 
będzie sposobność postara się, aby 
czy to komisja regulaminowa, czy 
konwent senjorów metodę tę u- 
stalit. 

Izba przystąpiła do 3-go czy- 
tania ustawy o ratyfikacji traktatu 
z Rumunją. 

Pos. Sochacki zgłosił wniosek 
o skreślenie art. 1 ustawy  ratyfi- 
kacyjnej. Marszałek oświadczył, iż 
wniosku tego nie podda pod gło- 
sowanie ze względów regulamino- 
wych. Pos. Nazaruk odczytał de- 
klarację, wobec tego jednak, iż 
pewne ustępy tej deklaracji zajmo- 
wały się stosunkami wewnętrznemi 
Rumunji, marszałek po kilkakrot- 
nych napomnieniach, odebrał głos 
mówcy. 

W końcu po przemówieniu re- 
ferenta Czetwertyńskiego, ustawę 
przyjęto ogromną większością gło- 
sów w 3-em czytaniu. lzba przy- 
stąpiła do poprawek Senatu zgło- 
szonych do prowizorjum budżeto- 
wego. 

P. Pluciński rezygnuje. 
WARSZAWA, (Pat). Wice-mar- 

szałek Sejmu Leon Pluciński na- 
desłał na ręce marszałka Sejmu 
pismo, w którem rezygnuje z urzę- 
du wice-marszałka. Ustąpienie swe 
tłómaczy p. Pluciński złym stanem 
zdrowia. 

Z ZAGRANICY. 
Nowy plebiscyt górników. 

LONDYN. Na dzisiejszem po- 
siedzeniu konferencji delegatów 
związku górników postanowiono 
poddać propozycje węglowe rządu 
pod głosowanie powszechne w za- 
głębiach węglowych. 

W toku dzisiejszych narad wy- 
sunięty został wniosek w _ sprawie 
odłożenia dalszych narad do czwart- 
ku, w którym to dniu okręgi zgło- 
szą wyniki głosowania. (Pat.) 

Poseł Kowalski w Angorze, 
KONSTANTYNOPOL. Przybył 

tu nowy poseł polski w Angorze 
p. Wierusz-Kowalski wraz z rodzi- 
ną. Posła powitali na dworcu człon- 
kowie poselstwa polskiego oraz 
przedstawiciele kolonii polskiej. Po- 
seł zapowiedział rozpoczęcie budo- 
wy w niedługim czasie gmachu по- 
wego poselstwa polskiego na tere- 
nie ofiarowanym na ten cel przez 
państwo tureckie. (Pat.) 

Lloyd George pojedzie do Rosji. 

ELONDYN. Lloyd George nosi 
się z zamiarem wyjazdu na wiosnę 
do Rosji Sowieckiej. Wizyta jego 
będzie miała charakter ściśle pry- 
watny. (Pat.) 

р 

wścieczony pušcit się za nim krzy> 
cząc, a gdy ten nie czekając umy- 
kał, strzelił doń, ciężko raniąc bie- 
daka; nie niógł go jednak dogonić, 
bo umierający zaszył się w jakieś 
gąszcze i zniknął mu z oczu. 

Wróciwszy do powozu, Sspo- 
strzegł się Koszczyc, że burza na* 
gła nadchodzi. Chmury czarne wa- 
liły ponad puszczą, dalekie grzmo- 
ty groźnie warczały. 

* я * 

Jechali w milczeniu, a noc co- 
raz czarniejsza zapadała, wreszcie 
spostrzegł się Koszczyc, że w nie- 
znaną i dziką część puszczy zaje- 
chali i drogę stracili zupełnie, por- 
wał się pan Starosta bić furmana, 
klnąc, a wtem, grom uderzył tuż 
w sosnę, powalając ją na drogę i 
wśród ryku nawałnicy i rozpętania 
burzy, ozwał się głos okropny, 
wołający „synu* i chichoty Sza- 
tańskie rozległy się w koło. 

Koszczyc nieprzytomny z trwo- 
gi o jedynaka wzywając Boga i 
wszystkich świętych na pomoc, 
wyskoczył z powozu i naprzełaj 
lasem się puścił. Gdy o bladym 
świcie doszedł do miasteczka, spo- 
strzegł z daleka gromadę ludzi nad 
jeziorem. Poszedł ku nim, pytsjąc 
co się stało, a włosy mu się jeży- 
ły strasznem przeczuciem. Ludzie 
rozstąpili się w milczeniu. 

„Mamka wskoczyła do jeziora”, 
odpowiedziano wreszcie z groma- 
dy „właśnie ją cucą, oddycha jesz- 
cze".
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Žycie gospodarcze. 
Minister Staniewicz o stanie prac 

meljoracyjnych. 
Polskiej Agencji 

Publicystycznej zwrócił się do p. 
ministra reform rolnych d-ra Wi- 
tolda Staniewicza z prośbą o wyja- 
Śnienie i informacje, dotyczące sta- 
nu obecnego prac meljoracyjnych. 

Pan minister odpowiedział, co 
następuje: 

— W dziedzinie prac meljora- 
cyjnych stoją przed Polską ogrom- 
ne zadania, W szczególności na te- 
renie b. Kongresówki i województw 
wschodnich, gdyż rząd rosyjski nie 
współdziałał w wykonaniu tych 
prac zarówno pod względem usta- 
wodawczym, jak kredytowym. Po- 
życzki na prace meljoracyjne, wy- 
dawane przez ministerjum rolnic- 
twa i dóbr państwowych, nie roz- 
ciągały się na dwie prowincje — 
„Obłaśt* Wojska Donskogo* i Kon- 
gresówkę, a brak ustawy wodnej 
uniemożliwiał społeczne w tym kie- 
runku poczynania. W zaborach pru- 
skim i austrjackim sprawa posta- 
wiona była znacznie lepiej, aczkol- 
wiek i tam całokształt wykonanych 
prac meljoracyjnych jest dalekim 
od dzisiejszych wymagań rolnictwa. 
Za czasów okupacji prace na całym 
obszarze obecnej Rzeczypospolitej 
prawie zamarły. Również bardzo nie- 
znacznie posunięto sprawę w pier- 
wszych latach państwowości pol- 
skiej. Dopiero ostatnie czasy przy- 
niosły zmiany, które rokują szyb” 
szy rozwój zaniedbanej dziedziny. 
Utworzony przy Banku Rolnym 
kredyt meljoracyjny pozwala zawią- 
zywać spółki wodne, a akcja rządu 
i sejmików zmierza do wykonania 
prac podstawowych regulacji rzek, 
przekopania głównych arterji dla 
odpływu wód itd. W dziedzinie u- 
stawodawczej zamierzone są kroki, 
które skoncentrują sprawy meljo- 

Przedstawiciel 

" racyjne, należące obecnie do kilku 

KRONIKA KRAJOWA. 

Biuro badań cen. 

Dnia 26-go b. m. odbyła się 
pod przewodnictwem p. ministra 
przemysłu i handlu inż. Kwiatkow= 
skiego konferencja z gronem za- 
proszonych przez p. ministra fa- 
chowców w sprawie organizacji 
Biura Badań Cen (biuro ankiet). 
Ustalono zasadnicze ramy ustawy 
i projekt regulaminu oraz postano- 
wiono odbyć w ciągu tygodnia dru- 
gie czytanie projektu. W następnym 
tygodniu, po uzgodnieniu z zain- 
teresowanemi  ministerjami,  pro- 
jekt ten zostanie zreferowany na 
konferencji z przedstawicielami prze* 
mysłu i handlu, poczem wniesiony 
zostanie około 15 października na 
radę ministrów. 

10 procentowa podwyżka 
węgla cofnięta. 

Dnia 29 b. m. odbyła się trzy- 
godzinna konferencja pana mini- 
stra przemysłu i handlu z przed- 
stawicielami ogólnopolskiej kon- 
wencji węglowej w sprawie zarzą- 
dzonej 10 proc. podwyżki ceny 
węgla dla rynku wewnętrznego od 
dnia 25 bm. oraz zapowiedzianej 
40 proc. podwyżki ceny węgla dla 
kolei. 

W wyniku konferencji przedsta» 

  

„Nieszczęście z dzieckiem!* ryk= 
nął szarpany trwogą ojciec i pę- 
dem puścił się do pałacu. Tam 
wpadłszy do sypialni niemowlęcia, 
zaledwie uchylił adamaszkowych fi- 
ranek królewskiej kołyski, zatoczył 
się siny z wściekłości i rozpaczy. 
Martwy trupek synka leżał wśród 
pościeli, zimny już i blady. Oczom 
nie wierząc, porwał dziecko i do 
okna zaniósl, ale nie było wątpli- 
wości, nie żyło. Wybiegł na dzie- 
dziniec, . gdzie właśnie ocucono 
„mamkę, padła nieszczęsna na zie- 
mię półmartwa ze strachu. Tłum 
ludzi stał wkoło. Czuć było, że 
stanie się coś strasznego. 

— „Coś uczyniła nędznico*? 
Krzyknął Koszczyc kopiąc ją no- 
gą. „Co z potomkiem rodu Kosz- 
czycow się stalo“?! 

= „Panie, nieszczęście, koło 
północy dziecko płakało i rzucało 
się niespokojnie, (właśnie wtedy 
gdy Koszczyc do chłopa strzelił) 
wzięłam je do siebie i niechcąca 
przyspałam. (przydusiła we Śnie). 

„Przeklęta!  Przyspałaś mego 
syna! Ostatniego Koszczyca! 1 w 
piekle nie będzie dość męczarni 
dla ciebie, ale i ja cię ukarzę tak, 
że wieki popamiętają"*. Brać ją i 
prowadzić nad jezioro, a wy kop- 
cie tam dół wązki i głęboki”. Szedł 
za niemi z nabitemi rewolwerami, 
wracającego furmana i wędrow- 
nego kramnika popędził dół ko- 

,pać, ale gdy kazał weń nieszczęs- 
ną mamkę po głowę zasypać, u- 
ciekli, mimo groźb i dopiero jacyś 

  

- daleko po wodach 

ministrów, w jednym resorcie, co 
niewątpliwie dodatnio odbije się na 
tempie wykonania zamierzonych 
prac, których rozmiar jest olbrzymi. 

Znaczna większość naszych pól 
ornych wymaga drenowania, łąki 
wymagają częściowo  osuszenia, 
częściowo nawodnienia. Niezależnie 
od tego mamy ogromne obszary 
nieużytków bagiennych, sięgające 
w dzielnicach centralnych wielu 
setek tysięcy hektarów, a w woje- 
wództwach wschodnich wynoszące 
przeszło 4.000.000 ha. Na tym ob- 
szarze leżą słynne bagna poleskie, 
zajmujące około 1.800.000 ha, na 
których prawie nic się nie produ- 
kuje. Osuszenie i zagospodarowa- 
nie tych nieużytków, jak również 
zmeljorowanie łąk i pól powięk- 
szyłoby naszą produkcje rolniczą 
przynajmniej dwukrotnie, a wtedy 
byliśmy jednem z najlepiej usytuo- 
wanych państw w Europie. 

W ostatnich czasach rząd zwró- 
cił uwagę na te nieużytki. Zamie- 
rzonem jest osuszenie Polesia w 
szybszem tempie, jak również o- 
suszenie puszczy Kurpiowskiej i 
rozległych bagien,położonych wzdłuż 
Narwi i jej dopływów. Prócz tego 
w związku z bezrobociem projektują 
się duże prace meljoracyjne w naj- 
bliższych okolicach _ Warszawy, 
gdzie w kilku zwartych obszarach 
mamy przeszło 60.000 ha bagien i 
zabagnionych łąk i pól. Ważniej- 
sze z tych terenów są: dolina rze- 
ki Utraty, Puszcza Kampinoska, 
doliny rzeki Długiej i Czarnej, do- 
lina Radwanowska i inne. Zmeljo- 
rowanie tych terenów dostarczy 
pracy 4.000 bezrobotnych w ciągu 
trzech lat, a w następstwie zatru- 
dni corocznie bardzo liczny zastęp 
ludzi. Zostaną one uruchomione 
w najbliższych tygodniach. 

wiciele konwencji złożyli 
jące oświadczenie: 

Cała 10 proc. podwyżka zo- 
staje cofnięta, a sprawa ewentual- 
nej podwyżki uzależniona zostaje 
od wyników badań specjalnej ko- 
misji i od rezultatu konferencji, 
która się odbędzie następnie z pa- 
nem ministrem przemysłu i handlu. 
Podwyżka ceny węgla dla kolei 
również narazie nie wchodzi w ży- 
cie z tem, że przedstawiciele kon- 
wencji rozpoczną bezpośrednie per- 
traktacje z panem ministrem kolei. 
Zwyżkę ceny węgla kolejowego łą- 
czy p. minister przemysłu i handlu 
ze sprawą wysokości podwyżki ta- 
ryty kolejowej, wobec czego obie 
sprawy będą rozważane przez 
czynniki rządowe łącznie. 

Z posiedzenia Komisji 
Ochrony Lasów. 

Wczoraj dnia 30 bm. w sali 
konferencyjnej urzędu wojewódz- 
kiego odbyło się posiedzenie Ko- 
misji Ochrony Lasów, na którem 
przewodniczył p. wojewoda Racz- 
kiewicz. W posiedzeniu wzięli udział 
inspektor leśnictwa przy urzędzie 
wojewódzkim p. Kotkorowski, pre- 
zes Wileńskiego Towarzystwa Rol- 
niczego p. Giecewicz i przedstawi- 
ciele kółek rolniczych. 

Ogółem na posiedzeniu rozpa- 
trzono 24 sprawy, dotyczące nie- 

następu- 

nieznani hultaje obieżyświaty, któ- 
rzy się tam znaleźli pracy tej do- 
kończyli nagą kobietę zasypując 
ziemią tak, że tylko głowę widać 
było jęczącą i siną. Kto żyw uciekł. 
Pani dowiedziawszy się o śmierci 
syna i męczeństwie mamki, nie- 
przytomna położyła się do łóżka, 
w miasteczku życie zamarło. Prze- 
or Karmelitów w asystencji księży 
i braciszków, z Krzyżem ruszył do 
dworu, ale Koszczyc siadł z nabi- 
tym muszkietem w oknie sypialni 
syna i krzyczał, że w łeb palnie 
każdemu, kto sądowi jego prze- 
szkodzi. Odeszli z niczem. Cały 
dzień zeszedł w okropnem strachu. 
Noc zapadła, księżycowa, jasna, 
chłopi okoliczni zbierać się zaczęli 
w gromady, szemrzeć... jęki mam- 
ki coraz straszliwsze, rozlegały się 

jeziornych, aż 
o kilkanaście wiorst było słychać. 
Chcieli iść, choć z narażeniem ży» 
cia ratować, Ale ledwie się zbliży- 
li, przybiegły trzy czarne jak smo- 
ła psy ogromne, i te warcząc, wy» 
jąc, szczerząc zęby, wartowały ko- 
ło głowy nieszczęsnej męczennicy. 
Strzelił do nich najlepszy strzelec 
z wioski, nie trafił. Wtedy zrozu- 
mieli, że nie ludzka tu moc tem 
wszystkiem rozrządza i poszli do 
kościoła, modlić się noc całą, ra- 
zem z zakonnikami i księżmi. A 
mamka jęczała do świtu, przekli- 
nając swego kata okropnie... O 
wschodzie słońca wyszli księża z 
kościoła, niosąc ku niej Najświęt- 
Szy Sakrament, ale uprzedził ich 

prawnego wyrębu lasu lub pozwo- 
lenia na wyrąb. Z tego kilka spraw 
przekazano sądowi w trybie kar- 
nym za nielegalny wyrąb i 1-ną 
sprawę zdjęto na wniosek właści- 
ciela z wokandy. Następne posie- 
dzenie Komisji Ochrony Lasów 
odbędzie się w końcu października. 
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Z Giełdy Wśrszawskiej w dniu 
30-IX r. b. + 

I. Waluty 

sprzedaž kupno 
Dolary 8,97 8,99 8,95 

II. Dewizy 
Londyn 43,71 4388 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 25,15 25,60 25,66 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,35 174,79 173,91 
Rzym 34,05 3419 33,97 
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Ruch zawodowy. 
O Umowę Zbiorową dla dozor- 

ców domowych w Wilnie. 

Z klasowego związku Dozorców 
Domowych otrzymaliśmy następu- 
jący komunikat z prośbą o umiesz- 
czenie. 

„Z dniem 30 września r. b. wy- 
gasa Umowa Zbiorowa ustalająca 
warunki pracy i płacy dozorców 
domowych, wskutek czego Klasowy 
i Chrześćjański Związki Dozorców 
wystąpiły do Inspektoratu Pracy 
XII okręgu z prośbą o zwołanie 
polubownej konferencji z przedsta- 
wicielami właścicieli nieruchomości, 
przyczem Związki przedłożyły u- 
zgodniony projekt nowej Umowy 
Zbiorowej. Konferencja dnia 21-go 
września r. b. niedoszła do skutku 
wskutek niestawienia się przedsta- 
wicieli właścicieli nieruchomości, a 
na konferencji w dn. 27 września 
r. b. nie osiągnięto porozumienia 
wobec nieprzejednanego stanowiska 
właścicieli nieruchomości, którzy 
dążą do tego, aby wykorzystując 
nędzę dozorców stworzyć taką sytu- 
ację przy której dozorcy całkowicie 
byli by zdani na łaskę właścicieli 
nieruchomości. 

Przedstawiciele dozorców bardzo 
zostali zdziwieni oświadczeniem 
przedstawicieli Stowarzyszenia Wła- 
Ścicieli Nieruchomości, któremu 
rzekomo Związek Właścicieli Drob- 
nych Nieruchomości złożył ofertę 
na sprzątanie ulic w m. Wilnie za- 
miast dQzorców. Dozorcom dziwną 
wydaje się ta chęć odebrania pracy 
u nędzarzy jakimi są dozorcy przez 
Związek Właścicieli Drobnych Nie- 
ruchomości, tembardziej że ten o- 
statni dotychczas uchodził za or- 
ganizację demokratyczną. 

Narazie klasowy Związek Do- 
zorców dla zastanowienia się nad 
wytworzoną sytuacją zwołuje na 
dzień 1 października r. b. o godzi- 
nie 5 wieczorem Walne Zgroma- 
dzenie dozorców domowych m. 
Wilna w lokalu Z. Z. K. przy ul. 
Kijowskiej Nr. 19. 

Należy zaznaczyć, że obowiązki 
dozorców zgodnie z przepisami 
władz policyjno-sanitarnych wyma- 
gają bardzo dużego nakładu pracy 
dla utrzymania domów i ulic w 
należytym porządku. Dozorcy za 
to otrzymują groszową pensję i 
częstokroć niemożliwe do życia 
ludzkiego mieszkania. To też do- 
zorcy domowi zamierzają walczyć 
o lepszą Umowę Zbiorową, pomi- 
mo chwiejnošci Chrześcjańskiego 
Związku Dozorców wszelkimi le- 
galnymi środkami". 

  

Koszczyc, zobaczywszy że jeszcze 
żyje, pochylił się i z całej siły wy- 
ciął policzek tej głowie wystającej 
z ziemi, już prawie martwej. Jeden 
jęk przeciągły się ozwał i głowa 
opadła niżej... skonała pod tą znie- 
wagą ostateczną... 

Koszczyc zawrócił do pałacu i 
dzikim głosem rozkazał rzeczy pa- 
kować i konie do karety zaprzęgać, 
żonę chorą zaniešli hajducy do 
powozu, a on nie oglądając się na 
nic i nikogo, o pogrzebie dziecka 
nie wspominając, siadł i wyjechał. 

Gromada rzuciła się ku jezioru 
i odkopała mamkę, ale już znaku 
życia nie dawała, pogrzebano ją 
więc na miejscu kaźni i niebawem 
słup-kapliczkę murowaną na wiecz- 
ną rzeczy pamiątkę postawili. Ma- 
łego Koszczyca pochowano w pod- 
ziemiach kościoła w grobach ro- 
dzinnych, a za piecem w jego po- 
koju, znaleźli pół martwą ze stra- 
chu i głodu Hanulę dziewczynę 
służebną, ciotkę starego rybaka Ja- 
siuka, który tę całą historję p. Ho- 
rainowi w 1860 r. opowiadał, a 
znał ją z relacji tejże Hanuli i 
własnego ojca, kredencerza w pa- 
łacu Koszczyców. Sam Jasiuk, żoł- 
nierz Kościuszkowski i Napoleoń- 
ski, żył, jak wi,;!u nadjeziornych 
rybaków blisko s:» lat i dziwy o 

A czasach «. niał opowia- 
dać. 

Wieści i obrazki z kraju. 
Z Mołodeczna i okolicy. 

Mołodeczno. 

Ktoby sądził, że Mołodeczno, 
jako t. zw. Syberja Polska nie po- 
siada wyższych aspiracji — ten by 
się grubo mylił. Na dowód — go- 
ścina w ub. wtorek Osterwowej 
Reduty, która acz bez mistrza, po- 
zwoliła podziwiać się miejscowemu 
społeczeństwu w „Ponad Śniegu" 
Żeromskiego. 

Po amatorskich próbach tutej- 
szego zespołu, mistrzowska gra re- 
dutowców, chociaż krępowana 
szczupłością sceny, brakiem odpo- 
wiednich efektów świetlnych i t. d., 
zostawiła w większości widzów nie- 
zatarte wrażenie. To też inicjatoro- 
wi przedstawienia D-cy 86 pp. pułk. 
Mackowskiemu należy się serdecz- 
ną wdzięczność. W szczupłych ra- 
mach posiadanych możliwości po- 
trafił ten energiczny oficer dać Mo- 
łodecznu niedużą lecz miłą scenkę 
z widownią na 300 osób, kino, za- 
chęcił miejscową „Rodzinę Wojsko- 
wą* do zorganizowania własnej 
trupy amatorskiej, której członko- 
wie z zazdrością acz pilnie pod- 
patrywali arkana sztuki aktorskiej 
u swych starszych kolegów z Re- 
duty. 

Wracając do występu tej ostat- 
niej należy zauważyć, iż nie cała 
oczywista widownia orjentowała się 
co do osoby autora, przewijające- 
go się przed oczami kunsztu aktor- 
skiego, w jednym z najwyższych 
jego przejawów. Dziwiono się, że 
autor akurat Żeromski a nie Przy- 
byszewskiego, po 1 akcie jedna z 
przedstawicielek  Mołodeczańskiej 
noblessy oświadczyła: „zobaczymy 
co dalej, bo na razie to nic nie- 
ma", — trochę  šmiano się nie 
wtedy, gdy należało (czy wogóle 
należy), to zbyt może burzliwemi 
oklaskami witano każde opadnięcie 
kurtyny. 

A co robi wieś? 

Wieś politykuje na zabój. Agita- 
torzy, posłowie i inni działacze 
Biał. Rob. Włościańskiej Hromady 
w przeciągu paru miesięcy cały po- 
wiat wywrócili do góry nogami. 

Politykuje na całego każdy li- 
teralnie: dzieci bojkotują szkoły 
polskie, wyrostki, baby i dojrzalszy 
element organizuje na gwałt „hurt- 
ki* (kółka) partyjne, na których 
światoburcze idee cieszą się wy- 
jątkowem powodzeniem i uzna- 
niem. 

Prowodyrzy zacierają ręce z 
zadowolenia, administracja z pos 

licją na spółkę smutnie kiwa gło- 
wami, oczekując z utęsknieniem 
„Zmiany kursów", a wszystko Od-, 
bywa się na tle ciemnoiy tutejsze- 
go chłopa, zakutego, gnijącego w 
biedzie, topiącego swą nędzę w 
półkwaterku denaturatu i liczącego 
Oczywista na ex oriente lux. Do 
tego ostatecznie redukuje się akcja 
polityczna czy to N. P. Ch. czy to 
В. W. R. Н. — tania demagogia, 
bez myśli o podniesieniu moralnem 
i materjalnem mieszkańca tutejszej 
wsi, innych widoków rozwoju nie- 
ma i mieć nie może. 

Jakże w związku z tem smut 
nie się przedstawia rola poszcze- 
gólnych odłamów społeczeństwa 
polskiego: Ziemiaństwo, swe wpły- 
wy na wieś, dzięki wyjątkowo ego- 
istycznie rozumianemu interesowi, 
zredukowało do zera akcji społecz- 
nej, za wyjątkiem paru jednostek, 
nie prowadzi żadnej — udziału w 
życiu samorządowem nie bierze, 
ześrodkowując całą uwagę na wy- 
ciskaniu resztek z. ojcowskiego 
dziedzictwa. — Apres nous le delu- 
ge — jest ogólnem hasłem które 
się przyjęło samorzutnie bez żad- 
nego nacisku, a z zapałem godnym 
lepszej sprawy. Przebłyski energji 
można jedynie zauważyć w krytyce 
obecnego Rządu, w ubolewaniach 
nad  „nieszczęścieni majowem*, 
pozatem beznajdziejna pustka. 

Nauczycielstwo zaabsorbowane 
w pracy zarobkowej, z jednej stro- 
ny jako obce, przeważnie nie wie 
którędy i jak trafić do tutejszego 
chłopa, z drugiej nie potrafi zain- 
teresować siężywotnemi dlań has- 
łami chwili, ograniczając się w 
najlepszym razie do organizowania 
pogadanek geograficzno - przyrod- 
niczych lub przedstawień teatral- 
nych, które ani doborem sztuk, 
ani wykonaniem nie dostosowują 
się do umysłowości słuchacza, nie 
potrafią go przeto zjednać i pod- 
nieść kulturalnie; często skutek jest 
wprost odwrotny w stosunku do 
zamierzań. Pozostałe grupki pol- 
skie jak urzędnicy, kolejarze i td. 
osamotnione wobec ścisłej izolacji 
żywiołu ziemiańskiego, bez opar- 
cia o coś stalszego, a żyjące w 
okropnych warunkach mieszka- 
niowych i materjalnych marzą je- 
dynie o jaknajprędszem wydosta- 
niu się z piekielka zrządzonego 
przez zły los. A przecie możliwoś- 
ci rozwoju tej połaci kraju, poło- 
żonej w Naduszańskiej dolinie są 
bardzo duże; jakie i dlaczego nie 
wyzyskane opowiem w następnej 
korespondencji. St. J. 

Piękny dowód braterstwa kopistów. 
Słobódka, pow. Brasławski. 

19 baon K. O. P. rzucony na 
północną granicę kraju, żegnał u- 
roczyście w Słobódce, miejscu swe- 
go postoju dnia 11 ub. m. zwol- 
nionych do rezerwy wysłużonych 
szeregowych rocznika 1903. 

Już dn. 10 września żołnierze 
ci zdjęli ze siebie mundury woj- 
skowe, by w ubraniu cywilnem roz- 
począć nową epokę życia, opartego 
na 2 letniej praktyce żołnierskiej 
pełnej trudów lecz nie pozbawionej 
i pięknych momentów. To też w 
dniu tym niejeden z žolniežy po- 
czuł żal za mundurem, a liczba 
chętnych na służbę nadterminową 
przekraczała kilkakrotnie zapotrze- 
bowanie. 

Już w przeddzień żołnierze po- 
zostający z młodszych roczników 
odczuwali utratę swych starszych 
kolegów, z którymi tyle wspólnie 
przeżyli i szczerze ich pokochali. 
W dniu 11 ub. m. dzięki zabiegom 

przełożonych wszyscy  zwalniani 
wraz ze swymi młodszymi kolega- 
mi spożyli suty obiad. Podczas o- 
biadu, który odbył się w najser- 
deczniejszym nastroju, opuszczają- 
cy szeregi żołnierze dali wyraz głę- 
bokiemu zżyciu się z oddziałem, 
który z żalem szczerym żegnali. 

Nastrój taki nie powstał w jed- 
nej chwili, lecz był wynikiem dłuż- 
szej owocnej pracy referenta oświa- 
towego baonu por. lek. Rittlera, 
d-cy drużyny por. Kisiela—pod u- 
miejętnem kierownictwem d-cy bao- 
nu. Nastrój taki niewątpliwie po- 
woli wejdzie w tradycje baonu. 

Po skończonym obiedzie przy 
dźwiękach orkiestry wiejskiej, skła- 
dającej się z harmonji, bębna, cym- 
bałów i skrzypiec, cały garnizon 
Słobódzki wyruszył na dworzec w 
otoczeniu tłumu ludności miej- 
scowej. 4 

Takie pożegnanie, na długo 
wbija się w pamięć. (x) 

z w 77777 7-4 

Wycieczka dziennikarzy czeskich 
W Polste, 

We wtorek rano przybyła do 
Krakowa wycieczka dziennikarzy 
czeskich. Po zwiedzeniu Krakowa 
i Warszawy wycieczka przybędzie 
do Wilna, gdzie stanie w niedzielę 
do 3 października o godz. 8 rano. 

W skład wycieczki wchodzą: 
Pichl Jerzy; senator, prezydent 
Syndykatu czechosłowackich dzien- 
nikarzy, redaktor „Ceske Slovo*, 
Svihovsky Venceslav, dyrektor ajen- 
cji „Central European Press* w 
Pradze, _ przedstawiciel _ „Prager 
Presse*, wiceprezes komitetu Ma- 
łej Ententy prasowej, dr. Hofman 
Franciszek, redaktor naczelny cze- 
chosłowackiej Ajencji prasowej, dr. 
Kopecky Jaromir, redaktor „Ces- 
kiego Slova*, Cervinka Wincenty 
(„Narodni Listy*) w Pradze, Cer- 
mak Emil, dyrektor ajencji „Ce- 
skoslovenska Tiskova kancelar w 
Pradze, Cerny Adolf, radca mini- 
sterjalny, redaktor wydawnictwa 
„Słovansky prehled*, delegat minis- 
terstwa spraw zagranicznych dr. 
Charvat Wincenty, redaktor naczel- 
ny „Vecernika Prawa Lidu*, Fas* 

trova Olga, redaktorka „Narodni 
Politika“ w Pradze, dr. Fiala Wac- 
ław, redaktor ajencji „Central Eu: 
ropean Radio* w Pradze, Finger 
Antosz, redaktor „Ducha casu* w 
Morawskiej Ostrawie, Hanka Ja- 
rosław, redaktor „Slovenskego Den- 
nika* w Bratislawie, dr. Hejda Je- 
rzy, redaktor korespondencji pra- 
sowej Ustredni tiskova kancelar 
(U.T.K.) w Pradze. Hollmann J.A. 
inżynier, redaktor „Tribuny* w 
Pradze, Janota Milan, redaktor 
„Lidowych Nowin“ w SBernie Mo- 
rawskiem, Louda Vlastimil, inż., re- 
daktor tyg. „Nova Praha”, referent 
prasowy Targów Praskich, Marti- 
nek Alojzy, redaktor naczelny pis- 
ma „Miravsko-Slezsky Denik* w 
Morawskiej Ostrawie, Parma O., 
redaktor wydziału prasowego w 
ministerjum spraw zagranicznych 
w Pradze,  Votruba Franciszek, 
redaktor „Slovenska Politika“ w, 
Bratislawie, Zamykal Władysław 
red. ncz. „Nasinec" w Ołomuńcu, 
członek komitetu Małej Ententy 
prasowej, Zimak Wacław, senator 
redaktor „Robotnickć Nowiny” w 
Bratislawie. 

  

Poranek w „Lutni”. 

Niedzielny poranek muzyczny w 
Sali Teatru Polskiego, odbył się 
pod znakiem otwarcia Filharmonji 
Wileńskiej. Forma, jaką obrał za- 
rząd, celem zaznajomienia publicz- 
ności wileńskiej, polegająca na po- 
łączeniu zebrania informacyjnego 
z koncertem okazała się nader 
szczęśliwą, dając z jednej strony 
możność dokładnego zaznajomie- 
nia się z ideą i celami Towarzy- 
stwa, z drugiej zaś sposobność po- 
słuchania dobrej muzyki. 

Z przemówień wygłoszonych w 
czasie poranku wynika, że organi- 
zacją tego rodzaju była dla Wilna 
koniecznością. Ogólne zneczenie 
Towarzystwa uzasadnił w pięknem 
przemówieniu p. Wierzyński, który 
w krótkich słowach podkreślił uni- 
wersalność sztuki tonów, która mi- 
mo swych odrębnych, rasowych 
cech, posiada jakąś dziwną moc i 
siłę łączenia i sprzęgania różnych 
narodów, stanowiąc jakby najbar- 
dziej idealny i wzniosły język, 
wspólny całej ludności. W muzyce 
tkwi ponadto harmonia, czyli pier- 
wiastek zgody; stąd „fil-harmonja* 
oznacza przyjaciół zgody. Czyż nie 
jest pocieszającym objawem po- 
wstanie nowej instytucji propagu- 
jącej właśnie zgodę, której brak 
tak często dotkliwie odczuwamy? 

P. Wyleżyński w swem przemó- 
wieniu znów podkreślił siłę koniecz- 
ności, która. powołała do życia To- 
warzystwo. Lata usilnej pracy zro- 
biły swoje doprowadzając do dzi- 
siejszych faktów. Należy itylko dalej 
usilnie pracować — wzmacniać fun- 
damenty podtrzymujące nasz zespół 
symfoniczny. 

W części koncertowej usłysze- 
liśmy uwerturę „Flis* Moniuszki, 
„Finlandję“ Sibeliusa, „Orfeusza* 
Linta oraz „Robespierra“ Litolia. 
Orkiestra wykonala utwory te do- 
skonale, brzmiała jędrnie i skon- 
densowanie. Widoczną była duża 
staranność i dbałość o poziom wy- 
konania tak ze strony dyrygenta 
p. Wyleżyńskiego, jako też ze stro- 
ny każdego poszczególnego muzy- 
ka. Grała bądź co bądź po raz 
pierwszy Orkiestra filharmonji Wi- 
leńskiej, Dr. Sz.— 

„Ti S. Zapowiedziany na 3-g0 
października koncert symfoniczny 
pod dyrekcją p. E. Młynarskiego, 
został odłożony na termin później- 
szy ze względu na niemożność 
przyjazdu znakomitego gościa, za- 
trzymanego chorobą w rodzinie. 

        

Ze Związku Strzeleckiego 
otrzymaliśmy następujące 

pismo: 

Do Obywatela Kapitana 5 P. P. Leg. 
Tadeusza Kawalca 

w Wilnie. 

Przejęci ciężką stratą jaka dot- 
knęła w dniach ostatnich Obywa- 
tela kapitana i Jego najbliższych, 
ślemy serdeczne wyrazy współczu- 
cia i zapewnienie stałej naszej dla 
Niego przyjaźni. 

Oby Czas, ten wielki lekarz, 
szybko złagodził ból Twój, a los 
dał Ci tyle dobra, wiele nań praw- 
dziwie zasługujesz. 

Komendant Okręgu 7. Młodkow- 
ski, Szet Okręgu K. Lang, lnspek- 
tor Okręgu L. Muzyczka, Komendant 
obwodu m. Wilno Mroczkiewicz, 
Komendant obwodu powiatu Wileń- 
sko-Trockiego J. Žemro. 

e 
Ze swej strony przylączamy się 

do tych wyrazów współczucia, wy- 
powiedzianych w ciężkiej chwili 
pod adresem Kolegi po piórze, 
który kilkakrotnie i na naszych 
również łamach przemawiał do czy- 
telników „Kurjera Wileńskiego". 

Redakcja. 

    

  

  

Rozmaitości. 
Niedoszły samobójca. 

Wiedeńska historyjka. 
Przez 8 dni był cały Wiedeń w go- 

rączkowem napięciu z powodu znalezie- 
nia w zagadkowy sposób porzuconej wa- 
lizy na górze Aninger. W walizce tej 
obok rozmaitych papierów znajdował się 
list oryginalnej treści, z którego wyni- 
kało, że właściciel „hrabia Donnersmarck* 
zapowiada, iż odbiera sobie życie — a 
znajdującą się przy nim kwotę 100.000 
złotych marek zatrzyma sobie ten, kto 
znajdzie jego trupa. Dniem i nocą szu- 
kały władze i żandarmerja, policja, tu- 
dzież tłumy okolicznych mieszkańców — 
napróżno. W międzyczasie otrzymywała 
prasa komunikaty od niedoszłego samo- 
bójcy, pełne dowcipu i kpin... z władz 
e temat obecnych stosunków w Au- 

strji. 
W końcu okazało się, že caly „trick“ 

miał na celu reklamę dla magazynu piór 
samoczynnych Ernesta Winklera, który 
równocześnie ze znalezieniem kufra za- 
wiadomił listownie policję wiedeńską, że 
rozstanie się z życiem, prosi jednak 
mieszkańców Wiednia, by pilnie czynili 
zakupy w jego sklepie, celem utrzyma- 
nia pracowników. inkler wypoczywał 
tymczasem w Voslau. Po kilku dniach 
dopiero sprawa odkryła się i cały Wie- 
deń z wyjątkiem policji, zanosi się od 
śmiechu. (—)
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Ważne dla wyborców 
do Rady Kasy Chorych w Wilnie. 

W myśl odnośnych rozporządzeń 
w przedmiocie przepisów wybor- 
czych dla Kas Chorych, zostały zło- 
żone Zarządowi Kasy Chorych m. 
Wilna i po uzgodnieniu z przepi- 
sami, uznane za ważne następujące 
listy kandydatów do Rady Kasy 
Chorych: 

A) Z grupy pracodawców. 

Lista Nr. 1. „Socjalistyczna lista 
pracodawców" — kandydaci: Kagan 
Bortich—biuralista, Jedwabnik Da- 
wid—lekarz, Jojlik Fiszman—szewc 
i inni. 

Lista Nr. 5. „Organizacja gos- 
podarczych i wolnych zawodów ży- 
dowskich*—kandydaci: Zaks Eljasz 
—prawnik, Kruk Łazarz— przedsię” 
biorca, Trocki Saul — inżynier i 

- inni. 
Lista Nr. 8. „Związków i orga- 

nizacji polskich pracodawców*— 
kandydaci: Korolec Józef—dyr.Tow. 
Ub., Świda Michał—doktor, Rut- 
kowski Kazimierz—kupiec i inni. 

Lista Nr. 11. „Polskiego bloku 
demokratycznego pracodawców*— 
kandydaci: Nagrodzki Zygmunt— 
kupiec, Czyż Witold—ekonomista, 
Dobrzański Jerzy—lekarz i inni. 

B) Ź grupy ubezpieczonych. 

Lista Nr. 2. „Polskiej partji so- 
cjalistycznej i związków zawodo- 
wych*— kandydaci: Żejmo Jan— 
urzędnik, Bartnicki Stanisław—me- 
talowiec, Kuran Zygmunt—technik 
i inni. 

Lista Nr. 3 „Stowarzyszenia le- 
karzy polaków*— kandydaci: Bro- 
kowski Stefan—lekarz, Klott Leon 
za” Bądzyński Wacław— lekarz 
i inni. 

Lista Nr. 4 Ogólnego żydow- 
skiego z-ku robotniczego „Bund*— 
kandydaci: Nowikow Ewel—stolarz, 
Reies Izaak— lekarz, Rozental An- 
na—nauczycielka i inni. 

Lista Nr. 6 „Jedności związków 
zawodowych '—kandydaci: Misiuro 
Kazimierz—szewc, Strumpf Józef— 
krawiec, Renetow Wacław — zecer 
i inni. 

Lista Nr. 7. „Polskiego komi- 
tetu wyborczego *—kandydaci: Kie- 
zun Witold—lekarz, Lewandowski 
Józef—mechanik, Podolecki Witold 
urzędnik i inni; 

Lista Nr. 10. „Polskiej sekcji 
kult. ośw. przy komisji okręgowej 
związków zawodowych *—kandyda- 
ci: Godwod Józef—inżynier, Nar- 
kiewicz Mieczysław—kontroler ma- 
gistratu, Zasztowt Aleksander—bu- 
downiczy i inni. 

Listy powyższe można przeglą- 
dać w biurze (Dominikańska 15) 
codziennie od godz. 9-ej rano do 
godz. 1-ej po południu. Głosować 
można tylko na jedną z powyż- 
szych list« W biurze wyborczem 
każdy głosujący otrzyma kopertę 
ze stemplem Kasy Chorych, włoży 
do niej jedną kartkę wyborczą i 
wręczy kopertę przewodniczącemu 
komisji, który w obecności wybor- 
cy wrzuci ją do urny. 

  

Karty wyborcze winny być bar- 
wy białej oraz zawierać numer jed- 
nej z list powyższych, nie wolno 
przytem umieszczać na nich žad- 
nych znaków i napisów. Wszystkie 
inne karty, jak również karty, Od- 
dane w kopertach, niezaopatrzo- 
nych w stempel Kasy Chorych, bę- 
dą unieważnione. Każdy wyborca 
głosuje osobiście. 

Głosujący winien mieć przy so- 
bie dowód osobisty i okazać go 
na żądanie przewodniczącego ko- 
misji wyborczej. у 

Głosowanie odbędzie się w nie- 
dzielę dnia 3 października b. r. i 
będzie trwało bez przerwy od g. 
8-ej rano do godz. 8 wiecz. 

Każdy ubezpieczony i każdy 
pracodawca winien głosować w 
tym okręgu, do którego został za- 
liczony w spisach wyborców. (x) 

"NĘDZNICY 
(Les miserables) 

Wiktora Hugo 
® ` 

     

  

        
"wkrótce. 

w kinie „POLONJA“. 

SPORT. 
Makabi—Wilja 4:2 (2:0). 

Wczoraj na boisku Makabi, od- 
były się zawody piłki nożnej, po- 
między wyżej wymienionemi dru- 
żynami. Aczkolwiek był to mecz 
rewanżowy, Wilja wystąpiła w bar- 
dzo osłabionym składzie (bez Gra- 
bowieckiego, Mackiewicza, Lepiar- 
skiego i Leszczyńskiego) przez co 
też poniosła porażkę od klubu, 
który zawsze zwyciężała. 

Pierwsze chwile gry obfitowały 
w wiele ciekawych momentów, gra 
otwarta, fair, spokojna. 

Pierwszą bramkę zdobywa Zej- 
del w 30-j min., drugą zaś z prze- 
boju Tever w 40-ej minucie. 

Po przerwie prowadzi Makabi 
w stosunku 2:0, lecz w 4 minucie 
drugiej połowy Gintowt pięknym 
strzałem zmienia wynik na 2:1, a 
w chwilę późnej Okułowicz wyrów= 
nywa i ładna dotychczas gra zmie- 
niła się w brutalną, ponieważ gra- 
cze Makabi postanowili odnieść 
zwycięstwo nad _ zdziesiątkowaną 
Wilją i odnieśli, ale zwycięstwo to 
zostało odniesione zupełnie nie 
słusznie, ponieważ Wilja górowała 
nad swym przeciwnikiem przez cały 
czas gry — co widząc makabiści 
poczęli grać „faul", a w szczegól- 
ności odchwiii gdy Wilja wyrów- 
nała. Młodzi gracze Wilji widząc 
to dostali „tremy”* szli do piłki już 
bez werwy, chcąc powrócić do do- 
mu bez połamanych nóg. Nie 
wszyscy jednak gracze Makabi gra- 
li brutalnie, naprzykład Birnbach i 
Zejdel, którzy odznaczyli się ładną 
i korektną grę. Z Wilji natomiast 
wyróżnił się brutalną grą Berna- 
towicz. Dalsze dwie bramki zdo- 
bywa Makabi w 76 minucie z za- 
mieszania podbramkowego i 84 z 
karnego. 

Sędziował p. Kac z Makabi. 

PASY skórzane 
BALATA i wielbłądzie poleca 

Anglopol Maas Też. 
  

  

Wśród pism. 
Ukazał się 7-my numer miesięcznika 

„Wiedza i Życie" za m. wrzesień. W tre- 
ści numeru, urozmaiconej ilustracjami, 
mapami i wykresam spotykamy artykuły 
następujących autorów: А 

Prof. Wł. Gumplowicz — Francja i 

      

  

5 Dziś: Jana z Dukli W. 

1 Jutro: Aniołów stróżów. 

Wschód słońca---g. 5 m. 21 
Zachód я g. 4 m. 57 

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

„Azais“, którego autor zaczerpnął 
nazwy Od pewnego filozofa, nie ma nic 
wspólnego z filozofją, jest utworem na- 
wskroś komicznym, na którym publicz- 
ność zaśmiewa się formalnie. | 

Dziś w dalszym ciągu „Azais”; arty- 
ści pozbywszy się premjerowej tremy, 
grają tę lekką komedję w należnem 
tempie i z humorem, 

W przygotowaniu świetna komedja 
amerykańska „Dzień bez kłamstwa”,'któ- 
ra zarówno jak „Azais“ jest ostainą no- 
wością teatrów warszawskich i europej- 
skich. 

— Wznowienie komedji Kiedrzyń- 
skiego „Wino, kobieta i dancing". Na 
liczne żądania Teatr Polski wznawia 
świetną komedję Kiedrzyńskiego „Wino, 
kobieta i dancing”, która to komedja 
graną będzie raz tylko w poniedziałek 
najbliższy. 

„Grube ryby dla młodzieży. W 
niedzielę 3-go października o g. 4-ej pp. 
grane będą „Grube ryby” — Bałuckiego 
po cenach zniżonych. 

— Poranek Tow. Filharmoniczne- 
go. W niedzielę nadchodzącą 3 paździer- 
nika odbędzie się w sali „Lutnia” drugi 
z kolei poranek urządzony staraniem no- 
wopowstałego Tow. Filharmonicznego. 

Jako soliści wystąpią Marja Fijałko 
(sopran), oraz Mieczysław Salecki (te- 
nor), znany z występów w sezonie 
letnim. 

W programie — arje operowe, oraz 
pieśni. 

Ceny miejsc najniższe od 20 gr. do 
2 złotych. 

Początek o godz. 12 m. 30 pp: 

— 50-lecie Czesława Jankow- 
skiego. Zarząd Syndykatu Dzien- 
nikarzy Polskich i Zarząd Związku 
Zawodowego Literatów Polskich w 
Wilnie w związku z dekorowa- 
niem przez p. Wojewodę w dniu 
1-go października o godzinie 6-ej 
wiecz. w wielkiej sali Urzędu Wo- 
jewódzkiego Czesława Jankowskie- 
go odznakami orderu  „Polonja 
Restituta" — proszą swych człon- 
ków o jaknajliczniejsze przybycie 
na tą uroczystość. 

— Msza w kaplicy Ostrobram- 
skiej. Odprawiona będzie, na ży- 
czenie jubilata Czesława Jankow- 
skiego w sobotę o 11-tej rano przed 
obrazem Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. 

Z UNIWERSYTETU, 
— Zapisy sluchaczek na te- 

ologję. Wydział Teologiczny Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wil- 
nie na mocy zezwolenia J. E. ks. 
Arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego 
oraz uchwały Rady Wydziału, w 
celu zapewnienia młodzieży żeń- 
skiej możliwości studjów  Teologji 
dła przygotowania się do przysz- 
łej pracy w zawodzie katechetek, 
przyjmuje zapisy słuchaczek. 

październ       

   

wielki fascynujący dra- Kino - Teatr Premjera! *3q* 
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Jura. 5% TANIEJ NIŻ U AGENTÓW MNNYCH FARM 
Każdy może mieć ślicznie wykonany portret o 50% taniej przysy- 

łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen- 

tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. 

I-szy Wileński Zakład Artystycznych Portretów 
L. MIZEREC, Wilno, Ś-to Jańska 6. 

Uwafa. 
  

1539 

Firma egz. od r. 1910. 

„Wileńska Pomóc Szkolna” 
Wilno, ul Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Latarnie projekcyjne i przezro- 

cza. Epidiaskopy. Kinematografy. 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie, 

1575-71 

  

  
  

  

| Po h ! h gatunkach do 

fabryanyc PAPA dĄChOWA Nnaycimiastowego nabycia 
w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

-wieś6 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg 
„A. Szur = zaułka Sw. Mikołaja Nr. 1. 1505   
    

Przyjechała słynna 
wróżka - chiromantka 

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

1490 Nowootworzony 
„Bar Wschodni" 

(były „Tunel”)_ ul. Mic- 
kiewicza 22. Śniadania, 

obiady i kolacje. 

Radzimy pospieszyć! 
nabyć los do 14-ej loterji dopóki jest 

Główna wygrana '/2 miljona złotych. 
Cena ćwiartki losu 10 zł. 
DEN 53—D/H. K. „ZACHĘTA* Gdafi- 

ska 0. 

UWAGA. Z dniem 4 października kolektura 
przeniesiona będzie na ul. M. Pohulanka 6, 

duży wybór numerów 

KOLEKTURA: WI- 

Na prowincję na žądanie wysylamy za 
zaliczeniem. 

mieszk. 16. 1632 
  

Dla amatorów: szeszłyki, 
  

czebureki, solanka it. p. 
Muzyka, gabinety, śpiew. 
Ceny dostępne. Kuchnia 

  

  

ickiewicza 35 

najlepszych gatunków.   HURT — DETAL. 

SKŁAD FARB 
FRANCISZKI RYNASZEWSKIEGO 

Poleca różne farby, pokost i pędzie 

Kupuję wosk w każdej ilości i płacę dobre ceny. 

|| od kierunkiem wykwali- 
fikowanego prezesa kuch- 
mistrzów. 1589 

4  fajansu, śkład naczyń, szkła "i 
lamp, M. Zalcberg, Ba- 
zyljańska 6. a-1225 

  

po mydła i świec 
Sz. Fejgelson, skład 

fabryczny — Oszmiański 1605-1 
zauł, 2. b-13:     

1 KLASA bilety są w sprzedaży. 
Cena całego losu 40 zł., pół losu—20 zł. 

Na prowincję wysyłamy odwrotną pocztą 

u kolektora K. Gožuchowskiego 

lerja państwowa 
Główna wygrana 500.000 

ćwierć losu — 10 zł.   Zamkowa 9. 1624 

20 BEREOBOBOREGE BEKA BROECEEREECEGEA 

KRONIKA. 

Francuzi, — Prof. Zygmunta Szymanow- 
skiego — Owady jako roznosiciele za- 
razków, Marjana Rapackiego — O Spół- 
dzielczości, Janusza Domaniewskiego — 

O pochodzeniu konia, Wł. Macherskie- 

go — O zmianach klimatu w epoce 10- 
dowcowej, W Szczęsnego — O radjote- 
lefonji słów kilkoro. I wiele innych ar- 
tykułów z różnych dziedzin „ wiedzy, 

dział nowych książek i rzeczy ciekawe”. 
Ukazał się Nr. 15 tygodnika „Prze- 

łom*, zawierający artykuły: „Rząd i 
sejm*. „Dziedzictwo carów* — Ji M., 

„Projekt zasad; ordynacji wyborczej" — 

St. A. Groniowski, „Rewolucja bez re- 
wolucji — St. Rudnicki, oraz dział: Za 
politycznym parawanem. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wyjazd p. Kuratora do 

Warszawy. Kurator Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego p. dr. Antoni 

Ryniewicz dnia 30 września r. b. 
wyjechał do Warszawy w sprawach 
służbowych. 

Zastępuje Naczelnik Wydziału 

Szkół Srednich p. dr. Zygmunt Fe- 

dorowicz. 

— Szczepienie ochronne prze- 
cw ospie. Dowództwo Obszaru 
Warownego Wilno wydało ostatnio 
rozkaz mocą którego przeprowa- 
dzone zostanie szczepienie ochron- 
ne ospy u rezerwistów, będących 
obecnie na ćwiczeniach. () 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie wydzialu po- 
wiatowego sejmiku  wileńsko- 
trockiego. W dniu 4 października 
b. r. w lokalu przy ul. Wileńskiej 
nr. 19 odbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku wi- 
leńsko-trockiego, na którym mię- 
dzy innemi mają być rozpatrywa- 
ne sprawy budżetowe. (z) 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Kurs rytmiki i plastyki. 
Jadwiga Hryniewiecka artystka tań- 
ca plastycznego, kierowniczka dzia- 
łu plastyczno-tanecznego Reduty 
organizuje kursy rytmiki i plastyki 
dla dzieci i dorosłych. Zapisy przyj- 
muje się w kancelarji Reduty na 
Pohulance od godz. 11 rano do 1 
pEot: Początek zapisów 29 wrze- 
nia. 

Pani Jadwiga Hryniewiecka u- 
kończyła szkołę rytmiki i "plastyki 
St. i T. Wysockich w Warszawie 
oraz przeprowadzała studja tanecz 
ne w szkole Mary Wigman w Dre- 
źnie. 

Z POCZTY. 

— Depesze na zwykłym pa- 
pierze. Wileńska Dyrekcja Poczt i 
Telegrafów wydała zarządzenia pod- 
ległym sobie agencjom na mocy 
którego urzędnicy telegrafu muszą 
od petentów przyjmować napisane 
telegramy na ćwiartce zwyczajnego 
papieru. Ponadto urzędnicy telegra- 
ficzni obowiązani są @0 рггу]то- 
wania depesz napisanych na blan- 
kietach kupionych w innych  urzę- 
dach telegraficznych. (z) 

— Szkolenie pracowników 
pocztowych. Wileńska Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów onegdaj zostałą 
zawiadomiona, że w bieżącym jesz- 
cze roku w październiku mają być 
wznowione wykłady w szkole Tech= 
nicznej przy Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów w Warszawie o 2-ch let- 
nim kursie nauczania, dla wyszko- 
lenia kadr nie wykwałifikowanych 
pracowników pocztowych. (x) 

OPIEKA SPOŁECZNA, 
— jutrzejsza kwesta. Żłobek 

im. Marji (przy ul. Sierakowskie- 
go 4) założony w roku 1917 dzię- 
ki staraniom jego dotychczasowej 
kierowniczki p. J. Brenstejnowej, 
utrzymuje obecnie około 70 dzieci 
podrzutków od wieku niemowlęce- 
go do 4 lat. Dzieci te mają wzoro- 
wą opiekę, a świadczy o tem ich 
doskonały wygląd i niezmiernie 

nizki (2%) odsetek śmiertelności. 
Egzysteneja tej niesłychanie poży- 
tecznej instytucji opiera się o za- 
pomogi rządowe i magistrackie 
oraz ofiarność publiczną, do któ- 
rej w dniu jutrzejszym t. j. W so- 
botę zwraca się żłobek, urządzając 
kwestę uliczną. Nie wątpimy, że 
wszyscy przyjaciele dzieci chętnie 
złożą datek do puszki kwestarek, 
przyczyniając się w ten sposób do 
zasilenia kasy zakładu, odczuwają” 
cego liczne braki, których pomoc 
władz rządowych nie pokrywa cał- 
kowicie. 

Nad kwestą objęła protektorat 
żona p. wojewody Wileńskiego p. 
Jadwiga Raczkiewiczowa. 

Puszki kwestarskie można otrzy- 
mać u p. Wandy Malinowskiej (ul. 
Uniwersytecka 8, Oraz u p. Bren- 
a. zaułek _Montwiłowski 
13—1). 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Wojewoda Raczkiewicz ho- 
norowym członkiem Związku Po- 
doficerów Rezerwy. Za przykła- 
dem Okręgowego Związku oficerów 
rezerwy, który przed kilkoma dnia- 
mi nadał p. Wojewodzie Raczkiewi- 
czowi godność honorowego preze- 
sa związku. — Okręgowy Związek 
Podoficerów Rezerwy zwrócił się 
wczoraj do p. wojewody p. Wła- 
dysława Raczkiewicza z prośbą o 
przyjęcie godności honorowego 
członka związku. 

Decyzja w tym kierunku zapa- 
dła na ogólnem zebraniu, które od- 
było się przed kilkoma dniami. (z) 

— Rozpoczęcie prac w od- 
dziale Żeńskim Zw. Strzelec- 
kiego. Po ferjach wakacyjnych roz- 
poczęła się praca w oddziale Żeń- 
skim Związku Strzeleckiego. Ko- 
menda Oddziału Żeńskiego Zwią- 
zku Strzeleckiego przyjmuje zgło- 
szenie kandydatek w piątki i środy 
w godz. 18 —20 w lokalu przy ul. 
Dominikańskiej 13. (x) 

— Walne zgromadzenie. W 
niedzielę dnia 10 października o 
godz 12—13-ej (w lokalu P. Z.P.) 
ul. Dominikańska 13 odbędzie się 
walne zebranie członków stowarzy- 
szenia rezerwistów i b. wojskowych 
z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1) Zagajenie; 2) Powitanie 
przadstawicieli władz i zaproszonych 
gości; 3) Powołanie prezydjum; 4) 
Referaty: a) idsologja Stowarzysze- 
nia, b) przysposobienie wojskowe, 
c) zapewnienie bytu byłym wojsko- 
wym. 5) wybór Zarządu i 6) wol- 
ne wnioski. x) 

— Zalegalizowanie Statutu. 
Onegdaj władze administracyjne za- 
Jegalizowały statut męskiego chóru 
„Echo* w Wilnie. Zarząd męskiego 
chóru „Echo” stanowią: pp. ks. Jan 
Kurdzicz jako prezes, Puchalski 
Otto vice-prezes, Zawadzki sekre- 
tarz, Doniaszewicz skarbnik, Fili- 
powicz gospodarz. Zarząd chóru 
„Echo“ mieści się przy ul. Wie!- 
kiej 56 i wszelkich informacji udzie- 
la w poniedziałki i czwartki mię- 

„dzy godz. 19—21. (x) 

„NADESLANE, 
— Centralny Zarząd Polskiej 

Macierzy Szkołnej Z. W. niniejszem 
ET PEACE ZEE ESO TEDE NET AA че CE CCA BE E TA 

Nr. 227 (675) 

dziękuje księgarniom: J. Zawadz- 
kiego za 111 podręczników i St. 
Wojciecha w Wilnie za 10 czyta- 
nek Falskiego ofiarowanych za 
pośrednictwem Polskiej Macierzy 
Szkolnej, biednej polskiej dziątwie. 

+ ROZNE. 

— Przysposobienie wojsko- 
we kobiet. Referent pracy kobiet 
Korpusu Nr. Ill w Grodnie, por. 
rez. Stefanja Kudelska przybędzie 
w dniu 8 października r. b. do 
Wilna dla kontynuowania prac nad 
przysposobieniem wojskowem ko- 
biet. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

„ — Dlaczego? Bronisława Stefanowicz 
(Piwna 6) w zamiarze samobójczym na- 
piła się esencji octowej. Pierwszej po- 
mocy udzieliło desperatce na miejscu, 
zawezwane pogotowie ratunkowe. De= 
speratka, nie ujawniła przyczyn swego 
szaleńczego kroku. 

— Žtobkowi im. Marji przybył no- 
wy wychowanek. Jest nim oczywiście 
nieznanego pochodzenia niemowlę po- 
rzucone przez niedobrą matkę. Dziecię 
znalazła w klatce schodowej domu Nr, 5 
przy ul. Piwnej Marja Przyłuska. 
    

Z sądów. 
Wykręty złodziejskie. 

W roku 1924 na przejeżdżają- 
cych szosą koło Stołpców podróż- 
nych napadło dwuch złoczyńców 
uzbrojonych w karabiny, rewolwery 
i granaty. Steroryzowali naprzód 
podróżnych strzałami i obrabowali 
wszystkich doszczętnie. 

Zarządzony pościg policji nie 
dał pozytywnych rezultatów. Zło- 
czyńcy zbiegli korzystając z ciem- 
ności nocy. Chciał jednak traf, że 
jeden ż podróżnych poznał jednego 
z uczestników napadu Płatina Cwi- 
ka, którego policja aresztowała. 
Badany u sędziego Śledczego zez- 
nał, iż pomagał mu w napadzie 
niejaki Bohan Kalinin. Obaj stanęli 
przed sądem Okręgowym który ich 
skazał na 4 lata więzienia. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 
Podczas przewodu wyjaśniło się, 
iż Bohan Kalinin nie miał nic 
wspólnego z napadem. 

Złoczyńca Cwik wskazał na nie- 
go jako domnienianego towarzy- 
sza zbrodni powodując się zemstą. 

Sąd po krótkiej naradzie wydał 
wyrok uniewinniający Bohana Kali- 
nina, a w stosunku do Cwika Pła- 
tina pozostawił w mocy wyrok Są- 
du Okręgowego. (Zdan). 

Podziękowanie. 
Panom D-rowi Aleksinowi i 

i D rowi Wyrzykowskiemu z Bras- 
ławia tą drogą wyrażam najszczer- 
sze podziękowanie za skuteczne 
leczenie i pełną poświęcenia opie- 
kę podczas ciężkiej choroby mo- 
jej żony Karoliny, która tylko dzię- 
ki tej opiece wróciła do zdrowia. 

Roman Wisznicki, 
posterunkowy P. P. w Brasławiu. 

1619 

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

Kobieta- lekarz 

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

Telefon Nr. 277. 

  

  

  

Go roki prawdziwy przyjaciel 
naszego pisma? 

— Opłaca regularnie prenumeratę. 

— Ogłasza się tylko u nas. 

— Jeżeli mieszka па prowincji—pisuje 
korespondencje. 

— Jeżeli 

— Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- 

— Gdy ma ciekawą i ważną infor- 

— Zjednywa czytelników. 
— Nie pominie milczeniem tego na-   

  

(SHS) 

ul. Szopenowskiej 
r. 6 do wyn. 

susowe mieszkanie z 6 
ze wszelk. wygod, 

Tamże lokal z 3 pokoi 
nadający się na biuro i 
składy, Dowiedzieć Si: 

enowska 6, m. 4 «i 

  

M. SNARS 
no, ul. :-:emiecka i 

Nr. 22. Egzyst od r. 1900. 
Dužy wybėr rozmaitych 
optycznych 
materjatów. 

w Wilnie — odwiedza re- 
dakcję, gdy chce, abyśmy poru- 
szyli w piśmie zajmujący go 
temat. 

jalnie ostrzega. 

mację, telefonuje pod numer 99,   szego wezwania. 

50000600 
Dr. Gz. Koneczny 

Choroby zębów, chirur- 
gia jamy ustnej. Sztuczne 
zęby. Porcelanowe koro- 
ny., Mickiewicza 11—8. 
Wojskowym i  urzędni- 
kom zniżka. 1311 

| arnia Ch. Straża, 
awalna 40. Sprzedaż 

kupno podręczników 
szkolnych we wszystk. ję- 
zykach oraz  materjały 
piśmienne. Ceny dostępne 

1529 

   
luk- 

49 

„Wil- 

i elektryczn. 
a-1617 

R poszukuje posady eko- 
noma, urodzony na 

Litwie, znający dobrze 
gospodarstwo rolne, do- 
bre świadectwa. Adres: 
Jeziory, z. Grodzieńskiej 
A. Budzinowski.  1631-1 

Zgubiony 
kwit za Nr. 30545 Wileń- 
skiego T-wa Handlowo- 
Zastawowego, wystawio- 
ny dn. 18-VII b. r. na 0- 
kaziciela unieważnia się. 

628 

Potrzebni 
konduktorzy autobusowi 
z kaucją 400—800 złot. 
Bakszta 10—11. 6630 

Dr. 6. NOLEŚÓM 
Chor. weneryczne, 
moczopłciowe i skór- 
ne, ul. Wileńska 7. 

W. F. Z. 3. 

  

  

po fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cur; wypeł. pierwszorzęd- 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 
z podfryzow. 1 zł. orąz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

1578 

pecjalny sklep naczyń 
ę kuchennych BA 
nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1386 

IZ zębów sztlicz= 
nych na złocie i kau- 

czuku. L. Minkier, Wilen- 
ska 21. Medal duży srebr- 
ny. a-1616 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. __ 1484-a 

D.H. BRACIA CHOLEM 
założ. w r. 1846, Kwia- 
owa 5. Tel. 3-53. i 919, 
elazo, blachy, belki, ar- 

tykuły techniczne, budo- 
wlane, cement, ję DB 

  

po M. Rudz, 
Zawalna 28—30. Śnia- 

dania, obiady, kolacje, 
przekąski. Ceny dostęp- 
ne.  Abonament—znacz- 
ny rabat. 1469-a 

ef leczniczy NY?" 
rocka 10. a-1112 

B. Swirski, 
Legarmistrz Uniwersy- 
tecka Je 1. a-1113 

a specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. н 

а- 

  

РЬгуКа mydła „Hygje- 
na*, 2-ga Szklanna 16, 

poleca mydła różn. gat. 
najlepszego p 

a- 

rawiec męski P. Radzi 
wiłowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta* 
lunki w/g ostatniej mo- 

dy. b-1259 

„Optyk-Rubia“ ias 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

` b-1236 

Ogłoszenia 
do 

„Mujera Wileńskiego” 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego” 
Jagiellońska 3. 

66060060 

    

Popierajcie 

Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzecznej - 
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