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Do ogółu pracodawców miasta WILNA. 
Wzywamy do wywalczenia należytego przedstawicielstwa do Rady Kasy Chorych m. Wilna przez głosowanie w niedzielę, 

dnia 3-go października, na Listę 11 Polskiego Bloku Demokratycznego. : 
Kto chce reformy i uzdrowienia obecnie panujących stosunków w Kasie Chorych m. Wilne, kto chce przy- 

czynić się do wzmożenia zdrowotności wśród szerokich mas naszego miasta, a należy do grupy pracodawców, ten głos 
swój odda na listę 11. 

Niechaj żaden pracodawca — polak nie uchyli się od spełnienia swego obowiązku i w niedzielę dnia 3-go października 
pośpieszy do urny wyborczej z kartką, zaopatrzoną liczbą 11. : 

    

Phi lileusko-rosyjsk, _ Przesilenie trwa. 
Europa dzisiejsza, po wstąpie- 

niu Niemiec do Ligi Narodów, dzie- 

li się na .dwa wielkie ogniska poli- 

tyczne, z których jedno leży w 

Genewie, a drugie w Moskwie. 

Nie przesądzając kwestji bliż- 

szego czy dalszego wstąpienia so- 

wietów do Ligi Narodów, trzeba 

sobie zdać sprawę, że od czasu 

powstania tej ostatniej aż po dzień 

dzisiejszy Rosja zwalcza Ligę stale 

i systematycznie, przeciwstawiając 

wilsonowskiej idei związku narodów 

ideę federacji republik rad. 

Z zawiścią patrzała Rosja na 

akces swych sąsiadów zachodnich 

do Ligi Narodów; jednakowoż za- 

wsze w równym stopniu ekspan- 

_ sywna na zachód polityka rosyjska 

nie dała za wygrane i Szuka roz- 

maitych sposobów dla wciągnięcia 

do orbity swej polityki państw bał- 

tyckich. 

Przed pół rokiem . postanowiła 

Rosja złapać swych sąsiadów za- 

chodnich na wędkę paktów o nie- 

agresji i zwróciła się do Finlandji, 

Estonji, Łotwy, Litwy i Polski z 

odpowiedniemi propozycjami. Jako 

przynęta do tem łacniejszego pójścia 

na powyższą propozycję, miało 

służyć dla tych państw potwierdze- 

nie przez Rosję ich granic, uzna- 

nych swego czasu przy zawieraniu 

z każdem z tych państw traktatów 
pokojowych. i 

Oczywišcie dla Litwy, osią po- 

lityki której od początku jej. istnie- 

nia była sprawa Wileńska, ta ostat- 

nia propozycja sowiecka miała naj- 

większe znaczenie. Powaga bowiem 
traktatu moskiewskiego z r. 1920 

była silnie zachwiana przez traktat 

Ryski z r. 1921, który uregulowa- 
nie spraw spornych pomiędzy Lit- 

wą a Polską pozostawiał obu tym 

państwom. 

Tak zresztą interpelowane to 

było i w Europie. 

Potwierdzenie więc obecnie ze 

strony Rosji sowieckiej traktatu |:- 

„tewsko-rosyjskiego z dnia 12 lipca 

1920 r. nabierałoby już specjalnego 

antypolskiego znaczenia i wzmoc- 

niłoby w rozumieniu Litwy szanse 

wznowienia swych rewidencyjnych 

pomysłów w stosunku do granic 
polskich, uznanych przez Radę Am- 

basadorów. 

Wyłamując się więc z solidar- 

ności wszystkich państw Bałtyckich 

" Litwa z propozycji rosyjskiej skwa- 

pliwie skorzystała, idąc zresztą po 

linji swej orjentacji poziomej w kie- 

runku Niemiec i Rosji w przeci- 

wieństwie do tak. zwanej orjentacji 

pionowej państw Bałtyckich i Pol- 

ski. 
Z. gorączkowym pośpiechem 

przystąpiła też Litwa do dyskon- 

towania tylko co zawartego ukła- 

du, do czego kroki poczyniła na- 

wet przed jego podpisaniem. Ma- 

"my więc akcję przedewszytkiem na 

„erenie Ligi Narodów. Mamy noty 

ponowne w sprawie lasu Podgaj- 
skiego, notę w sprawie nazywania 

linji demarkacyinej (w rozumieniu 

litewskim) granicą polsko-liiewską 

przez Ligę Narodów i t. p. Chodzi 

o zaakcentowanie tymczasowości 

nieuznawanej przez Litwę granicy— 

i o rozpoczęcie akcji o obalenie 

tych granic. Potwierdzenie traktatu 

z roku 1920 w obecnym układzie 

ma dać ku temu podstawy prawne. 

Wejście Niemiec do Rady Ligi ma 

dać tym. pretensjom moc efektyw- 

ną. Jednocześnie jednakże Litwa 

przez pakt neutralności w razie 

konfliktu zbrojnego ze stroną trze- 

cią znalazła by się w sprzecz- 

ności z art. 16 paktu Ligi Naro- 

dów, który przewiduje wspólną po- 

moc panstwu napadniętemu. Czyni 
też wyłom w inicjowanej przez Li- 
ge Narodów równowadze pokojo- 
wej na Wschodzie Europy. 

Pakt więc rosyjsko-litiewski ma- 

jący ułatwić Litwie akcję na tere- 

nie Ligi Narodów jednocześnie 

przeciwstawia Litwę tej Lidze. Czy 

to w jej akcji na terenie Ligi po- 
może? 

Niewątpliwym sukcesem pakt 

ten jest dla Rosji Sowieckiej. 

Zagrożona rywalizacją Anglji 

na dalekim Wschodzie w szczegól- 

ności w walce o wpływy w Chi- 

nach, Rosja zarówno w razie po- 

rażki, jak i zwycięstwa w Azji bę- 

dzie musiała stoczyć walkę z An- 

glją: na terenie Europejskim. 

Wobec możliwości organizowa- 

nia wtenczas przez Anglję Euro- 

pejskiej krucjaty przeciwko Rosji, 

Litwa jako pomost do Niemiec i 

baza wypadowa przeciwko Polsce 

nabiera szczególniejszego znaczenia 

a z nim więc i pakt Ostatni, o ile 

uwzględnić tajne klauzule, które w 

nim niewątpliwie istnieją. , 

Litwa w ewentualnych przysz- 
łych zmaganiach Europy z bolszewją 

ma stanąć po stronie tej ostatniej. 

W razie zwycięstwa Europy nic 

z jej marzeń o Wilnię — w razie 

„zwycięstwa tej ostatniej zginie rów- 

nież ze wszystkiemi państwami bał- 

tyckiemi. 

W pożarze, na który spekuluje 

spłonie pierwsza. Obecnie przygo- 

towuje w tępem zaślepieniu dre- 

wienka do stosu samopalenia. 
En—ski. 

  

WILNIANIE ! 
Zbliża się III-ci Tydzień Lot- 

niczy (pomiędzy 10 a 17 paździer- 
nika r. b.). i 

Pamiętajcie, że 9 i 10 paździer- 
nika samoloty L. O. P. P. rozrzu- 
cą nad Wilnem tysiące ulotek, w 
których będzie 100 biletów na bez- 
płatne loty pasażerskie w Tygo- 
dniu Lotniczym. Szukajcie szczę- 
śliwych ulotek. 
    

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Ranne konferencje. 
O 9-ej rano p. Prezydent Rzplitej zaprosił marszałka Rataja, który 

przedstawił Prezydentowi sytuację polityczną na terenie sejmowym. Na 
naradę tę przybył i marszałek Senatu Trąmpczyński. Po powrocie do 
Sejmu odbył marszał. Rataj konferencję z przedstawicielami stronnictw 
sejmowych dla omówienia formy współpracy pomiędzy Sejmem a przy- 
szłyni Rządem. 

Marszałek Piłsudski na czele Rządu. 
W godzin:ch południowych rozeszła się wiadomość, że Prezydent 

zaprosił do siebie Marszałka Piłsudskiego i powierzył mu misję 
tworzenia gabinetu. : 

Marszałek Piłsudski tę misję przyjął. 

Przypuszczalny skład gabinetu. 
Pierwsze projekty. 

Przypuszczalny skład gabinetu przedstawia się następująco: w.-pre- 
mjer — prof. Bartel, sprawy wewnętrzne — gen. Sławoj - Składkowski, 
rolnictwo == Micząbitowski, skarbu —- K!ąner, przemysł i handel. — 
Kwiatkowski, reformy rolne — prof. Staniewicz, praca — Jurkiewicz, 
oświata—prof. Ehrenkreuz, roboty publiczne—wvacat, komunikacja — Ro- 
mocki, sprawy zagrabiczne — Zaleski, sprawiedliwości — Meysztowicz. 

Pogłoski o zmianach. _ 
W godzinach popołudniowych istniała tendencja skasowania wo- 

góle Ministerjum Robót Publicznych. Część agend tego Ministerium mia- 
łoby objąć objąć Ministerium Komunikacji, resztę — Ministerium Przem. 
i Handlu. Jednakże po południu w kołach politycznych rozeszły się po- 
głoski, iż Ministerium Robót Publicznych ma być nadal utrzymane i te- 
ka ta miałaby być podobno zaofiarowana osobie p. Moraczewskiego 
(PPS). Do tej pory jednak nie wiadomo, jakie ewentualnie byłoby sta- 
nowisko PPS wobec tej propozycji. 

Około godz. 2 w południe odbyła się w Belwederze narada mię- 
dzy Marszałkiem Piłsudskim a premjerem Bartlem, podczas której miało 
być postanowiono, czy premjer Bartel wogóle obejmie stanowisko wice- 
premjera. W każdym razie, gdyby p. Bartel nie zgodził się z tych czy 
innych względów objąć tej godności, stanowisko w.-premjera w zasadzie 
miałoby być utrzymane w nowym gabinecie. W takim razie objąbłby je 
jeden z ministrów. 

O 11-ej wieczorem. 
Przewidywania, iż w piątek przesilenie rządowe zostanie zlikwico- 

wane okazały się przedwczesne. Do 11 godz. w nocy lista nowego 
gabinetu nie została jeszcze skompletowana. 

Wpłynął na to cały szereg pierwszorzędnych spraw natury poli- 
tycznej; i tak, gdy po południu przypuszczano, iż lada chwila lista ga- 
binetu będzie przedłożona p. Prezydentowi, to przebieg narad w Bel- 
wederze zadokumento»al, iż w koncepcjach Marszałka Piłsudskie= 
go zaszła pewna zmiana. 

. Nowe projekty. 

Zaproponowanie przez Marszalka teki Ministerjum Robėt Publicz- 
nych, które pierwotnie miało być skasowane, jednemu z przywódców 
PPS. pos. Moraczewskiemu — dowodzi, iż program gospodarczy przy- 
szłego rządu uległby pewnej zmianie. Socjaliści bowiem uzależniają de- 
legowanie swego męża zaufania do Rządu od jego programu gospo- 
d rczego. 

W związku z tem staje się aktualną kwestja zmiany na stanowisku 
ministra skarbu i ewentualnie ministra przemysłu i handlu. W tym wy- 
padku p. Klarnera zastąpiłby obecny w.-minister skarbu p. Czechowicz, 
którego łączą dobre stosunki z PPS. 

° Со 40 następcy p. Makowskiego to sprawa ta nie została jeszcze 
zdecydowana. 

Przebieg narad wieczorowych w Belwederze potwierdza wiadomości 
o nadaniu rządowi charakteru lewicowego. А więc poza kilkakrotnemi 
konferencjami Marszałka Piłsudskiego z p. Premierem Bartlem, byli 
przez Marszałka przyjęci p.p. Moraczewski, Klarner, Romocki i Cze- 
chowicz. 

W razie, gdyby Centralny Komitet Wykonawczy P.P.S., który się 
zbiera dziś, zgodził się na delegowanie p. Moraczewskiego do rządu, to 
ewentualnie nie pozostanie w rządzie p. Meysztowicz, osoba jego bo- 
wiem napotyka na bardzo energiczny sprzeciw ze strony socjalistów. W 
takim razie możliwe byłoby pozostanie w przyszłym gabinecie min. Ma- 
kowskiego. 

Do tej pory nie jest 
prof. Ehreukreutza. 

Wszystko to dowodzi, że przesilenie rządowe prawdopodobnie nie 
zostanie jesze dziś zakończone. 

jeszcze dokładnie wiadoma odpowiedź od 

  

* Popierajcie L. O. P.'P. 
——— 

Komitet Wyborczy Listy 11 Polskiego 
Bloku Demokratycznego Pracodawcow. 

Kandydaci listy „11 

Polskiego Bloku Demokratycznego 
Pracodawców do Rady Kasy Chorych. 

1. Nagrodzki Zygmunt, kupiec. 
2. Czyż Witold, ekonomista. 
3. Dobrzański Jerzy, lekarz. 
4. Raczkiewicz Mieczysław, adwokat. 
5. Borek-Borecki Juljusz, inżynier. 
6. Krakowski Stanisław, kupiec. 
1. Rożnowski Aleksander, notarjusz. 
8. Janowicz Jan, lekarz. 
9. Korkuć Stanisław, urzędnik. 

Zagórski Ignacy, adwokat. 
11. Ślusarski Apolinary, przemysłow. 

Miedzianowski Władysław, adwokat. 

    

„Dwa sposoby'* marszałka Rataja. 
Marszałek Rataj podczas wczorajsżej porannej konferencji na Zam- 

ku wyłuszczył p. Prezydentowi swe poglądy na przeżywany konflikt. 
Marszałek miał zaznaczyć, iż zdaniem jego istnieją dwa logiczne sposo- 
by rozstrzygnięcia losów ciał ustawodawczych, a to albo natychmiasto- 
we rozwiązanie Sejmu i Senatu, lub dalsza współpraca z temi ciałami 
ustawodawczemi ё A 

Z panującego obecnie nastroju wśród. najwyższych czynników pań- 
stwa można wnioskować, że drugi argument marsz. Rataja znajduje po- 
słuch u p. Prezydenta. Zwolennikiem tej myśli ma być również Mar- 
szałek Piłsudski. Uchodzi więc za rzecz pewną, iż obecna sesja będzie 
zamknięta, a z końcem października lub, początkiem listopada Sejm bę- 
dzie powołany do dalszej norma'nej pracy. 

  

Środkowo europejski kartel żelazny. 
BRUKSELA. Wczoraj zawarty został traktat w sprawie kartelu że- 

laznego między Francja, Belgją, Niemcami i Luksemburgiem. 
Przemysłowcy belgijscy przeforsowali swe stanowisko. Francja i 

Niemcy musiały poczynić pewne ustępstwa na korzyść Belgji. Kartel 
zawarto na lat 5. Przewidziane jest przystąpienie Polski i Czechosło- 
wacji. (Pat.) : 

PRAGA. „Prager Presse" Omawiając sprawę kartelu żelaznego 
stwierdza iż jest niespodzianką, że Belgja przeforsowała swe żądania. 

Chodziło o kotygent czechosłowacki i polski. Żądania Belgji idą 
na koszt tych obu państw. Przy rokowaniach. w Paryżu w sprawie kon- 
tygentu kartelu żelaznego ani Czechosłowacja, ani Polska nie zostały 
zaproszone bezpośrednio do obrad. 

Takie rozwiązanie zagadnienia oznacza, iż państwa, które zawarły 
kartel chcą przyznać Czechosłowacji i Polsce zbyt mały kontygent, wo- 
bec tego naieży się liczyć z trudnościami przy rokowaniach czecho- 
slow<ckich. (Pat.) ` 

z całej Polski. ` 
Przesilenie w Senacie 

gdańskim. 

GDANSK. Prezydent Senatu 
gdańskiego Sahm zwrócił się do 
partjj niemiecko narodowej, jako 
do najsilniejszego stronnictwa opo- 
zycyjnego z propozycią utworzenia 
nowego senatu. (Pat). 

  

    

  

  

stó, a o godz. 2-ej popołudniu wy- 
jadą do Krakowa, gdzie odbędzie 
się uroczyste zamknięcie 35 kon- 
gresu prawa autorskiego. Zamknię- 
cie kongresu nastąpi w gmachu: 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Sensacyjny proces we 
Lwowie. 

Przed sądem przysięgłych we 
Lwowie rozpoczęła się dziś rozpra- 
wa przeciwko Wincentemu Achto- 
wi, który w maju r. b. zastrzelił z 
rewolweru ' siostrę swą Wandę, 
skrzypaczkę i wirtuozkę, cierpiącą 

Zakończenie kongresu pra- 
wa autorskiego. 

W czwartek ukończył swe prace 
międzynarodowy kongres prawa 
autorskiego w Warszawie. Wieczo- 
rem odbył się w hotelu Europej- 
skim bankiet óficjalny wydany na 
cześć uczestników wycieczki przez 
komitet organizacyjny wycieczki. 

Podczas bankietu wygłoszono 
szereg przemówień w tonie nader 
serdecznym. Między innemi prze- 
mawiał w imieniu komitetu orga- 
nizacyjnego p Zenon Przesmycki 
oraz przewodniczący kongresu p. 
Maijjard dziękując Prezydentowi 
Rzeczypospolitej za udekorowanie 
go orderem „Polonia Restituta“. W 
zakończeniu p. Maijjard wzniósł 
toast na cześć p. Prezydenta Rze- 
czypospolitej i rządu polskiego. 

W ciągu dnia dzisiejszego ucze- 
stnicy kongresu zwiedzać będą mia- 

na pomieszanie zmysłów. Acht nie 
mogąc patrzeć na jej cierpienia i 
rozpacz rodziny, pragnąc skrócić 
jej męki odebrał jej życie. 

Lotnicy jugosłowiańscy 
w Polsce. я 

Do Lwowa. wczoraj przybyła 
eskadra jugosłowiańska witana na 
lotnisku przez komendanta miasta 
gen. Thullie oraz przez oficerów 
6 pułku lotniczego z dowódcą na 
czele. 

Po powitaniu goście udali się 
do przygotowanych kwater. Dziś 
lotnicy zwiedzili zabytki Lwowa 
oraz budujący się port lotniczy w 
Skniłowie, poczem odlecą w _ dal- 
szą drogę do Rumunii.
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CZESŁAW JANKOWSKI 
W dniu dzisiejszym złote gody 

z Literaturą święci Czesław Jan- 
kowski. 

Pięćdziesiąt lat, pół wieku, szmat 
czasu wytrwał wiernie przy boku 
tej kapryśnej i jakże często nie- 
wdzięcznej Pani, nie wypuszczając 
z ręki pióra, widomego symbolu 
tego trudnego współżycia. Jakże 
mało mamy pisarzy, którym hart 
własny i losy pozwoliły doczekać 
takiej chwili, co jest nietylko świa- 
dectwem zwycięstwa i triumfu ducha 
nad materją, nietylko widomym 
znakiem niepożytych sił człowieka, 
stojącego w chwale pracy dokona- 
nej, a jeszcze przecież nie skoń- 
czonej—ale jest też bodźcem i pod- 
nietą dla tych, którzy wstępują do- 
piero na strome ścieżki literackich 
podgórzy. 

Tylko ten, kto choćby na krót- 
ko spróbował jąć się pióra, zrozu- 
mieć może istotę pisarskiego tru- 
du, a wtedy — należytym przejąć 
się podziwem dla jego półwieko- 
wego okresu, który oto już ma za 
sobą Czcigodny Jubilat; przypom- 
nijmy sobie po krótce, co.się na 
trud ten złożyło. 

Nie będę tu wymieniał w po- 
rządku chronologicznym  wszyst- 
kich tomów prac Czesława Jan- 
kowskiego, których bibljografja wy- 
licza w trzydziestu coś pozycjach, 
gdyż są one zaledwie drobną czę- 
ścią Jego dorobku, drukowanego 
we wszystkich bodaj ważniejszych 
czaśopismach polskich, jakie w cią- 
gu tych 50 lat w Polsce i poza 
Polską wychodziły. W rocznikach 
„Biesiady Literackiej", „Kraju“, 
„Kurjera Litewskiego”, „Słowa”, 
„Tygodnika Ilustrowanego", „Ate- 
neum*,  „Bibljoteki Warszawskiej *, 
„Kurjera Porannego" i innych pism 
kryje się największa, jeśli nie naj- 
ważniejsza, część pracy literackiej 
autora „bowiatu Oszmiańskiego*. 

Są bowiem dwa 1odzaje cha- 
rakterów twórczych: jeden spokoj- 
nie, rozważnie składa tom po to- 
mie na półki księgarskie, nie trosz- 
cząc się zbytnio 0 to, rychło li 
sięgnie tam po nie ręka czytelnika, 
drugi szuka do tego czytelnika naj- 
krótszej i najprostszej drogi, idzie 
naprzeciw niemu z piórem. w ręku 
jak z obnażoną szpadą, wyzywa go 
dzień po dniu, ustawicznego prag- 
nąc z nim obcowania, gdyż zmu- 
sza go do tego niecierpliwy, bujny 
iemperament pisarski. Takim wlaś- 
nie był i jest Czesław Jankowski i 

"dlatego lwi dział Jego trudów pi- 
sarskich szedł w ręce czytelnika 
najkrótszą drogą: przez szpaliy 
dzienników i tygodników. Dzienni- 
karstwo i publicystyka Czesława 
Jankowskiego nie jest, czemś odręb- 
nem od tego, 
literaturą. Polot myśli, brawura sty- 

te rodzaje pisarstwa 
do godności sztuki, czynią z nich 
samą literaturę, która jest potrze bą 
życia powszedniego, nie odświęt- 
nem daniem deserowem. Ta lite- 

 ratura, której życie nie przeciwsta- 
wia się jako sui generis antyteza, 
ale życie samo, jego nurt zmien- 
ny i burzliwy, to ten właśnie felje- 
ton literacki, którego mistrzem jest 
Czesław Jankowski, nie mający 
wśród współczesnych równego So- 
bie na tem polu. : 

Różnorodność tematów šwiad- 
czy o rozległości zainteresowań Je- 

'go umysłu. Nie robi literatury z li- 

życia i dla życia. 
teratury i dla litęratury, robi ją z 

Poezja i polity- 
ka, sprawy społeczne i historia, 0- 
byczajowość i sztuka, nauka i kul- 
tura— to wszystko zagrzane owym 
niepospolitym temperamentem sta- 
pia się pod piórem Jankowskiego 
w przedziwny amalgamat literacki 
zwany feljetonem. Ale tego jeszcze 

co zwykle zwiemy 

(W dniu Jubileuszu). 

mało, to nie wystarcza jeszcze tej 
ekspansywnej naturze. Zamało dla 
niej ujścia w słowie pisanem, musi 
wylać się w słowie żywem, usły- 
szeć jego dźwięk i oddźwięk, ujrzeć 
skutki jego działania już nawet nie 
przez tę cienką, przezroczystą bi- 
bułę dziennikarską, ale tak wprost, 
gołem okiem! Stąd ruchliwa dzia- 
łalność społeczna, stąd Jego po- 
słowanie do Dumy Państwowej i 
żywy udział w ruchu politycznym. 
Słowo i czyn, czyn i słowo — to 
nierozłączne ogniwa w łańcuchu 
zasług Czesława Jankowskiego. 

Taki oto temperament najlepiej 
i najswobodniej mógł poczuć się 
w kulturze francuskiej. Dlatego 
wrósł w nią intellek em, przyswoił 
ją sobie, przesiąknął nią nazawsze— 
tą najwybitniejszą z kultur Świata. 
I jeżeli nas, Polaków, uprzejmi 
sąsiedzi nazywają niekiedy Francu- 
zami Północy — to nikomu inne- 
mu zaszczytne to miano nie należy 

wyrosło serce, pomnik wdzięczno- 
ści, wystawiony mu przez syna. 
Rzecz napisana z niezwykłym roz- 
machem, z pasją pracowitości, prze- 
dzierającej się skroś nawarstwienia 
czasu do rdzenia tej ziemi, by w 
rezultacie ujawnić jej duszę i ob- 
licze. Wydobył tę duszę ż butwie- 
jących szpargałów, wsłuchał się 
pilnie w bezdźwięczną mowę sta- 
rych pergaminów, czułą dłonią 
starł z niej pleśń wieków, związał 
jej dzieje z wiecznie żywą przyro- 
dą ziemi, z pomnikami sztuki, któ- 
re przeszłość pozostawiła szczęśli- 
wie współczesnym i stworzył dzieło 
o monumentalnych zarysach, któ- 
re — gdyby nawet na niem ustała 
praca Jankowskiego— dawało by 
rodakom najgłębszy powód do 
uczczenia jego Autora. 

Na kartkach tego dzieła najdo- 
bitniej ujawnił się znamienny rys 
nietylko twórczości, ale i psychiki 
Cz. Jankowskiego — ta mianowicie 

  

      
  

się w takim Stopfiu, jak dutorówi 
„Przechadzek po Wilnie“, 

Ów wykwint formy, któty do» 
bitnie ujawnił się już w pierwszych 
Jego poezjach, do dziś dnia pozo- 
stał dominującą cechą wszystkiego, 
co wychodzi z pód pióra Czesława 
Jankowskiego. lIronicznie żartobli- 
we capriccioso, żywo przypomina- 
jące Musseta i Heinego, jest zasad- 
niczym tonem tej twórczości, prze- 
puszczającej uczucia i wzruszenia 
przez filtr kapryśnego nastroju. 

Ale tylko z wielkiej miłości 
powstają wielkie dzieła. Pośród 
tych ulotnych uczuć i przemijają- 
cych wzruszeń — jedno jest praw- 
dziwe i niezmienne — ukochanie 
ziemi rodzimej. Z tej miłości po- 
wstał Czesława Jankowskiego „Po- 
wiat Oszmiański"... 

Niema bodaj w naszem piśmie- 
nnictwie pracy, którąby można ze- 
stawić i porównać z, tem czteroto- 
mowem dziełem. Te „materjały do 
dziejów ziemi i ludzi“, jak w 
przesadzie skromności nazwał swą 
książkę autor — to raczej rapsod 
o „kraju lat dziecinnych", w którym 

————2—2—2—2— = m 

Do Jobikta o jubiler, 
Co się robi 

leusz? 
Przedewszystkiem zbiera się gro- 

no ludzi mających. serca bez litości, 
a duszę z kamienia i ci przezywa- 

żeby zrobić jubi- 

ją się komitetem wykonawczym. 
Sadyści ci upatrają sobie Bogu 

ducha winną ofiarę i obliczają jej 
10—15—25—30, a jak dobrze pój- 
dzie to i 50 lat pracy na niwie, 
na polu, na arenie, czy czemś in- 
nem. Wtedy, zwłaszcza im łup jest 
starszy, radość komitetu, niczem 
pantery chciwej, nie ma granic, 
jakby to było jego specjalną za- 
sługą, że ktoś, coś, przez 50 lat, 
gdzieś, jakoś, robił. 

Uzbrojeni w słodycz, pochleb- 
stwo, czułość i inne mdłości; „uda- 
ja się" do najzaciszniejszej Tebaidy 
„naszego czcigodnego* i... biorą 
ofiarę na tortury, 

Darmo wywija się i wykręca. 
Oprawcy (czyt. Komitet) pętają i 
wiążą delikwenta girlandami lauru, 
rozciągają na ruszcie komplemen- 

  

tów, pieką w ogniu programów, 
mów, bankietów, rautów i nie wy- 
puszczą „czcigodnego  Jubilata*, 
nim się ich sadyzm nie nasyci jego 
niewinną męką. (idy już ofiara 
półprzytomna z długogodzinnego, 
powstrzymywanego wzruszenia, za- 
mieni ostatnie uściski bratnie z 
jubileuszowemi wrogami i najśwież- 
szemi przyjaciółmi, gdy wysączy 
ostatnie krople z oczu i kieliszka, 
ogarnie nadwerężonym mózgiem 
treść i formę mów i potrząśnie ty- 
lu prawicami, że mu się troją i 
dziesięciorzą w oczach, gdy z obec- 
nych kobiet najstarsza szepnie mu 
z westchnieniem: „byłeś ostatni"... 
a najmłodsza zachichocze przekor- 
ne: „byłeś pierwszy"... gdy to 
wszystko się stanie... Jubileusz... 
jest prawdziwie udanym  jubileu- 
szem. 

Czasami aplikują męczennikowi 
dodatkowe tortury: (la question i 
tak trwa od chwili, gdy reporterzy 
się dowiedzieli nad kim mają pra- 
wo się znęcać w bieżącym roku), 
więc mogą być jeszcze grupy do 
ilustr.cji, reprodukcje postaci Ju- 

  

krajówość, która Mu zjednuła sym- 
patje wszystkich narodowości na zie- 
miach d. W X. Litewskiego, i stała 
się nazawsze podłożem Jego pracy. | 

Ale po . wydaniu „Powiatu o- 
szmiańskiego" nie spoczął pisarz na 
laurach. Niewyczerpana inwencja 
twórcza w dalszym ciągu błyska w 
niezliczonych artykułach krytycz- 
nych, politycznych, w pismach u- 
lotnych, broszurach i książkach. Aż 
wreszcie znajduje dla siebie formę 
nawskroś oryginalną, swoistą, naj- 
odpowiedniejszą temperamentowi i 
uczuciom w „Przechadzkach po 
Wilnie". Tu w pełni ukaza!y się 
wszystkie właściwości stylu, sposób 
ujmowania zjawisk życiowych oraz 
osobisty stosunek do nich Czesła- 
wa Skierki - Jankowskiego. Arjosto- 
wy uśmiech, cięty dowcip. raz po 
raz wymykający się hamulcom jo- 
wialnej dobroduszności, wywołują- 
cy owe charakterystyczne momen- 
ty zaskoczenia przedmiotu — jest 
głównym pierwiastkiem tych nie- 
zrównanych feljetonów. To nie 
Skierka przechadzał się po Wilnie, 
ale to sprawy i ludzie wileńscy de- 

bilata w chwilach najbardziej „wzru- 
szeniowych* jego życia. A więc: u 
piersi karmicielki, w pierwszych 
majteczkach, z braciszkiem, z sio- 
strzyczką, z rodzicami, w .pierw- 
szym mundurku, z pierwszym wą- 
sem, po pierwszym utworze, z żo- 
ną, z dziećmi, z kolegami, па zjeź- 
dzie, i tak dalej, i dalej, na całą 
stronnicę, ozdobioną laurem (i 
cierniem). 

Bywają też zaaplikowane Aka- 
demje; ale to się raczej odbywa 
kosztem zmarłych, niewiadomo cze- 
mu, bo i tak przecie śpią snem 
wiecznym. Bywają... delegacje: dzie- 
ci, młodzieży szkół powszechnych, 
wyższych uczelni, związków, nie- 
wiast mniej lub więcej katolickich, 
kółek rolniczych i co tam jeszcze 
Bóg hojnie rozsypał po cierpliwej 
polskiej ziemi. Zdarzają się też 
przedstawienia teatralne: po kilku 
godzinach gry, przygważdżają Jubi- 
lata do desek sceny mowy zająkli- 
we i patetyczne, z łezką i na su- 
cho; na rękawy i na głowę pada 
Jubilatowi różne zielsko, uszy roz- 
dziera pisk pensjonarek z galerji, 

filowali przed nim co tydzień, to 
nurt życia wileńskiego niósł mu 
rzeczy i zjawiska, które on lekkiem 
dotknięciem pióra z fali wyławiał i 
na półmisku „Słowa”* podawał czy- 
telnikom. Nie może się stać, aby 
te „Przechadzki* utonęły w sto- 
sach makulatury gazeciarskiej. Cory- 
chlej należy je zebrać skrzętnie w 
książkę, i udostępnić na stałe naj- 
szerszemu ogółowi czytelników. 

Na tem życzeniu wypadnie mi 
poprzestać narazie. 

Pragnę tylko jeszcze w dniu 
złotych godów literackich Czesława 
Jankowskiego dać wyraz tej na- 
dzieji, która ożywia dziś niewątpli- 
wie całe społeczeństwo wileńskie, 
składające hołd Jubilatowi, że dzień 
jubileuszu nie będzie dlań zakoń- 
czeniem wielu trudów pisarskich, 
jeno krótkiem spojrzeniem wstecz 
na rzeczy dokonane przed dalszą 
drogą do rzeczy, mających być do- 
konanemi w przyszłości. 

W tej nadzieji też mieści się na- 
sze krótkie życzenie: 

AD MULTOS ANNOS! 
Tadeusz Łopalewski. 

* 

Czesław Jankowski urodził się 
21. XII. 1857 r. w Polanach, pow. 
Oszmiańskim. Studja gimnazjalne 
odbył w Mitawie, uniwersyteckie w 
Krakow'e. Zawód literacki rozpo- 
czął w r. 1876, drukując wiersz p. 
t. „Piosnki i Ludzie“ w „Biesiadzie 
literackiej“. Oprócz licznych prac, 
drukowanych w czasopismach pol- 
skich wyd:ł osobno: 

l. Poezje I. (1878). 2). Poezje II. 
(1881). 3). Z poezji Litwina. (1883) bez- 
imiennie w Krakowie. 4. Poezje III. (1884). 
5). Arabeski, szkice prozą. (1884). 6). Ca- 
priccio cykl poezji. (1869). 7). Sylwetki 
Poetów. (1871). 8). Z Notatek Turysty. 
(1892). 9). Rymów nieco, (1892). 10). Po 
Europie, kartki z podróży. (1894). II). Po- 
wi t Oszmiański. Materjały do dziejów 
ziemi i ludzi. Części cztery w dwuch to- 
mach. (1896 — 1900). 12). Wybór poezji. 
(1897). 13). Korespondencja Ks. Karola 
Radziwiłła „Panie Kochanku*, z archi- 
wum w Werkach (1898). 14). Sześćset lat 
stosunków Polsko-Pruskich. (1902). 15). 
wspomnienia, Wydanie ilustrowane (1904). 
16). Z powodu Uroczystości Wileńskiej. 
(1905, bezimiennie, we Lwowie). 17). 
Zjazd Oszmiański. (1905). 18). O czem 
dziś mówią. (1905, bezimiennie, w Wil- 
nie). 19). Na marginesie Literatury. Wy- 
danie ilustrowane. (1906). 20). W ciągu 
dwuch lat. (1908). 21), Wiersze niektóre 
(1913). 22). Naróa Polski i Jego Ojczyz- 
na. (1914). 23). Polska Etnograficzna. 
(1914). 24). Na gruzach Turcji. (1915). 
25). Czy wiesz kim jestes? (1916. Pod 
pseudonimem „Jastrzębczyk* w Wilnie. 
26). Quasi una Fantasia, cykl poezji. 
(1907). 27). Na ostrzu sprawiedliwości. 
(1918). 28). Od Kobiety do Kobiety. 
Skrót pamiętników Casanowy. (1921), 
29). Z dnia na dzień, Warszawa. 1914—1915 
Wilno. (1923). 

Ponadto brał czynny udział w 
życiu publicznem i politycznem. W 
r. 1906 wybrany został posłem do 
Dumy Państwowej. W czasie Litwy 
Środkowej był naczelnikiem Wy- 
działu Prasowego Zarządu Cywil- 
nego Ziem Wschodnich. Podczas 
Sejmu Wileńskiego zorganizował 
Klub Prasowy, poczem był Preze- 
sem Komitetu Pasa Neutralnego, 
powołanego do życia przez Min. 
Spr. Zagr. 

W r. 1922 został odznaczony 
krzyżem  komandorskim orderu 
Gwiazdy Rumuńskiej. W dniu 3 
maja 1926 r. otrzymał Krzyż Oli- 
cerski orderu Ocrodzonej Polski. 
Posiada odznakę pamiątkową Litwy 
Środkowej, I stopnia. 

Od roku, 1925 jest Prezesem 
Związku Zawodowego Literatów 
Polskich w Wilnie. 
   
   
dystyngowanie klaszcze parter. Cza- 
sami dobry Bóg natchnie Komitet 
Jubileuszowy myślą daru narodo- 
wego, jedyny to wypadek dający 
znak wdzięczności doskonały i wi- 
domy, bowiem w najlepszym razie 
można dostać aż dobra z pałacem 
i wodą leczniczą (patrz Oblęgorek, 
Ursus), a jeśli willę, automobil lub, 
choćby papierośnicę czy przycisk 
z kałamarzem na marmurze kie- 
leckim, to i to nie jest pogardy 
godne. 

Jubilat jednym uchem słyszy 
lepką słodycz. mów z których ka- 
pie miód z ambrozją, zjełczałą na 
kwas u tych co mu od lat 50 do- 
kuczali, a którzy go teraz czczą 
między majonezem z polskiego san- 
dacza i zupą z krokietkami. Dru- 
giem uchem wyławia rozmówki w 
tym rodzaju: „Trzyma się jeszcze 
stary co?*, „Phi... tak, ale od zesz- 
łego roku...o, bardzo... tego... Już 
w każdym razie nie to*. „Ha, wiecie, 
żebyście widzieli go w roku 18... 
kiedy to. szalała za nim ta, wiecie... 
a truć się chciała tamta”. Jeśli ju- 
bilatem jest jubilatka te milunie v- 
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Й ММУ kowieńskiej, 
Budżet państwowy па 

rok 1927. 
KOWNO (tel.wł.).W tych dniach min. 
finansów Rymka zaprosił do siebie 
prasę kowieńską, której przedłożył 
Sprawą projektu budżetowego pań- 
stwa na r. 1927. Przyszłoroczny 
budżet według projektu ministra 
przedstawia się w ogólnych zary- 
sach w sposób następujący: 

Dochodów ogółem  przewidzia- 
ne jest na sumę 229 mijj. lit, w 
tem 226 milj. zwyczajnych i 3 
miljony nadzwyczajnych. 

Zeszłoroczny podatek odfobro- 
tu w sumie 6 miój. lit. został obec- 
nie zniesiony, pozatem urodzaj nie 
daje dobrych nadziei. 

W ten sposób suma dochodów 
w budżecie będzie w tym roku 
mniejsza od zeszłorocznej o 13 
milj. lit. 

Zwyczajne wydatki stanowią o- 
koło 209 milj. lit. (zamiast 214 
milj. w r. b.), na wydatki nadzwy- 
czajne pozostaje zatem około 20 
milj, w którą to liczbę wejdą su- 
my przypadające na kraj Kłajpedz- 
ki, fond emerytalny, spłatę dłu- 
gów etc. 

Budżetu tego jednak za realny 
uznać nie można, gdyż niebywała 
klęska nieurodzaju, preliminowane 
wpływy z podatków czyni iluzy- 
rycznemi. Niedobór zaś 1'/2 milj. 
centr. metrycznych zboża na zasie- 
wy i przeżywienie wartością swoją 
przewyższa niemal wartość całej 
gotówki obiegowej w państwie. 

Lilewskie zabiegi dyplomatyczny. 
KOWNO, (tel. wł.). Elta dono- 

si: „Delegacja litewska w Zgroma- 
dzeniu Ligi Narodów specjalną nc- 
tą zwróciła uwagę Sekretarza Се- 
neralnego Ligi Narodów na to, że 
w dokumentach międzynarodowych, 
wychodzący.h z Sekretarjatu Ligi 
Narodów, obecna linja demarka- 
cyjna pomiędzy niepodległą a oku- 
powaną przez Polskę częścią Litwy 
jest publicznie nazywana „granicą 
litewsko-polską*, chociaż wspom- 
niana linja nietylko przez rząd li- 
tewski, ale również i przez Ligę 
Narodów nie była uznana za Osia- 
teczną granicę pomiędzy Litwą i 
Polską. Dlatego też proszono nie 
używać więcej w oficjalnych pi- 
smach Ligi Narodów tego mylnego 
terminu. 

Sekretarz Generalny Ligi Naro- 
dów p. Drummond wyjaśnił, że 
terminu „granica litewsko-polska“ 
używał w sprawie litewsko-polskich 
konfliktów frontowych dlatego, że 
delegacja litewska nie protestowała 
uprzednio przeciwko niemu. 

W odpowiedzi na to prezes de- 
legacji Minister Sidzikauskas pod- 
kreślił, że jeżeli delegacja |itewska 
i nie protestowała dawniej, to je- 
szcze nie znaczy, by rząd litewski 
uznawał ową linję demarkacyjną 
za „granicę polsko-litewską*. Mi- 
nister powtórnie prosił o nieuży- 
wanie w przyszłości tego terminu*. 

* * 
* 

Komunikat Elty wskazuje, że 
w związku z wznowioną akcją dy- 
plomatj czną Litwy na Wschodzie 
chce ona ponownie podnieść spra” 
wę „linji demarkacyjnej", którą 
Rada Ambasadorów w marcu r. 
1923 uznała za granicę polsko-li- 
tewską. 

Ze swej strony zaznaczamy, że 
rola sir Erica Drummonda jest w 
tej sprawie przedstawiona w dość 
dziwnem świetle. P. Drummond, 
jako najwyžszy urzędnik Ligi Na- 
rodów musi się jednak zgadzać z 
uchwałami Ligi Narodów, która 
uchwałę Rały Ambasadorów przy» 
jęła do wiadomości. 

Na to już dziś akcja dyploma- 
tyczna nawet na spółkę z Moskwą 
nie pomoże! 

„Była panie kiedyś 
„To też... no!* 

wagi brzmią: 
warta grzechu *... 
„E, zawsze była szpetna, a teraz 
babsko już takie, że choć szczury 
strasz"! „A roztyla!“ „A zeszka- 
piala“. „A jak wyłysiał". Ależ po- 
siwiała, ile też może mieć lat... 
czekaj pan?“.. 

A na zakończenie najstarsze 
damy na zebraniu przypominają ci 

"żeś się z niemi bawił w chowane- 
go lub tańcował mazura u p. Mar- 
szałkowej! 

Jubileusz Pana Czesława! A gdzież 
tu na miły Bóg pomyśleć o czemś 
takiem, jak to opisane powyżej, 
dla tego urodzonego ironisty, lata- 
mi wyszlifowanego na najcieńsze 
ostrze kpiarza, dowcipnisia i prze- 
korę? Przez powiat oszmiański od 
kobiety do kobiety nas wodził, 
parskając śmiechem i atramentem, 
aż skry leciak! A my Ma za to... 
jubileusz || Broniło się też niebo- 
żątko jak mogło, z niemałym eks- 
pensem sił i dowcipu, aleśmy Mu 
jednak dali rady i oto stanie dziś 
przed nami uroczysty (bo musi), 

   

Wiadomości polityczne, 
W piątek nad ranem kilku nie- 

znanych mężczyzn w mundurach 
oficerskich dokonało napadu na 
posła Zdziechowskiego w jego 
mieszkaniu prywatnem przy ulicy 
Smolnej. 

Napastnicy pobili' posła: Zdzie- 
chowskiego do utraty przytomności, 
poczem zbiegli, porzucając w miesz- 
kaniu granat z gazem łzawiącym. 

Zawiadomiony o ten Komisarz 
Rządu  gener. Sławoj-Składowski 
przybył do p. Zdziechowskiego i 
rozpoczął dochodzenie. Około go- 
dziny 11-ej premjer wezwał do sie- 
bie gen. Składkowskiego dla zło- 
żenia sprawozdania. 

Napad ten wywołał jednozgodne 
oburzenie opinii. 

* 

Generał Malczewski na wezwa- 
nie władz sądowych przybywa w 
sobotę do Warszawy celem podda- 
nia się badaniom psychjatrycznym 
w związku z toczącem się przeciw- 
ko niemu śledztwem. 

— 

Z ZAGRANICY. 
Niemcy o traktacie litewsko-so- 

w ieckim. 
KROLEWIEC. (Pat): Zawarcie 

litewsko rosyjskiego traktatu o nie- 
agresji wywołało w prasie wschod- 
nio-pruskiej poważne zaniepokoje- 
nie. Cała prasa podkreśla, iż w 
sprawie Wilna Rosja podtrzymuje 
swe dawne stanowisko, uważając 
za najlepsze jej załatwienie plebis- 
cyt. Rosja zobowiązała się do po- 
szanowania suwerenności Litwy w 
każdym wypadku, a ponieważ Kłaj- 
peda pomimo autonomii znajduje 
się pod władzą litewską, przeto 
traktat ten budzi tem większe za- 
niepokojenie. 
Pierwsze wyniki reformy admi- 

nistrącji we Francji. 
PARYŻ. Na dzisiejszem posie- 

dzeniu rady ministrów prezydent 
Doumergue podpisał dekret zno- 
Szący w związku z reformą admi- 
nistracji państwowej 92 urzędy hi- 
Poteczne i dwie dyrekcje ceł oraz 
1700 stan wisk w poszczególnych 
urzędach administracyjno - finanso- 
wych. у 

Podpisane  dekrety przewidują 
połączenie urzędów zakupów dla 
wojska i marynarki, nadanie przed- 
siębiorstwom państwowym w Fe- 
vre Gobelin, Bauvais autonomji w 
dziedzinie finansowej. (Pat). 
—> 

Od Redakcji. 
Wobec tego, że w związku z 

aferą szpiegowską Syczewskiego i 
naszą w tej sprawie notatką, doszło 
do nas szereg niewłaściwych ko- 
mentarzy opartych na zamieszczo- 
nych przez. nas poprzednio infor- 
macjach, stwierdzamy kategorycznie, 
że wszystkie szczegóły, dotyczące 
csoby panny A. Mostejkówny i 
uwłaczające jej czci, okazały się 
pozbawione wszelkich podstaw fak- 
tycznych. 

Z żalem stwierdzamy, że pad- 
liśmy w tym wypzd<u ofierą. nie- 
sumienności informuiących nas or- 
ganów. 

Wszystkie pisma, które przedrt- 
kowały informacje o aferze szpie- . 
gowskiej z naszego pisma (Kurjer « 

    

Wileński z dn. 17.1X) prosimy o... Przedrukowanie niniejszego. 

Г ARTYSTYCZNA 
FOTOGRAFJA 
Moryca Grossmana 

ul. WIELKA Nr. 47, 
(obok hotelu „Palace”) 

CENY ZNIŻONE. 
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drwiący, (bo nie może inaczej), a 
jednak wierzę, wzruszony, (bo wszak 
tutejszy i w swojej stronie), my 
staniemy przed nim i odświęcimy 
jak się patrzy uroczystość. 

Ale gdy cię Panie Czesławie 
przytłoczy choć na chwilę ciężar 
wspomnień czy potok wymowy, 
spójrz dla ulżenia sobie w stronę, 
gdzie skromnie tkwić będzie istota, 
którą wydałeś na świat... dzienni- 
karski. . Wspomnij swą chrześniacz- 
kę z Kurjera Litewskiego i epokę 
z przed laty... pożal się Boże, 20, 
gdyś ją bez bólu, a owszem lekko 
rodził, ku utrapieniu bliźnich, ga- 
zety czytających. —. > 

A gdy to wspomnisz, odleci od 
ciebie smętek obrachunkėw“ lat i 
komplementów, zaszumi znów w 
myśli Twój szampański, nieśr'ier- 
telny koncept w porozumiewaw- 
czym uśmiechu zamieniony i któ- 
ry oby nam świecił długo, równie 
mężny i tęgi, jeko zawsze bywał, 
w złej i dobrej doli tego kraju. 

Chrześniaczka, 

Ry



Nr. 228 (676) 

Žycie gospodarcze. 
Nieurodzaj w powiecie Braslawskim. 

Pismo nasze już kilkakrotnie 
podawało wiadomości o klęsce nie- 
uroazaju powiecie  Brasławskim. 
Obecnie udało się nam otrzymać 
szereg Ścisłych danych co do sy- 
tuacjiw poszczególnych gminach. 

Nieurodzaj dotyczy nietylko zbo- 
ża, ale także pod każdym innym 
względem zbiory są niższe od noi- 
malnych. Jedynie zbiory traw na 
mokrych łąkach pozostają w nie- 
których gminach na przeciętnym 
poziomie z lat poprzednich. 

Klęska nieurodzaju ozim zosta- 
ła spowodowaną nadmierną ilością 
opadów atmosferycznych jesieni 
zeszłorocznej, co spowodowało о- 
gólne opóźnienie siewu ozimin, a 
w 30% gospodarstw rolnych siewu 
tego nie dokonano wcale z powo- 
du silnego rozmięknięcia gliniastych 
gleb. Ziemia pod oziminę na wio- 
snę okazała się silnie zbitą i zbry- 
loną, a wschody bardzo rzadkie, gdyż 
nie wszystkie. nasiona kiełkowały. 

Niesprzyjające waruńki atmosfery- 
czne w Okresie wiosennym w po- 
staci długotrwałej posuchy do lipca 
r. b. spowodowały przedwczesne 
dojrzewanie ozimin skutkiem czego 
zboże ucierpiało od upału. W naj- 
lepszych. nawet gospodarstwach 
przeciętny plon żyta wynosi od 3-ch 
do 3'/» centnarów metrycznych, pod- 
czas gdy w normalnych warunkach 
zbiera się 6 centnarów. 

Zboża jare zniszczyła posucha 
wiosenna. Stan jarzyn przedstawia 
się także niedostatecznie o przecię- 
tnym plonie 3—5 centnarów me- 
trycznych z I ha. Zbiór koniczyn i 
traw łąkowych też należy uważać 
za nieudany w dużym stopniu. Ko- 
niczyny powymarzały i wydały prze- 
ciętnie tylko 20 quintali z ha. Zbiór 
siana na łąkach suchych nie prze- 
kracza 40% zbiorów normalnych. 

Poniższa 
centowy stosunek tegorocznego sta- 
nu zborów ew poszczególn. gminach 
do normalnego poziomu urodzajów. 

  

      

    

  

  
        

  
      

i sę | ||| |zjgjzbióreawziak 
aj, SAV AEELEECEREEJEFE i ALEBCDBECE a| E |2žĖ 

1| Brasławska . 20 — 60 50 60, 1010-1010 40 30) 100 | 70 
2| Słobódska 20/40) 70| 50 60! 70| 7080/90/45] 30 90 | 70 
3| Plusska . « . .-|20/ —|50 40 40 50|60| 70| 80 40 30 90 | 60 
4| Dryšwiacka 25 50 6( 60 70) 60, 75 65/9045 30 90 | 60 
5| Opeska 25 50) 60) 70 60 50.75 7090 50l 40) 100 | 70 
6| Rymszańsk . 30/ 45| 60| 55, 60) 50, 70, 65|85|50| 45| 100 | 75 
1| Smotwieńska . . |30/45|70|70 65 50 70 70/90|60| 60| 100 | 70 
8| Widzka 30| 60| 70 10 65 60 80) 70|90| 60] 60| 100.| 70 
9| Bohińska 25.50 50 50 60) 55 70 70 90,50] s0 90 | 60 

10| Jodika 18 35 50 50 6055 70 70 90 45) 40) 80 | 60 
11| Przebrodzka 20 40 50 50 60 50 75 60 85) 45] 40 80 | 60 
12| Nowo-Połoska . 20 40 60 50 są a 70 70,90 50! 45| 90 | 65 
13| Miorska . 20 40 50 50 <0 60 15 70 90 55 40) 90 | 60 
14| Czereska 20 40 60 50 2 55 15| 70 90|50| 40] 90| 55 
15| Leonpolska . 20| 40|60| 60 65| 55) 75|80|90|60|-45| 100 | 60 
16| Drujska . 2040 55 60 60 60|80|75,9L|60] 40] 90 | 60 

Stan ten spowodował braki idą- 
ce w dwuch kierunkach. Z jednej 
strony brak nasion na siewy Ozi- 
min. Siewy te są już obecnie na 
ukończeniu. Jaka ilość pól z powo- 
du braku nasion została nieobsiana 
pokażą najbliższe tygodnie. W ka- 
żdym razie braki ie są dość zna- 
czne skoro na posiedzeniu Powia- 
towego Komitetu Pomocy- Rolnej 
zgłoszono zapotrzebowania na 300 
wagonów pietnastotonowych. 

Z drugiej strony powstało wid- 
mo klęski głodowej, niebezpieczeń- 
stwo której potęguje fakt bezro- 
bocia w miastach. W związku z tym 
Sejmik powiatu Brasławskiego pro- 
j-kjuje zorganizowanie szeregu ro- 

  

  

bót publicznych jak to budowę sze. 
regu dróg, budowę gmachów szkol 
nych oraz domów urzędniczych, a 
także roboty meljoracyjne przy ob- 
niżaniu poziomu wód w szeregu 
jezior Brasławszczyzny. Zrealizo- 
wanie jednak tych planów jest uza- 
leżnione od otrzymania odpowie- 
dnich kredytów i subwencji rządo- 
wych. 

Niezależnie od tego konieczną 
jest prolongata kredytów siewnych 
udzielonych wiosną roku bieżącego 
co najmniej do jesieni 1927 r. Spo- 
dziewamy się także, że władze cen- 
tralne udzielą jaknajdalej idących 
ulg podatkowych dla dotkniętej, 
nieurodzajem ludności rolniczej. Sz 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 1-go października. 
W hurcie. 

  

  

    

| 
mia i | w | w 

w Wilnie | Landwarowie | Mołodecznie 
Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 33—34 | 5—5,50 pud 31 - Owies 32—34 nie notow. 27 Jęczmień browarowy 32—34 zi nie notow. я па kaszę 30—34 5.00 31.25 Mąka pszenna am. I kg: 1— 174 za kg. 1.00 Len 16 klg.stoma Iniana 250 nie notow. | nie notow. › Len oczyszczony 15—20 я В Oleje: Iniany za 1 kg. 2.70 ы w Pokost 2.80 ЗОЙ i Makuchy Iniane 0.42 | 

l 

W detalu: 
Mąka pszenna amer. za | kg. 1.05 1.00 nie notow. sės żytnia 50 proc. 50—55 » „ гахома 33—, 0.35 ” Mięso: wołowe za 1 kg. 1,60—1.80 1.40—1.50 1.15 cielęcina 1.40—1.50 1.00 baranina 1.00—1.10 1.50 1.00 + wieprzowina | 1.70—2.00 | 2.70 schab 2.20 Tłuszcze; słonina kraj. 1 gat. 3.50—4.00 | 3.30—440 3.50 smalec wieprzowy 4.50—4.80 480 —500 4.00 Nabiał: masło niesolone 5..0—5.50 6.00 nie notow solone 4.00—5.00 |  4.50—5,00 4.50 śmietana 1.30—2.20 | -1.20—1,30 1.50 twaróg 60— 80 ъ nie notow. Jaja za 10 sztuk 1.80—2.00 |  1.40—1.50 1.40 Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60—0,80 | 2—3 zł. pud 0.40 gruszki 0.60—1.00 | 5.00—604 nie notow. śliwki . 0.60—0.80 | — 7.00—800 2 Skóry: miejsc. wyrob, (podeszwa) za 1 kg. | 8— zł. nie notow. и chrom za stopę 1.60—2.00 = w gemza ‚ 2.00—2.22 = 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
yto 100 kgl. 34 — 35 zł. 

Owies 29 — 30 ›„ 
Jęczmień 30 zł. 

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

Kobieta lekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
kobiece, weneryczne i skórne. 8 у 

4 = im. 12—5 Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 
Telefon Nr. 277. 

Lekcji rysunku 

i malarstwa "is 
W. Dunin-Marcinkiewicz. Informacje i 
zapisy (w Domu Sztuki, ul. Mickiewicza 
d. 23 I piętro, od g. 5—6i pół w. codz: 

1569-2 

  

tablica ilustruje pro-. 

К ОВ ГЕВ 

Žycie bialoruskie. 

WAL NASK SI 
      

Dwudziestolecie prasy białoruskiej. 
Ii. Dane statystyczne. 

W  przedwczorajszym naszym 
artysule, korzystając z odnośnych 
meterjałów, zamieszczonych w Nr. 
20 „Narodnej Sprawy", zobrazo- 
waliśmy przed czytelnikiem począ- 
tki prasy białoruskiej, dzisiaj zaś, 
przez szereg danych statystycznych, 
tegoż pisma postaramy się odma- 
lować dalszy, szybki jej rozwój, 
Oraz stan obecny. 

Artykuł ten podajemy niżej in 
extenso, opuszczając jedynie pew- 
ne po-hromadowsku iendencyjne 
charakterystyki niektórych pism 
białoruskich: 

„W związku z 20-letnim, — po- 
wiada autor artykułu--jubileuszem 
prasy białoruskiej, slusznem jest 
przytoczyć garść danych 0 tem 
wiele i gdzie wychodziło w prze- 
ciągu tego czasu rozmaitego ro- 
dzaju pism w białoruskim języku. 

Ogólna liczba pism (dzienni- 
ków, czasopism), nie licząc w to 
niektórych pism Białorusi sowiec- 
kiej, których się nie udało nam 
dostać, —wynosi 119; liczba jedno- 
dniówek—około 35. 

Co do rodzaju pism to najwię- 
cej istniało tygodników; dalej idą 
czasopisnia, wydawane dwa lub 
trzy razy tygodniowo; następnie — 
miesięczniki, — i dopiero po nich 
pisma codzienne. 

Liczba codziennych pism wyno- 
si 6: w Mińsku — „Biełaruski 
Szlach” (1918 r.); „Sawieckaja 
Biełaruś"; „Rabotnicka — Sialan- 
skaja Biełaruś"; „Zwiezda” (w 
językach rosyjskim i białoruskim); 
w Wilnie—,Biełaruskaja Dumka* 
(1919 r.); w Grodnie „Biełaruskaje 
Słowa” (1920 r.). 

Obecnie wychodzą tylko 3 w 
Mińsku. 

Największą liczbą pism może 
"się poszczycić Wilno: tu istniało aż 
56 pism i 31 jednodniówki. 

Kolejne miejsce zajmuje Mińsk 
z 25 pismami (w tej liczbie 4, prze- 
niesione tam zostały z innych 
miast). 

Z koleji następują: Grodno — 7 
pism; Petersburg, Praga, Kowno— 
po 6 pism; Radoszkowicze, Dźwińsk, 
Ryga—po 2 pisma (Radoszkowicze 
i Dźwińsk — uczniowskie); Słuck, 
Kopyl, Lucyn, Warszawa, Kijów, 
Mosswa, Łódź (jednodniówka), 
Berlin: — po 1 pismie; wreszcie 1 
'pismo wydawało się przy armii 
gen. Bałachowicza. 

Przed wojną liczba pism była 
nader nikłą: w Wilnie—6; w Miń- 
'sku—2; w Petersburgu — 2; w Ko- 
pylu—1;—razem 11. 

Szybki wzrost pism w języku 
białoruskim przypada na okres, 
rozpoczynający się od Rewolucji 
Marcowej w Rosji w roku 1917. 

Lecz same tylko cyfry nie za- 
wsze mogą oddać należycie fakty- 
czny stan rzeczy. Sytuacja stanie 
się jaśniejszą gdy przeanalizujemy 
te cyfry, naprzykład te z nich, któ- 
re dotyczą Wilna. 

Z ogólnej liczby 56 pism, które 
wychodziły w Wilnie, w chwili o- 
becnej widzimy tu tylko 7; 1) „Na- 
rodnaja Sprawa"; 2) „Biuleteń 
Biełaruskaj Sialanska — Rabotni- 
czaj Hramady”, 3) „Małanka”, 4) 
„dialanskaja Niwa", 5) „Biełaru- 
skaja Krynica”, 6) „Studenckaja 
Dumka”, wreszcie 7) „Biełaruskaje 
Slowa“. 

Za wyjątkiem organu akade- 
mickiego, oraz humorystycznej 
„Małanki*, każde z pozostałych 
5-ciu pism reprezentuje jakąś posz- 
czególną, odrębną ideologię: „Na- 
—н —u 

aras "pie ai 
Prawniczej, 

Dnia 30 września r. b. minister 
sprawiedliwości prof. Wacław Ma- 
kowski dokonał w Warszawie о- 
twarcia rady prawniczej, 

W inauguracyjnem przemówie- 
niu min. Makowski zaznaczył mię- 
dzy innemi, iż wzorem dla utwo- 
rzenia Rady Prawniczej była w 
pewnym stopniu francuska rada 
stanu. Nie w tej postaci, jaką ta 
rada stanu miała przy swem pier- 
wotnem utworzeniu za czasów Na- 
poleona, ale w tej postaci, jaką 
przybiera obecnie i jaką jej chcia- 
łaby nadać współczesna nauka 
prawnicza i rzeczywiste potrzeby 
życia prawniczego. 

Chodzi o utworzenie instytucji, 
któraby w sposób fachowy otoczy- 

ła opieką prace ustawodawcze pań- 
stwa nadając taką formę prawną i 
wiążąc z całokształtem. pottzeb ży- 
cia prawnego w ten sposób, aby 
stąd wynikał ład prawny w pań- 
stwie 

Zadaniem Rady prawniczej bę- 
dzie ocena projektów ustawodaw- 
czych pod względem ich zgodnoś- 
ci z zasadami obowiązującego ła- 
du prawnego i z techniką ustawo- 
dawstwa. 

rodnaja Sprawa” i Biuletyn — ideo- 
logję Białoruskiej Włościańsko-Ro- 
botniczej „Hramady“; „Šialanskaja 
Niwa" — Bialoruskiego Związku 
Włościańskiego; „Biełaruskaja Kry- 
nica“ — Biełaruskiej Carzešcjan- 
skiej Demokracji, wreszcie „Bieła- 
ruskaje Słowo” — grupy polono- 
filskiej. 

Otóż kierunek „Narodnej Spra- 
wy" (dodajemy tu kierunek 
bolszewizujący K. S.), który się 
skrystalizował ostatnio w  Biało- 
ruską Włościańsko-Robotniczą „Hra- 
madą“, był reprezentowany dotych- 
czas przez 22 Organy, zawieszane 
z kolei przez władze, oraz przez 
blizko 30 jednodniówek. Tylko od 
końca 1922 roku zostało skon- 
fiskowane około 60-ciu numerów 
pism tego kierunku, nie licząc 
jednodniówek, których niemal po- 
łowa również uległa konfiskacie. 

O obecnym stanie prasy bia- 
łoruskiej w innych miastach, gdzie 
takowa wychodziła autor niestety 
nic nie wspomina, za wyjątkiem 
jedynie Grodna. 

„W Grodnie — powiada on — 
nie wychodzi obecnie żadne  pis- 
mo białoruskie: dwa z nich zos- 
taly zawieszone przez polskie 
władze („Rodny Kraj” i „Bieła- 
ruskaje Słowa”), reszta pism  zli- 
kwidowały się same, czy to na sku- 
tek zmiany władz państwowych, 
czy znów z innych  jakowychś 
przyczyn*. 

Tu autor artykułu znów pow- 
raca do spostrzeżeń natury ogólnej 
wynikających z danych statystyki: 

„Co do treści — powiada au- 
tor — przeważają pisma  politycz- 
ne jest ich — 84 (70 proc.), do 
tegoż rodzaju należą wszystkie 
jednodniówki; literacko - artystycz- 
no-społecznych pism: — 12; mło- 
dzieży i dla młodzieży — 11; aka- 
demickich — 5; humorystycznych— 
4; gospodarczych — 3. 

Wśród pism politycznych prze- 
waża kierunek  włościańsko-rohot- 
niczy-radykalny zarówno pod wzglę- 
dem społecznym jako też politycz- 
nym. Klerykalnych pism widzimy 
4 (obecnie istnieje 1) Pism _ poli- 
tycznych wydawanych przez stron- 
nictwa polskie istniało 2. 
('Zorka" w Mińsku — Straży 
Kresowej i „Wyzwaleńnie" w Wil- 
nie partji o tejże nazwie). Z orga* 
nów polonofilskich —(2-w Grodnie 
i 2 w Wilnie) pozostał tylko: jeden 
w Wilnie („Biełaruskaje Słowa”.) 

Na zakończenie warto wspom* 
nieć o istnieniu całego szeregu nie 
legalnych pism białoruskich: przed 
wojną — w Kopylu („Wolnaja 
Dumka*), ostatniemi laty na tere- 
n'e Białorusi Zachodniej („Wias- 
kowy Praletary“; „Czerwony Sciach; 
„Balszawik“ w dwu wydaniach). 

Pisma uczniowskie przeważnie 
odbijano | na hektografie; wśród 
pism humorystycznych z okresu 
przedwojennego spotykamy również 
i pisane od reki“ („Samasiejka“ i 
inne); także od ręki pisaną była 
i kopylska „Wolnaja Dumka", re- 
dagowana przez Ciszkę Hartnego, 
jako samodzielny dodatek do 
konspiracyjnego rosyjskiego „Goło” 
su Niza". 

Tyle autor artykułu. 
Żałować należy że pominął on 

prawie całkowitem milczeniem tak 
zajmującą rzecz Ėjak stan obecny 
prasy białoruskiej, w każdym z 
poszczególnych miast, gdzie tako“ 
wa wychodziła, 
Mińsku i innych miastach Białoru- 
si Sowieckiej. K. Smreczyński. 

    

Rada będzie podzielona na ko- 
misje, które obradować będą w 
nielicznym składzie od 3 do 5 o- 
sób, komisja redakcyjna oraz po- 
rozumienie przewodniczących po- 
szczególnych komisyj będą mieły 
za zadanie koordynowanie praw 
rady i nadanie im jednolitego kie- 
runku. 

Po ukonstytuowaniu się prze- 
widzianych w regulaminie siedmiu 
kom'syj rady prawniczej minister 
sprawiedliwości w myśl rozporzą- 
dzenia o radzie prawniczej powo- 
łał na jej wiceprezesa p. prezesa 
prokuratorji generalnej St. Buko- 
wieckiego, na przewodniczącego 
sekcyj prof. Jaworskiego, prof. Lu- 
tostańskiego, prof. Krzywickiego, 
prof. Starczyńskiego, prezesa Sądu 
Najwyższego Pohorskiego, prezesa 
Najwyższego Sądu Wojskowego 
gen. Krzemińskiego i wiceministra 
Markowskiego. 

Dnia 1 października rano od- 
było się w gabinecie ministra spra- 
wiedliwości posiedzenie przewod. 
niczących komisji na której omó- 
wiono szczegóły prac w poszcze- 
gólnych komisjach, podzielono mię- 
dzy komisje nadeszłe dotąd do z»- 
opinjowania przez radę prawniczą 
projekty oraz ustalono termin ich 
zaopinjowania. Niezwłocznie po- 
tem poszczególne komisje przystą- 
piły do pracy. (Pat). 

zwłaszcza zaś w. 

ŻYCIE WOJSKOWE. 
A gdyby jutro wojna? 

Doświadczenia wielk.ej wojny 
dają pojęcie o wszystkich technicz- 
nych jej efektach i pozwalają twier- 
dzić, że przyszłą wojnę wygra ten, 
kto zastosuje zupełnie nowe nie- 
spodziewane sposoby jej prowa- 
dzenia. Tylko takie, nie uświęcone 
rutyną, przyzwyczajeniem lub kon- 
serwatyzmem metody walki mają 
rację bytu w przyszłej wojnie. Po- 
stęp techniki wojennej np. w Niem- 
czech jest olbrzymi, a na dowód, 
że praca idzie, możemy dać tu pa- 
rę przykładów: w Laar istnieje aka- 
demja szpiegowska i laboratorjum 
przy niej. Laboratorium  bakterjo- 
logiczne wojenne w  Wilmersdorf 
pod Berlinem i wiele innych jak 
stwierdził gen. Nollet. Ogólnie 
można powiedzieć, że w przyszłej 
wojnie wygra ten, kto wcześniej i 
niespodziewanie podziała na wroga. 
Przy obecnym stanie mas, wielkie 
znaczenie .będzie miał teror psy- 
chiczny, bo trzeba sobie uprzy- 
tomnić, że w przyszłej wojnie fron- 
tu w starym pojęciu tego słowa 
nie będzie, gdyż samoloty atakują- 
ce rozmaite punkty, — frontu nie 
uznają. A więc trzeba liczyć się z 
tym, że wróg będzie się starał zde- 
moralizować i steroryzować żołnie- 
rza przeciwnej strony oraz ludność 
cywilną. Wiadomem przecież jest, 
że żołnierz niepewny o los swej 
rodziny traci dużo na swej war- 
tości bojowej, gdy wie że „dom, 
zboże, bydło, nawet stan finan- 
sowy i jego własna osoba mo- 
że być zaatakowana przez wroga. 
Że tak jest rzeczywiście, potwierdza 
to sieć organizacjj w Sowietach 
jak np. Dobrochim, Amochim i 
t. d., gdzie należą do zarządu tak 
ruchliwi działacze jak Trocki, Un- 
szlicht, docent Piatakow, profesor 
epidemiolog Siemaszko, prof. Ipa- 
tjew, biolog-chemik i wielu innych. 

Że próby takiej wojny już mia- 
ły miejsce wystarczy przypomnieć 
sobie chociażby węgiel eksportowa- 
ny z Rhury, który zawierał mater- 
jał wybuchowy, spontaniczne wy- 
padki spiączki w Anglji, wybucha- 
jącej oderwanemi ogniskami na 
terenach objętych propagandą ko- 
manistyczną, jako Skuteczny  Śro- 
dek dla wywołania fermentu w 
dzielnicach wielkiego przemysłu. 
Cze-ka bolszewicka w Sztudgardzie, 

TN 
: taż A | 

czław Jankowski ай qr 
deru „Polonia Restituta", 

W dniu 1 października r. b. Wo- 
jewoda Wileński p. Władysław Racz- 
kiewicz dokonał aktu wręczenia 
Prezesowi Czesławowi Jankowskie- 
mu orderu „Polonia Restituta* na- 
danego mu w dnia 3-go maja r.b. 
przez p. prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. Akt wręczenia orderu miał 
charakter wybitnie „uroczysty i. od- 
był sią w udekorowanej wielkiej 
sali Województwa”o godz. 6-ej po- 
południu. Do mieszkania p. Cze- 
sława |ankowskiego udał s'ę przed 
tą godziną Radca Wojewódzki p. 
Paweł Raue, który przywiózł Jubi- 
lata do Województwa, gdzie został 
przyjęty przez pana Wojewodę 
Tymczasem w wielkiej sali urzędu 
wojewódzkiego zgromadzili się li- 
czni przedstawiciele miejscowego 
społeczeństwa, władz państwowych 
i miejskich Oraz sfer naukowych, 
dziennikarskich z J. E. Ks. Bisku- 
pem Bandurskim i prezydentem 
miasta Bańkowskim na czele W 
chwilę później wszedł prezes, Cze- 
sław Jankowski wprowadzony na 
salę przez p. Wojewodę Raczkiewi- 
cza i powitany przez zebranych o0- 
klaskami. P. Radca Raue odczytał 
tekst dyplomu nadającego Czesła- 
wowi Jankowskiemu odzneki orde- 
ru „Polonia Restituta* poczem p. 
Wojewoda Raczkiewicz wręczając 
Jubilatowi te odznaki, wygłosił prze- 
mówienie, w którym. podkreślił za- 
sługi Czesława Jankowskiego na 
niwie jego wszechstronnej  działal- 
ności społecznej i literackiej, skła- 
dając mu jednocześnie życzenia 
długich jeszcze lat pracy. Wzruszony 
Jubilat odpowiedział krótkim prze- 
mówieniem, dziękując w serdecznych 
słowach za zaszczytne odznaczenia. 
Następnie zebrani składali odzna- 
czonemu gratulacje i życzenia. (Pat.). 

RODZ: 

0 radjosację nadawczą w Wilnie. 
Jednym z najbardziej ważnych 

czynników propagandystycznych w 
dobie obecnej jest radjo Znaczenie 
jego w pełni uznają państwa z na- 
mi sąsiadujące Niemcy, Rosja, a 
nawet Litwa. Gdy się ma radjo, 
nim złapie się Warszawę (którą bar- 
dzo źle słychać) rez wraz WLada 
przemówienie niemieckie, rosyjskie 
i litewskie. Niemieckie i litewskie 
przemówienia są dla większości 
miejscowej ludności niezrozumiałe, 
natomiast rosyjskie osiąga swój cel. 

Stacje naszych sąsiadów wspa- 

I. 

wykryta w IV—1924 r. umieszczą- 
ła ampułki z  cholerą, tyfusem i 
dżumą w bombach wybuchowych. 
A oto możliwe przykłady takiego 
zaskoczenia: eksport bydła zakaż. - 
nego do kraju nieprzyjaciela, wrzu- 
canie przez , stałego pracownika 
(przekupionego) w głównych fil- 
trach do ostatniego zbiornika am- 
pułek z bakterjami cholery,  zaka- 
żenie elewatorów grzybkiem, zak- 
wanie kraju f.łszywemi pieniędzmi | 
i td. Że nie jest to dalekie od rze- 
czywist'ści przypomnijmy sobie 
wypadek z wielkiej wojny. gdy tax 
zwane „angielskie plasterki" wy- 
produkowane w Niemczech a za: 
wierające zarodniki tężca—spowodo* 
wały szereg zasłabnięć w Ameryce. 
Zakażenie odpowiednio przygotow: - 
nemi bakterjami dyfterytu, pacior- 
kowców zwykłych, anginy lub róży- 
koszar,uniwersytetów,teatrów,szkół i 
wogóle miejs gdzie zbierają się ludzie 
byłóby potężną bronią w rękach 
wroga Zakażenie pastwisk zarodni- 
kami węgierka, też może wywołać 
niezliczone trudności. Broń wza- 
jemnie niebezpieczna ale zawsze 
mniej niebezpiecznie dla tego kto 
jest przygotowany i może wcześniej 
przeciwdziałać. A teraz uprzytom- | 
nijmy że 10 samolotów nieprzyja- 
cielskich mających ze sobą po 2 
pociski 1 tonnowe z luizitem mo- 
gą w przeciągu 45 minut dolecieć 
od granicy niemieckiej do Warsza- | 
wy, a rzuciwszy te bomby zniszczą 
wtedy całą ludność stolicy. A prze- 
cież ani jednego schroniska .prze- 
ciwgazowego dla ludności nie po- 
siadamy. Podczas takiego nąpadu 
zginą pierwsi najbiedniejsi i najbo: 
gaisi mieszkańcy suteren i parteru, 
gdyż, gaz jest- ciężki, tym bardziej 
że ludność cywilna nie posiada ma- 
sek przeciwgazowych i większość 
nie umię nimi się posługiwać. A 
jeszcze trzeba sobie uprzytomnić, : 
że atak lotniczy najprawdopodob- 
niej, będzie w nocy, a oprócz tego. 
samoloty opuszczą na zaatakowa- 
ne miasto sztuczną mgłę. 

Chciałoby się powiedzieć tutaj - 
że w przyszej wojnie najbezpiecz= 
niej będzie na froncie, Бо właśnie 
tył t. znaczy duże centra będą ce- 
lem ataków. 

D. Lubecki. 

niale pracują. Niemcy są wprost 
niezrównani. — Mając radjo w 
Niemczech można wysłuchać Sy- 
stematycznego kursu przedmiotów 
ogólno kształcących, lub z specjal- 
nych dziedzin, nauki języków, co- 
dziennie mieć notowania cen, giełd 
i wiadomości bieżące. i 

Wileńszczyzna jest całkowicie 
poddana propagandzie radjowej — 
bolszewickiej. Tej robocie musimy 
przeciwstawić własną pracę 'Propa+ 
gandystyczną; korygować niestwot 
rzone bajki, jakie o naszym * pań: * 
stwie i rządzie dochodzą na wieś, 
a rozpowszechniają je bądź ustnie . 
ajenci państw ościennych, bądź ich 
radjostacje. į AAB 

„Nasuwa się konieczność budó- 
wy własnej nadawczej radjostacji w | 
Wilnie. Budowa ta wobec zuboże- 

"nia ziem naszych nie jest przed- ё 
siębiorstwem rentującym. W planie. 
rozbudowy 'polskiej sieci radjofo- 
nicznej figuruje ona na ostatnim j 
planie. 

Wzniesiona w Wilnie radjostacja 
ma wyłącznie znaczenie państwowe 
w krzewieniu oświaty i korygowa- | 
niu wrogiej propagandy. Odbior- 
cami muszą być wszystkie szkoły, 
gminy, stacje pograniczne, a słu- 
chaczami cała ludność rubieży 
wschodnich Rzeczpospolitej. Chcąc 
choć w części temu sprostać skon-- 
struowano w Wilnie maleńkę sta- 
cyjkę, lecz promień jej działania 
wynosił 5 klm. (na dedektor), zaś 
na 2 u lampowy odbiornik 50 kim. - 
Działała ona w zeszłym roku, a w 
tym z braku środków milczy. 

Radjostacja wileńska winna być 
wybudowaną na wzór sąsiednich 
zagranicznych, przy jeśli nie wy- ' 
łącznym, to znacznym udziale pań: ‚ 
Stwa i nosić charakter prywatny z 
wybitnie przeciwstawiający się akcji 
agitacyjnej niemiecko-litewsko-bol- 
szewickiej. 

Pogranicze nasze, zwłaszcza 
strażnice K. O. P. mają wiele Od- 
biorników, jak również coraz wig- | 
cej powstaje i w innych miejscach. 
Dziś radją zwycięsko kroczy w. 
świecie; odgrywa niezmiernie waż- 
ną rolę, i kto 0 tem zapomina 
wykazuje niedalekowzrocznošė, a 
każdego dnia jest coraz bardziej 
dystansowany przez sąsiadów, u- 

którą umie- | zbrojonych w tą broń 
jętnie wykorzystują. R 

Ku  rozwądze miarodajnych 
czynników rzucamy tę myś!, a mo- 
że ona zbudzi konieczność budowy 
radjostacji nadawczej w Wilnie. 

Tutejszy, 

    

i
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ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
K R N I A. — Centralny Związek Kreso- 

wy Byłych Wojskowych organi- 

CT Oi tów słów, — М, 9., IS 5 2 l Wiecej. Pk oSPdI 2, Są, Odmowa 
99 | Jutro: Kandyda M. a Nr. 2 z ulicy Rydza-Smi- przedstawienie, oraz « wielką zaba- 

październ| Wschód słońca-—g. 5 m. 23 Ё W VI komisarjacie—mieszkańcy Rao, 2 dzwiekach Or- 
Zachód /„  £.4m.55 domów Nr. 16, 18 i 20 Z ul. Su- : 5       

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski (sala Lutnia). 

Dziś i jutro ostatnie dwa razy grana 
będzie pełna humoru lekka komedja 
Verneuila „Azais”, która ze względów 
technicznych schodzi z repertuaru mimo 
wielkiej freńkwencji publiczności. 

W poniedziałek raz jeden tylko: gra- 
na będzie komedja Kiedrzyńskiego „Wi- 
no kobieta i dancing”. ; 

-— Wtorkowa premjera. Kierow- 

nictwo Teatru w poszukiwaniu najnow- 
szego repertuaru, idzie Śladami teatrów 

europejskich. Obecnie wystawia głośną 

komedję amerykańską p. t. „Dzień bez 

kłamstwa”. Założeniem komedji jest za- 
kład o rzecz, tak na pierwszy rzut oka 

nie skomplikowaną, a mianowicie że pe- 

wien amerykanin postanowił jeden dzień 
tylko przeżyć, nie uciekając się do žad- 

- ńego kłamstwa. Następstwa tego zakła- 
du są tragiczno-komiczne. ы 2 

- Reżyseruje sztukę K. Wyrwicz-Wi- 
chrowski. Firma T-wa Bloc i Brun urzą- 
dza scenę aktu 1-g0. Nad innemi wnę- 
trzami czuwa art. mal. W. Rakowski. 

— „Grube ryby* dla młodzieży. 
Jutro w uiedzielę o g. 4-j pp. po cenach 
zniżonych grane będą „Grube Ryby* — 
Bałuckiego. 3 

— РогапеК w „Lutni“. Jutro w nie- 
dzielę 3-g0 bm. odbędzie się w Teatrze 

Polskim interesujący poranek, urządzo- 
ny przez Wileńskie Towarzystwo Filhar- 

moniczne. Biorą udział doskonała śpie- 
waczka Marja Fiałko oraz znany tenor 
M. Salecki. Początek o g. 12 m. 30 pp. 

Ceny miejsc najniższe od 20 gr. do 

2 złotych. i s 
Kasa czynna od g. ll-ej r. do 9-ej 

wiecz, bez przerwy. 

MiEJSXA. 

— Dziś winni się przemeldo- 
wać. Z dniem dzisiejszym, t.j. 2 b. 
m. muszą przemeldować się miesz- 
kańcy następujących domów: 

W I komisarjacie—mieszkańcy 
domów Nr. 2 1 4 z ul. Subocz,— 
domów Nr.Nr. 3, 5, 9 i 11 z zauł- 

„„ka Kazimierskiego,— dom Nr. 4 Z 
zaułka Augustjańskiego, — domów 
Nr. Nr. 1, 3, 5, 7/9 i 11 z ul. Sa- 
wicz—i domów Nr.Nr. 40, 42, 44, 
46 i 48 z ul. Wielkiej. 

W II komisarjacie—mieszkańcy 
domu Nr. 11 z ul. Targowej—i do- 
mów Nr. 4,6, 8, 10, 12 i 14 z ul. 
Tyzenhauzowskiej. 

W III komisarjacie—mieśzkańcy 
domów Nr.Nr. od 8—22 z ul. Wiel- 
kiej, — domów Nr. 4 i 6 z ul. Ło- 
toczek i domów Nr.5 i 7 z zaułka 
Literackiego. 

W IV komisarjacie—mieszkańcy 
domów lewej strony z ul.Tomasza 
Zana do Fabrycznei, lewa strona 
Fabrycznej, lewa strona Gedymi- 
nowskiej i Dzielna ul. z młynem 
włącznie. 

W V komisarjacie— mieszkańcy 
- domów Nr. 13, 15 i 17 z ul. Ki- 
jowskiej, — domu Nr. 30 z ul. Ry- 
dza-Śmigłego, — domów Nr. 1, 3, 
5, 7, 24, 25 i 28 z zaułka Kijow- 
skiego, —domów Nr. 20, 22, 24 i 25 
z ul. W. Pohulanki,—domów Nr. 3 
15 z ul. Piłsudskiego, — domów 

  

: Ostatnie 2 dni. 
Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22. 

Zatwierdzona przez P. Ministra Skarbu L. LDOP/130/26 Tym- 

czasowa Komisja T-wa Kredytowego m. Wilna podaje do wiadomo- 

ści pp. Pełnomocników T-wa, iż w niedzielę, 24 października 1926 r. 

0g.5wiecz. w lokalu Tymczas. Komisji przy ul. Trockiej 19 odbę- 

dzie się Zgromadzenie Pełnomocników T-wa z nast.porządk. dziennym: 
1. Wznowienie działalności T—wa; 
2. Sprawozdanie kasowe za czas od 11.X.25 r. do 24.X.26 r. i projekt 

preliminarza na czas od 24.X.26 r. do 31.XII 26 r.; 2 
3.. Zarejestrowanie dotychczasowego statutu T—wa z wprowadzeniem 

do takowego ewentualnych zmian; 
4. Konwersja pożyczek i listów zastawn. oraz zarejestrowanie ostatn. 
5. Utworzenie funduszów niezbędnych dla uruchomienia Towarzystwa. 

6. Wybory: a) Komitetu Nadzorczego, b) Zarządu, c) Komisji Rewizyj- 
nei, d) Komisji Szacunkowej i e) Skarbnika; 

i 7. Wolne wnioski. 
Zgromadzenie Pełnomocników uważa się za prawomocne bez względu 

na liczbę przybyłych na nie osób. (Uwaga do $ 74 Ust. T-wa). 

     

   

bocz,—domów od Nr. 21—31 włą- 
cznie z ul. Popławskiej, — domów 
Nr. 15/18, 17 i 19 z ul. Popław- 
skiej i domu Nr. 3 z ul. Eziernej, 
a także rybny rynek. (x) 

— Skład komisyj przemel- 
dunkowych. W I komisarjacie— 
Prezydent miasta Bańkowski—prze- 
wodniczący, Bójko—zast., Michał 
Iwanowski i J. Joxwel—członkowie, 
J. Gedrojć i J. Abramowicz— kan- 
dydaci, J. Iwanowski-—sekretarz. 

W II komisarjacie—cztonek ma- 
gistratu G. Kupczewski —przewodn., 
W. Kucharkowski—zast., J. Umia- 
stowski i J. Uniechowski—cztonk., 
S. Jastrzębski i A. Załkind— kan- 
dydaci, J. Mickiewicz—sekr. 

W III komisarjacie — członek 
magistratu G. Abramowicz—przew., 
J. Rudnicki—zast., L. Rozwadowski 
i A, Okuszko—członkowie, dr. L. 
Rudziewicz—kandydat, M. Brzostow- 
ski—sekretarz. 

W IV komisarjacie — wice-prez. 
miasta Łokucjewski—przewodnicz., 
W. Pawlikowski—zast., W. Pilecki 
i B. Parnec — członkowie, L. Par- 
nec—kandydat, G. Rymdejko—se- 
kretarz. 

W V kormisarjacie—członek ma- 
gistratu B. Chądzyński—przewodn., 
G Sewicz—zast., Dongielewicz-Ba- 
niewicz i J. Safir—członkowie, W. 
Sirodas—sekretarz. 

W VI komisarjacie—członek ma- 
gistratu inż. Piegutkowski—przew., 
Cz. Aleksandrowicz—zast., W. Sła- 
wiński i A. Prejc—członkowie, W. 
Moroz—kandydat. 

Wspomniane podkomisje rozpo- 
częły urzędowanie w dniu 1 paź- 
dziernika. 

Z. KOLEI. 

— Wyjazd prezesa Staszew- 
skiego do Warszawy. Prezes Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej p. inż. 
Staszewski wyjechał w dniu wczo- 
rajszym do Warszawy na ogólno 
polski zjazd inżynierów a: 

z) 
— Wstrzymanie ruchu towa- 

rowego na odcinku Olechnowi- 
cze—Radoszkowicze. W dniu 2 i3 
października r. b. ruch towarowy 
na odcinku Mikaszewicze—Radosz- 
kowicze z powodu remontu mostu 
kolejowego po stronie sowieckiej 
zostanie wstrzymany. Po zreparo- 
waniu wspomnianego mostu ruch 
odbywać się będzie normalnie (z) 

— Na emeryturę. W związku 
z ogłoszeniem nowej ustawy eme- 
rytalnej dla stałodziennych  praco- 
wników kolejowych z dniem 1 sty- 
cznia r. 1927 zostanie w Wileńskiej 
Dyrekcji kolejowej zemerytowanych 
kilkuset pracowników. (z) 
  

Wstępujcie do L. O. P. P. 

  

kiestry 85 pp. i Straży Ogniowej. 

— Koncert na cele oświato- 
we. W dniu 3 października r. b. 
Polski Biały Krzyż urządza na ce- 
le kulturalno-oświatowe w wojsku 
w sali stowarzyszenia urzędników 
państwowych w Wilnie przy ul. 
Mickiewicza 9, koncert ze współu- 
działem kółka spiewackiego „Radjo“ 
i zaproszonych solistów i R: 

z 

— Wileńskie Koło Žwiązku 
Bibljotekarzy Polskich. W nie- 
dzielę dnia 3-go października 1926 r. 
zwiedzać będą członkowie koła 
bibljotekę Synodu Ewangielicko-Re- 
formowanego w Wilnie. Punkt 
zborny na miejscu (ul. Zawalna 
11) punktualnie o godz. 1-ej w 
południe. 

ROZNE. 

— Dar Narodowy dla Marji 
Curje - Skłodowskiej. Ministerjum 
Spraw Wewnętrznych przedłużyło 
ważność zezwolenia wydanego Ko-. 
mitetowi Daru Narodowego @а 
Marji Curie-Skłodowskiej na kwe- 
stę do dnia 31.1 1927 r. 

Kwesta odbywać się będzie 
w formie sprzedaży nalepek 10 gro- 
szowych w lokalach zamkniętych, 
z prawem nalepiania takowych na 
rachunki za zgodą interesantów. (ks) 

— Czteromiesigczne kursa 
radjotelegrafji. W ubiegłym roku 
z inicjatywy Wileńskiego Koła Sto- 
warzyszenia Radjotechników. Pol- 
skich Ministerjum W.R. i O.P. uru- 
chomiło w Wilnie państwowy kurs 
radjotelegrafji i radjotelefonji, ma- 
jący na celu szerzenie wśród inte- 
ilgencji wiedzy z zakresu Radjo- 
techniki. W czerwcu r. b. odbyłsię 
egzamin i 12 słuchaczy otrzymało 
świadectwa z ukończenia kursu. 
Obecnie Ministerjum zarządziło aby 
w ciągu roku szkolnego 1926/1927 
odbyły się 2 czteromiesięczne kur- 
sy—jeden od 1 października do 1 
lutego 1927 roku i drugi od'1 lu- 
tego do końca maja. 

Wymagany warunek dla kandy- 
datów—ukończenie 6 klas gimnaz- 
jum, pozatem żadnych ograniczeń 
niema. 

Przedmioty wykładowe: elektro- 
technika 2 godziny, . radjotechnika 
5 godzin, organizacja radjokomu- 
nikacji 2 godz. laboratorjum radjo- 
techniczne 2 godz. Odbiór i nada- 
wanie sygnałów Morse'a na słuch 
4 godz. w tygodniu. Razem 15 go- 
dzin wykładów i praktycznych za- 
jęć w tygodniu. Wykłady będą od- 
bywały się w godzinach wieczoro- 
wych. Opłata za cały kurs 65 zło- 
tych. Informacji udziela się i zapi- 
sy przyjmują się w Wydziale telegr. 
telef. Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
Sadowa 25 w godzinach urzędo- 
wych. (z) 

  

— Zezwolenia dla artystów 
na prawo urządzania imprez ar- 
tystycznych. Pan Wojewoda Wi- 
leński udzielił koncesji Towarzy- 
stwu Polskich Artystów „Reduta* 
pod dyrekcją p. Juljusza Osterwy 
na prowadzenie w Wilnie teatrów 
polskich: 1) dramatycznego w gma- 
chu na Pohulance, 2) komedjowe- 
go w gmachu „Lutnia“ 3) teatru 
objazdowego. 

Koncesja ważna do dnia 31 
sierpnia 1927 r. 

Pozatem koncesje z prawem 
ważności do dn. 31-XII—1926 r. 
otrzymali 1) p. Kazimierz Jankow- 
ski zam. w Wilnie przy ul. Po- 
leskiej nr. 6-a na urządzanie na te- 
renie Województwa Wileńskiego 
wędrownych przedstawień 0 cha- 
rakterze pokazów sztuk magicz- 
nych. Wspomniane przedstawienia 
odbywać się mogą pod goiym nie- 
bem pod warunkiem niezakłócania 
porządku i spokoju publicznego 
oraz nietamowania ruchu na dro- 
gach publicznych względnie w lo- 
kalach uznanych za odpowiednie 
do urządzania w nich imprez i ze- 
brań publicznych. 

2) p. Wandzie Modzelewskiej, 
zam. przy ul. Popławskiej nr. 7-14 
na urządzanie na terenie Woje- 
wództwa Wileńskiego, objazdowych 
występów pod nazwą „Poezjo-kon- 
certoW“. 

  

| NĘDZNICY | 
(Les miserables) | 

Wiktora Hugo | 

/ 

wkrótce 

w kinie „POLONJA:*, 

WYPADKI i KRADZIEZE. 

w Wilnie. 

— Różnie bywa w „Myśliwskiej*. 
Aleksander Junczacki zameldował w po- 
licji, że w dniu 30 ub. m. skradziono mu 
palto wartości 220 zł. z szatni restaura- 
cji „Myśliwskiej*. Czy palto to odnale- 
ziono, do ostatniej chwili niewiadomo. 

— U-sportowców. Z budynku spor- 
towego w Ogrodzie Żeligowskiego nie- 
znani sprawcy skradli kilkanaście ubrań 
i gotówkę, czyniąc szkodę kółkowi spor- 
towemu na 1030 zł. Złodzieje wybili szy- 
bę w oknie i wyłamali żelazne kraty. 

— Garderobę wartości 700 zł. skra- 
dziono z mieszkania Anatoljusza Mar- 
ciucho, zam. przy ul. Ostrobramskiej 9. 
Sprawców kradzieży nie wytropiono. 

— Pechowa „para“. Na skutek mel- 
dunku o dokonanej kradzieży gotówki 
w sumie 310 zł. z mieszkania Franciszka 
Harczyńskiego, (ul. Węglowa 8), policja 
zaaresztowała, sublokatorkę poszkodo- 
wanego Marję Baranowską i jej narze- 
czonego Leonarda Jankowskiego (ul. 
Obozowa 10). 

O zabójstwo żony i kochan- 
ka. 

W dniu 15 kwietnia 1923 roku 
urzędnik pocztowy Bronisław Piąt- 
kowski zawarł związek małżeń- 
ski z Olgą Michniewiczową. Poży- 
cie młodego małżeństwa z począt- 
ku ułożyło się bardzo sczęśliwie. 
Z Wilna przenieśli się do Tur- 
mont, gdzie też uwili sobie stałe 
gniazdko rodzinne. Byłoby wszyst - 
ko dobrze, gdyby Bron. Piątkow- 
ski nie został przeniesiony do Łyn- 
tup. Tu bowiem rozpoczęła się 
małżeńska tragedja. Olga Piątkow- 
ska poznała niejakiego Ludwika 
Snarskiego. Z początku stosunek 
ich ograniczał się do grzecznej wy- 
miany zdań w obecności męża. Z 
czasem jednak stosunek ten prze- 
dzierzgnął się w stosunek miłosny. 

Pożycie małżeńskie zaczęło się 
psuć. Awantury, krzyki, bijatyka 
stanęły na porządku dziennym. 

W końcu: doszło do tego, że 
Piątkowska uciekła do domu ro- 
dziców, zamieszkałych w Wilnie. 
Tu spotykała się ze Snarskim. 

Piątkowski zorjentował się, że 
żona dla niego na zawsze straco- 
na. | w tym momencie powziął 
straszną decyzję. Sprzedał cały do- 
bytek domowy i z rewolwerem w 
kieszeni przyjechał do Wilna. 

W nocy wieczorem pewnego 
dnia zapukał do mieszkania rodzi- 
ców żony. Otworzono mu. W miesz- 
kaniu zastał żonę i Snarskiego. 
Błyskawicznie wyjął z kieszeni re- 
wolwer i dał kilka strzałów. Żona 
padła trupem na miejscu. Snarski 
został ciężko ranny. Zabójca wy- 
skoczył przez okno i oddał się w 
ręce przechodzących policjantów. 
Powędrował na Łukiszki. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Okręgowego. 
Swiadkowie podczas przewodu zez- 
nają zgodnie, iż pożycie małżonków 
było bardzo nieszczęśliwe. Żona ro- 
biła Piątkowskiemu stale awantury. 

Piątkowski przyznaje się do wi- 
ny. Zabił żonę i kochanka w sta- 
nie wielkiego wzruszenia. Uprzed- 
nio nie planował zabójstwa. De- 
cyzja zapadła w ostatniej chwili. 

Do' głosu dochodzą strony. 
Prokurator w dłuższem przemówie- 
niu dowodzi, że Piątkowski doko- 
nał zabójstwa rozmyślnie i doma- 
ga się wysokiego wymiaru kary. 

Obrońca oskarżonego mec. An- 
drejew zbija argumenty oskarżenia, 
wykazując, iż zabójstwo było dzie- 
łem silnego wzruszenia i domaga 
się łagodnego wyroku. 

„ Sąd po godzinnej naradzie wy- 
daje wyrok skazujący Bronisława 
Piątkowskiego za zabójstwo żony 
Olgi Piątkowskiej i Ludwika Snar- 
skiego na 4 lata ciężkiego więzie- 
nia za każde, a wobec zbiegu prze- 
stępstw na 4 lata ciężkiego więzie- 
nia, jako karę łączną. Środek za- 
pobiegawczy bezwzględy areszt. 

Zdan. 
   

Szanowny Panie Redaktorze |! 
Wobec notatki zamieszczonej w Nr. 

214 „Dziennika Wileńskiego” p.t. „Czas 
odżydzić szpital miejski”, tendencyjnie 
oświetlającej stosunki panujące w miej- 
skim szpitalu Żydowskim przy ul. 7а- 
walnej Nr. 42 zwracam się w imię praw- 
dy o umieszczenie w poczytnem piśmie 
Pańskim co następuje: 

W początku września rb. zmuszona 
byłam ulokować matkę swoją ciężko i 
beznadziejnie chorą do wspomnianego 
szpitala. W czasie choroby jej po aoko- 
naniu b. poważnej operacji, przez cały 
tydzień byłam w szpitalu prawie bez 
przerwy we dnie i w nocy. Miałam więc 
możność przekonać się, że w szpitalu 
obok żydów, jest dużo ;chorych chrze- 
śćjan, żejabsolutnie żadnej różnicy w ob- 
słudze 1 leczeniu chorycn ani lekarze, 
ani personel średni i niższy nie czynią. 
Stosunek do chorych jest uprzejmy i b. 
życzliwy —'czyni się ze strony aumini- 
stracji szpitala wszystko by zapewnić 
chorym jaknajlepsze warunki. Jeżeli są 
jakie niedokładności, to pochodzą z bra« 
ku środków w kasie miejskiej, która ło- 
ży na utrzymanie szpitala. 

Stwierdzić również muszę, że wśród 
personelu wspomnianego szpitala jest 
sporo pracowników chrześcijan. 

Co do mnie osobiście, to w ciężkich 
przejściach spowodowanych chorobą, a 
następnie śmiercią matki mojej, dozna- 
łam od p.p. lekarzy, administracji i całe- 
go personelu szpitala tyle życzliwości, 
serdecznego współczucia i troskliwej 
opieki nad chorą, że tylko szczerą 
wdzięczność czuć dla wszystkich mogę. 

Niewiem jak jest w innych szpita- 
lach, lecz gdyby wszędzie tak się przej- 
mowano losem chorych, nic by szpita- 
lom niedało się zarzucić. 

Zarzut jakoby udzielania posług du- 
chowych chorym chrześcijanom w szpi- 
talu żydowskim było utrudnione, mija 
się zupełnie z rzeczywistością, natomiast 
wolę przemilczeć odpowiedź jaką otrzy- 
małam w najbliższym do szpitala koście- 
le, gdy wprawdzie późno w wieczór, 
wzywałam księdza do umierającej matki. 

Z prawdziwym szacunkiem 
Krystyna Młodzianowska. 

1. X. 26 r. 

Rozmaitości. 
Testament pogodnego człowieka. 

л Jako ilustrację stosinków w mał- 
żeństwach posłużyć może oryginalny te- 
stament męża, bogatego przemysłowca, 
który zmiarł w Kanadzie niedawno, roz- 
porządzając majątkiem swym w ten 
sposób: 

„Będąc zupełnie zdrów fizycznie i 
duchowo, tak oznajmian: moją ostatnią 
wolę: 

1. Małżonce mojej zapisuję jej ko- 
chanka, zapewniając ją przytem, że nie 
jestem tak głupim, jak przypuszczała. 
Pieniędzy moich nie dostaje. Niech się 
cieszy swym skarbem dwunożnym. 
‚ (2. Synowi mojemu, który jadł, pił 
i używał wszystkich przyjemności Świa- 
ta za moje pieniądze i licząc na mój 
majątek,. gdy umrę, zapisuje zajęcie się 
pracą. Niech się przekona osobiście, że 
praca nie jest rozrywką. 

3. Córce mojej zapisuję sto tysięcy 
dolarów. Potrzebować będzie z pewno- 
ścią bardzo tych pieniędzy, bo mąż jej 
bodaj, czy zrobi kiedykolwiek taki inte- 
res, jak ten, gdy się z nią ożeni. 

‚ 4. Szoferowi memu zapisuję wszyst- 
kie me Samochody, kr i tak zepsuł 
je niemal zupełnie. Niech je więc ze- 
psuje do reszty, 

5. Wreszcie wspólnikowi memu ra- 
dzę, aby poszukał sobie za wspólnika 
dobrego kupca i rozumnego człowieka, 
inaczej bowiem firma dostanie się za 
rok RE a przymusowy. 

„Resztę mego majątku zapisuję na 
szpital obłąkanych, w lica”. ąkanych, którym brak 

Widać z tego, że humor nie Opu- 
szczał męża tego nawet w stosunkach 
jego niedoli, „dał jej słuszny wyraz w 
tym testamencie, rodzina jednak stara się 
unieważnić go* 

a 

П-ба i ostatnia serja „Nibelungi*. 

KREW za KREW 
obrazu z cyklu „Nibelungi* wpleciono epizody z pierwszego obrazu. Kto nie widział pierwszego obrazu będzie 
więc mógł łatwo zorjentować się w rozwoju wydarzeń obrazu drugiego, stanowiącego zresztą oddzielną całość. 

Spieszcie zobaczyć. 
Uwaga! W akcje tego 
drugiego i ostatniego Sa Žas „Nibelungi“. 

W niedzielę 3-go października b. r. o godz. 3 m. 
30 popoł. w sali KRENGLA ul. Ludwisarska Nr. 4 

w Wilnie będzie wygłoszony publicznie 
przez prelegentów z Warszawy Te- 

Odczyt i .G. Głębocką ofila Głębockiego i 
na temat „TAJEMNICA ŻYCIA i ŚMIERCI*. 

1. Co właściwie jest życiem? 2. Od jakiego czasu 
panuje śmierć? 3. Kiedy śmierci już nie będzie? 
4. Czy może człowiek na tej ziemi być szczęśliwym? 
5. Co mówi teozofja o życiu pozagrobowym? 6. Se- 
ansy spirytystyczne, czyli wywoływanie duchów? 
7. Hypnotyzm i zjawiska medjumiczne? 8. Sen zwy- 
czajny i jego prorocze objawy? 9. Sen letargiczny 
czyli sen zupełny? 10. Sen Lunatyka i jego iasno- 
widzenie? 11. Ogólny sen i senne marzenia? 12. Ja- 

ka Religja jest najlepsza czyli najdoskonalsza? 
Wszystkie te zagadnienia życia człowieka są bar- 

„ dzo ważne dla każdego żyjącego na ziemi. 
Bilety do nabycia w kasie teatru przed odczytem 
od godz. 1. Ceny biletów od 50 gr. do 1 zł. 50 gr. 

Początek punktualnie o godz. 4-ej popoł. 

1562-0 

  

W listopadzie r. b. ukaže się 1634 

Wileński Kalendarz Informacyjny | 
Księga Adresowa m. Wilna na 1927 r. (Rocznik XXII) | 
Redakcja uprasza wszystkie instytucje społeczne i towarzystwa 
oraz wszystkich przedstawicieli wolnych zawodów na terenie | 
m. Wilna o odwrożne nadesłanie swych adresów do Redakcji . 
(Wielka 7, Księgarnia J. Zawadzkiego) 

) tychže w dziale Adresowym. 
Adresa firm handlowych przyjmowane są za opłatą zł. 3. | 

OGŁOSZENIA przyjmuje Biuro Reklamowe St. Grabowskiego 
‚ Garbarska 1. 1640 
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Obicia meblowe: 
od 5-ciu zł. mtr. 

DRELICHY na MATERACE 

celem umieszczenia | M E B L E 

| poleca W. MOŁODECKI 
Wileńska 8. 1609-0       

Ogloszenie. 
  

Po cenach 
fabrycznych 

  

papa dacitowa 
w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

-wieś6: Wilno, ulica Niemiecka Nr.11, róg 
A: Szur RE zaułka Sw. Mikołaja Nr. 1. 

w najlepszych gatunkach do natychmiastowego nabycia Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkały w Wil- 
nie przy ulicy Sw. Michalskiej Nr. 8, zgod- 
nie z art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 

595] z-go październik: 1926 roku o godzinie   
  

Przyjechała słynna 

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

Od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz. 

10-tej rano w Wilnie przy ulicy: Kalwaryj- 
skiej Nr. 39, odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji majątku ruchomego, należącego do Je- 
rzego Marcinkiewicza, oszacowanego na su- 
mę złotych 2,700, na zaspokojenie pretensji 

1491 ak "zębów  sztucz- 
nych na złocie i kau- 

czuku. L. Minkier, Wileń- 
ska 21. Medal duży srebr- 

a-1616 

4 и „ Franciszka Markowicza w sumie 2,700 zło- 
Nefir leczniczy ord tych -z procentami i kosztami z aktu obligu. 
Trocka 10. a-1112 Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

Kino - Teatr Arcysensacyjny film! T : ° e. įwieiki das : 
i + cynując 2 

„Helios“ Sensacyjne walki byków! anc erka Z Sewilli аВ лНОЙ "4 ak 

Wileńska 32. peramentu PRISCILLA DEAN. Czarujące tańce! Przepych! Wystawal Szdzegó w at? tem- 
  

W niedzielę 3-go października b. r. o godz. 6 m. 
30 po poł. w sali KRĘGLA, ul. Ludwisarska Nr. 4 

w Wilnie będzie wygłoszony PE. 
i na temat - Odczyt zbiorowy %E PYTANIE 

„Poco człowiek żyje na świćcie* 
1. Naco człowiek żyje na świecie? 2. Jakim właści- 
wie jest cel życia człowieka? 3. Dlaczego ludzie 
popełniają samobójstwa? 4. Co należy czynić aby 
zwyciężyć śmierć? 5. Czy istnieje reinkarnacja czyli 
wędrówka dusz? 6. Co oznacza sen i jego proro- 
cze objawy. Odczyt zbiorowy będzie wygłoszony 
przez trzech prelegentów z Warszawy EDMUNDA 
LIPKO, Gertrudę Głębocką i Teofila Głębockie- 
go. Wszystkie te zagadnienia życia człowieka do 
czesnego są bardzo ważne dla każdego żyjącego 
na ziemi. Odczyt ma charakter kulturalno-filoz0- 
ficzny i naukowy oparty na własnych doświadcze- 
niach. Ceny biletów od 50 gr. do 1 zł., Żołnierzom 
i uczniom 25 gr. Czysty dochód 25 procentów 

przeznacza się dla bezrobotnych. 
Początek punktualnie o godz. 7-ej wiecz. 1635 
  

  

Odczynniki.   

„Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, ul Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Mapy, globusy, tablice poglądowe, 
cyrkle. Przyrządy fizyczne. Szkło laboratoryjne, 

Meble szkolne. 
Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 

1572—7     

KOEEOROCORCZCZEO 

A LINDEWIEE 8 
Qw Ро!5се & 

Leczenie ciężkich 
chorób metodą H 

Schrotha. B 

B Sanatorjun RORO B 
A Skolimow pod War- 

szawą, tel. "Nr. 20. a 
Ę Cały rok otwarte. 0 

BBORARORERORABZA 
1527-3 

L
O
 
[
O
O
 

| 

i B. Swirski, 
Tegarmistt  Uniwersy. 
tecka Je 1. a-1113 

Doktor medycyny 33 

A. Cymbler 
Choroby skórne, wenery- 
czne i moczopłciowe. 

Elektroterapja, Sztuczne 
słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Ta- 
tarskiej, Od 10—2-i5—7. 
Panie od 9—10. 1507 

fajansu, 
Skład naczyń, szkła i 
lamp, M. Zalcberg, Ba- 
zyljańska 6. a-1225 

FOR mydła „Hygie- 
na“, 2-ga Szklania 16, 

poleca mydła różn. gat. 
najlepszego kwalitetu. 

a-1268 

PAY sklep naczyń 
, kuchennych  „Alumi- 

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

M. SNARS. ;, Wil- 
ul. Niemiecka 

Nr. 22. Egzyst. od r. 1900. 
Duży wybór rozmaitych 

no, Optyk 

optycznych i elektryczn. 
materjałów. a-1617 

Straża, Sz Ch. 
Zawalna 40. Sprzedaż 

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

1529 

RZ: mydła i świec 
Sz. Fejgelson, skład 

iabryczny — Oszmiański 
zauł. 2. b-1320 

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

cur; wypeł. pierwszorzęd- 
ne I zł. strzyżenie pań 
z podfryzow. 1 zł. oraz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

1578 

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- 
towa 5. Tel. 3-53. i 919. 
Żelazo, blachy, belki, ar- 
tykuły techniczne, budo- 
wlane, cement, papa etc. 

b-1308 

JENA M. Rudz, 
Zawalna 28—30. Śnia- 

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

  

  

„ОО 
Sp. оЛЫ 

Telefon 

CZASOPISMA, 

CENY NISKIE.   
DRUKARNIA „PAX* 
Ul. św. IGNACEGO 5.. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

KSIĘGI. RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACY JNE 

WYKONANIE DOKŁADNE i SUMIENNE. 

Nr 8—93 

  

Osoba starsza samotna 

poszukuje mieszkania 
| wzg. ll piętro, 2—3 po- 
koje z wygodami w śród- 
mieściu. Komorne zgóry. 
Oferty pocztą: Konar- 
skiego 36, Poraj-Chle- 
bowska. / 1618-2 

WILNIE 
Domy TOKOLICY 
do kupna na okazyjnie 
dogodnych warunkach 

poleca 

Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05 

1636-1 

Fortepiany i pianina 
do wynajęcia. 

Ul. I Portowa 19, m.6. 

racownia specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

  

  
Šiudont U. $. В. 

udziela tanio lekcji w za- 
kresie 8-iu klas. Specjal- 
ność łacina i niemiecki. 
Piaskowa 7 m. 7, od g. 

10 do 12. 
GDN 

SĘ męski P, Radzi» 
wiłowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 
dy. b-1259 

””  Najstar- 
„Optyk Rubin sza Ki 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

    

Šilo gastronomiczno- 
! |] mleczny N. Jezier- 

ski, ul. Wielka-47 obok 
hotelu „Palace”. Ryby, 
konserwy, czekolady kra- 
jowe i zagraniczne, sery 
szwajcarskie i holender- 
skie, masło świeże. Ob- 
sługa sumienna, dostawa 
do domów. 1633 
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DODATEK NADZWYCZAJNY. < 

Nr. 228, Wilno, Sobota 2 paždziernika 1926 r. Cena 20 groszy. 

KURJER WILEŃSKI 
RZAD MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

Warszawa (telef. od własnego korespondenta). 

    

Koło godz. 10-ej premjer Bartel udał się do Belwederu, 

gdzie Marsz. Piłsudski kończył zestawienie listy gabinetu. 

Nowy rząd został ustalony w składzie następującym: 

Premjer i minister Spraw wojskowych—Marsz. J. Piłsudski. 

Vice-premjer i minister oświaty — prof. Bartel. 

Minister Spraw wewnętrznych — gen. Sławoj-Sładkowski. 

Minister Spraw zagranicznych — August Zaleski. 

Minister Skarbu — Gabryel Czechowicz. 

Minister Przemysłu i Handlu—Kwiatkowski. 

Minister Rolnictwa—Niezabitowski. 

Minister Reform Rolnych—prof. Witold Staniewicz. 

Minister Komunikacjj—Romocki. 

Minister Robót Publicznych—Moraczewski. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej—Jurkiewicz. 

Minister Sprawiedliwości—Meysztowicz. 

Prezydent Rzeczypospolitej podpisał nominację 

rządu w powyższym składzie. 

W godzinach popołudniowych ma odbyć się przy- 

sięga nowego Gabinetu. 

Sejm rozwiązany nie będzie — ma natomiast w najbliższych 

dniach nastąpić dekretem Prezydenta zamknięcie sesji obecnej — do 

listopada. 
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