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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką poc: 

kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, 

„Ma jest bęgkiego — Bogu... 
Ze wszystkich djecezji kaiÓli- 

ckich dawnego zaboru rosyjskiego 

i obecnie ze wszystkich Państwa 

Polskiego, wileńska przedstawia 

niezawodnie teren działania naj- 

trudniejszy, zbiorowisko narodo- 

wości, wyznań i konfliktów uczu- 

ciowych, na tem tle rozwiniętych, 

najbardziej wyjaskrawione i po- 

części sztucznie podniecone. 

Skład narodowościowy, konfi- 

guracja granic, sploty politycznych 

wpływów, agitacja, która się wdar- 

ła do kościoła i jego obrzędów, 

rozpolitykowania duchowieństwa, 

podzielonego na partyjne sympa- 

tje, jeśli nie wprost na partje, kom- 

plikują stosunki w łonie społe- 

czeństwa katolickiego u nas w spo- 

sób, który na każdego zwierzchni- 

ka kościelnego djecezji wileńskiej, 

nakłada wyjątkowo trudną i wyjąt- 

kowo delikatną rolę. 

Przedewszystkiem wskutek roz- 

politykowania kleru. Każdy przy- 

bywający do Wilna biskup, widzi 

sobie narzucaną a priori barwę po- 

lityczną, którą działacze nasi chcą, 

by przedstawiciel kościoła powszech- 

nego, przyjął, pod ich hasłami się 

podpisał, ich credo, z kościelnem 

nie mające nic wspólnego, wyzna- 

wał. W przeciwnym razie ogłasza 

się, przez usta popularnych, nie- 

stety, publicystów bojkot i walkę 

bez zastrzeżeń, z cichym popar- 

ciem części kleru, a sięgającą swe- 

mi intrygami znacznie dalej i wy- 

żej, niż pobożna Liga Robotnicza 

Św. Kazimierza. 
Oczywiście akcję połityczną w 

kościele, prowadzi przedewszyst- 

kiem endecja. 

Dużo jest w tem pozostałości 

z czasów niewoli i z tego okresu 

walki o przewagę i wpływ języka 

polskiego w kościele, kiedy pol- 

skość utożsamiała się przez rząd 

rosyjski z katolicyzmem i kiedy 

obrona polskości w kościele była 

zarazem obroną katolicyzmu i na- 

odwrót, przeniosła endecja, a z 

nią dość lekkomyślnie i bezkrytycz- 

na część społeczeństwa polskiego 

wogóle, _nieorjentująca się w no- 

wych stosunkach, na epokę współ- 

czesną. 
Kościół katolicki musi być polski, 

oto hasło od którego kler polski, 

opanowany przez nacjonalistyczne 

endeckie wpływy nie chce na tej 

ziemi ani na krok odstąpić. 

Każdy też przybywający biskup, 

spotyka się tu z tym problematem. 

Każdego pasterza do walki tej sta- 

ra się kler i społeczeństwo wciąg- 

nąć. 
To ostatnie mające się za bar- 

dzo katolickie i nawet pobożne, a 

odznaczające się wybitnym analfa- 

betyzmem religijnym, nie zdaje 

sobie sprawy, jak szkodzą powa- 

dze kościoła i jego wpływom na 

szersze warstwy, podobne przybie- 

ranie zwierzchnika djecezji w te 

lub inne barwy polityczne najczęś- 

ciej po za jego wolą, chęcią a bo- 

daj i świadomością. Każdy też bi- 

skup wileński z etykietą polityczną 

przybywa i ze znakiem partyjnym 

wyjeżdża. Inna rzecz czy te insyg- 

nia mają cechy prawdy, dość wąt- 

pliwem jest, by tak było, jak chcą 

dla swych interesów zgoła nie koś- 

cielnych, nasi politycy z Domini- 

kańskiej ulicy. Nie uszedł też „ety- 

kiety” i świeżo przybyły Pasterz. 

Co prawda gazety litewskie zrobiły 

z Niego litwinożercę, jednakże wi- 

zytacja zaczęta od Litwinów, w 

kościele św. Mikołaja, postawa 

Arcybiskupa w czasie przemówień 

ingresowych, wróży u nas czystszą 

atmosferę w stosunkach  kościel- 

nych, 
Pierwsze przebłyski zachłannych 

zamiarów partyjnych względem 

Zwierzchnika duchownego, mieliś- 

my w czasie obiadu w Seminarjum, 

kiedy z ust poselskich usłyszeliśmy 

pytanie o program. Znamienna od- 

powiedź J.E. Arcybiskupa Jałbrzy- 

kowskiego, wolna od wszelkich, 

najlżejszych choćby: odchyleń od 

„programu Chrystusowego *, trzy- 

mająca się ściśle dziedziny ducha 

i zadań kościoła dla wszystkich 

wiernych jednakowego, musiała dać 

do myślenia (miejmy nadzieję)— 

krewkim senatorom i działaczom, 

oraz posłom i stronnikom systemu 

oddziaływania partyjnego przez ko- 

Śściół. ; 
A czas już byłby najbliższy nad 

tem się zastanowić. Od dłuższego 

już czasu bowiem kościół stał się 

areną agitacji politycznej, ambona 

trybuną walk przedwyborczych, a 

konfesioneał urną głosowań. Stosun- 

ki pomiędzy duchowieństwem  za- 

ostrzyły się w stosunku prostym 

do rozkwitu nacjonalizmów, u stóp 

ołtarzy, niby jadowite kwiaty, roz- 

winęły się nienawiści polsko-litew- 

sko-białoruskie i zatruły atmosterę 

kościoła i jego obrządków. Jeśli 

dodamy do tego coraz większy Za“ | 

nik wykształcenia religijnego w sfe- 

rach t. zw. wyższych, których je- 

dyną prawie działalnością jest za- 

ciemnianie umysłów mas za pomo- 

cą wieców, na których błędne po- 

jęcia walczą o lepsze ze średnio- 

wiecznym fanatyzmem, jeśli doda- 

my, że wogóle religijność w naszym 

kraju coraz smutniej przeradza się 

w powierzchowne, pełne próżności 

i antagonizmów manifestacje „ba- 

wiące* oczy, a bardzo mało pozo- 

stawiające miejsca dla duszy i du- 

cha Chrystusowego, jeśli to wszyst- 

ko sobie-uświadomimy, obraz bę- 

dzie dla uczuć prawdziwie wierzą- 

cych ludzi istotnie przygnębiający. 

Krótko określając stan rzeczy: 

uczucia religijne i ich objawy w 

znacznym stopniu zwyrodniały w 

naszym kraju pod wpływem z jed- 

nej strony intensywnej agitacji i 

wdzierania się ludzi świeckich do 

dziedziny duchownej, ze swymi 

czysto materjalnemi interesami i 

polityką, z drugiej strony, przez 

brak należytego odparcia tych ata- 

ków ze strony duchowieństwa, a 

owszem, wciągnięcia się tegoż w te 

sprawy, zanieczyszczające dziedzinę 

religijną. 
Skutek rozpolitykowania ducho- 

wieństwa jest fatalny. Kandydatury 

poselskie, agitacje przedwyborcze, 

zabieranie głosu partyjne, sprawiły, 

że trzy czwarte ludności widzi w 

księdzu takiego samego polityka- 

agitatora, jak w świeckim pośle. 

Zamiast szacunku godnego dzier- 

żawcę łask boskich i pośrednika 

pomiędzy aspiracjami duszy para- 

fijanina, a Bogiem, do którego się 
modli. Do czego prowadzi rozwój 

tych uczuć i pojęć, nie chcemy się 

dziś rozwodzić, patrzymy na to od 

lat kilku. Nie odczuwają, czy też 

raczej udają że nie widzą tego, lu- 

dzie z obozu konserwatywno-kato- 

lickiego. 

J.E. Arcybiskup Jałbrzykowski, 

o którym, jak o każdym wybitne 

stanowisko zajmującym człowieku, 

przyniosły echa sprzeczne wersje, 

jest niezaprzeczenie kapłanem zna- 

jącym teren swego przyszłego dzia- 

łania. Latami spędzonemi w Sej- 

nach przysposobiony do zrozumie- 

Wilno, Wtorek 12 października 1926 r. 
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ztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁO 
dla poszukujących pracy—50% zniżki, 

miejscowe— 15/0 drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10. 

Przyjęcie budżetu 

  

SZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr. 

ogł. zagraniczne—5000 drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, 

przez Radę Mini- 
strów. 

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj o g 12 w południe odbyło się po- 

siedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęty został preliminarz budże- 

towy na r. 1926—28' w wysokości 1.899.5 rmiljon. złot. Przewidywana 

nadwyżka dochodów w wysok. ok. 200 mil. przeznaczona jest na wy- 

datki inwestycyjne, niezależnie od wydatków preliminowanych na inwe- 

stycję w ramach budżetu. Pozatem Rada Ministrów przyznała 10% doda- 

tek dla urzędników państw. wojew. śląskiego od 1 lisiopada r.b. Odpo- 

wiednie kredyty zostały wstawione do budżetu. 

Fałszywy alarm! 
WARSZAWA. (Pat.) Dodatek nadzwyczajny „ABC“ z dnia 11 b.m. 

wieczorem o -groźbie przesilenia na stanowisku misistra skarbu zawiera 

wiadomości wręcz fałszywe. adnego przesilenia na tym stanowisku 

niema, jak również niema żadnych nieporozumień w rządzie co do 

zmian personalnych w Ministerstwie Skarbu, gdyż zmiany te zostały u- 

chwalone jednogłośnie na Radzie Ministrów. 
Wiadomość o podpisaniu dymisji Prezesa Banku Gospodarstwa 

Krajowego Steczkowskiego i wiceprezesa tego Banku Ossowskiego są 

również fałszywe. Pan Minister skarbu żadnych wniosków w tej sprawie 

nie stawiał. Natomiast prawdą jest, że pan Steczkowski złożył na ręce 

p. Prezesa Rady Ministrów podanie o dymisję, zaś p. Ossowski po- 

danie o dymisję nie składał. 
WARSZAWA. (Pat.) W związku z podaną przez „ABC* w dodatku 

nadzwyczajnym fałszywą wiadomością p. komisarz rządu wystąpił do 
władz sądowych o pociągnięcie redaktora do odpowiedzialności. 

Kongres chirurgiczny w Paryżu. 
Przyjęcie delegacji polskiej. 

PARYŻ. (Pat.) W gmachu fakultetu medycyny odbyło się oficjalne 
przyjęcie delegacji polskiej, która w składzie dwudziestu kilku chirurgów 
przybyła na kongres chirurgiczny. 

W czasie przyjęcia wygłosili przemówienia prof. Hartman, rektor 
uniwersy etu paryskiego oraz dziekan wydziału medycznego. W imieniu 
delegacji polskiej przemawiał dr. Zawadzki delegat rządu, który wyraził 
podziw dla nauki francuskiej zaznaczając, że chirurdzy polscy będą jej 
propagatorami w swoim kraju oraz podziękował kolegom francuskim 
za niezwykle serdeczne przyjęcie. 

Na oficjalnym przyjęciu byli obecni liczni przedstawiciele lekarskie- 
go świata paryskiego. Ambasadę polską reprezentował sekretarz amba- 
sady Michał Mościcki. 

PARYŻ. (Pat.) Prof. Hartman, prezez międzynarodowego związku 
chirurgów, który wczoraj rano powrócił z podróży do Stanów Zjedno- 
czonych, gdzie konferował z chirurgami amerykańskimi w sprawie przy- 
szłego międzynarodowego kongresu chirurgów, mającego się odbyć w 
Warszawie, porozumiał się z obecną w Paryżu delegacją chirurgów, pol- 
skich. Ustanowiono wspólnie datę kongresu, który zbierze się między 
15 a 30 lipca 1929 roku, t. jj w czasie w którym będą mogli przybyć 
do Warszawy chirurdzy amerykańscy 

    

Protest w łonie sejmu litewskiego 
przeciw traktatowi z Rosją. 

KOWNO. (Pat.) Frakcia sejmowa partji Ukininku-Sejunga powzięła 
rezolucję protestującą przeciwko traktatowi z Rosją jako psującemu sto- 
sunki Litwy z państwami europejskiemi i Ligą. Narodów. 

Cziczerin zaprzecza. 
PAPYŻ. (Pat). Ambasada sowiecka w Paryżu zaprzecza wiadomości 

według której Cziczerin miał oświadczyć, że Sowiety zajęłyby niezwłocz- 
nie Tallin, Kowno i Rygę w razie, gdyby Polska wystąpiła przeciwko 
Litwie. Równocześnie ambasada zaprzecza doniesieniom, jakoby Sowiety 
zajęły wyspę Wrangla. 

Przerwanie strajku. 
LONDYN. (Pat.) Związek zawodowy górników Zagłębia Leicesters- 

hire, w którym ok. 60% górników powróciło już do pracy postanowił 
przerwać strajk i polecił swym członkom zawrzeć umowę z przedsię- 
biorcami. Stanowisko Leicestershire nie pozostało bez wpływu na inne 
okręgi. Właściwie Leicestershire jest pierwszym okręgiem, który wyła- 
muje się z jednolitego frontu górników. Za jego przykładem poszło dziś 
zagłębie Nottinghamshire. 

nia potrzeb duchowo-narodowoś- 

ciowych jednego odłamu naszego 

społeczeństwa, litwinów, umysłem 

obejmujący skomplikowane stosun- 

ki swej obecnej djecezji, budzące 

się pragnienia białorusinów, szuka- 

jących w kościele i w szkole pierw- 

szych podstawowych zrębów przy- 

szłego rozwoju kulturalno-narodo- 

wego, wreszcie orjentujący się w 

stosunku polskiego społeczeństwa 

do innych narodowości i wpływów 

tegoż społeczeństwa na sfery du- 

chowne, J. E. Arcybiskup Jałbrzy- 

kowski zdaje sobie, mamy wraže- 

nie, sprawę z całego ogromu pracy, 

jaka Go czeka. Pracy przerastają- 

cej o wiele swą różnostronnością, 

swym, że się tak wyrażimy, „ga- 

tunkiem“, wszystką dziedzinę pracy 
Duszpasterza. 

Nie jedną trudną, zawiłą i bo- 

leśną sprawę będzie miał nowy 

Pasterz do rozwiązania, nie jeden 

gorgyjski węzeł, w którym rzeczy 

boskie i ludzkie, kościół i polityka 

się pogmatwały i nienaturalnie, nie- 

dopuszczalnie stopiły w szkodliwą 

symbiozę, będzie musiał odważnie 

przeciąć. 

Dotychczasowe enuncjacje no- 

wego Zwierzchnika duchowego u- 

poważniają do przypuszczeń, że 

temu zadaniu sprosta, że niosąc 

wysoko sztandar życia religijnego, 

potrafi uchronić go od szkodliwych 

wpływów walk politycznych, wdra- 
żając poszanowanie dla wszelkich 

szczerych uczuć i przekonań  poli- 

tycznych. Tylko bowiem przez ści- 

sle rozgraniczenie dziedzin ducho- 

wych i świeckich i oddanie tego 

co jest boskiego Bogu — a po- 
zostawienie tego co ludzkie — lu- 

dziom, uchroni się kościoł i życie 

religijne od zboczeń, a przez to 

spotęguje wpływ zbawienny i do- 

brotliwy tego co podniosłe w ży- 

ciu religijnem i przyczyni się do 

łagodzenia walki i nienawiści w 

żysiu swieckiem. Jų fu 

: ” 
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a arenie międzynarodowej. 
Europejskie długi wojenne 

w Ameryce. Przed likwida- 

cią strajku angielskiego. 

Przed kilku dniami pisaliśmy na 
tem miejscu, że jedną z głównych 
podstaw materjalnych porozumie- 
nia francusko-niemieckiego w Tho- 
iry miała być lokata w Ameryce 
niemieckich obligacyj kolejowych, 
które zrealizowane przez banki 
Stanów Zjednoczonych, miały pójść 
w znacznym stopniu na spłatę fran- 
cuskiego długu w Ameryce. 

Jak się jednak w ostatnich 
dniach, po szeregu konferencyj pre- 
zydenta Coolidge'a z rządem i fi- 
nansistami amerykańskiemi wyjaś- 
niło, Stany Zjednoczone poczynią 
daleko idące objekcje w sprawie 
przyjęcia niemieckich obligacyj ko- 
lejowych na poczet długu francus- 
kiego. Rząd Stanów Zjednoczonych 
pragnie uzależnić tę sprawę od 
uprzedniej ratyfikacji przez parla- 
ment francuski zawartego przed 
paru miesiącami układu waszyng- 
tońskiego, dotyczącego francuskich 
zobowiązań wojennych w Ameryce. 

Niezależnie od tego prezydent 
Coolidge zamierza wystąpić z ini- 
cjatywą szerokiej akcji, zmierzają- 
cej do stablizacji waluty i uregu- 
Jowania długów wojennych państw 
europejskich. 

W związku z tem zwołaną zo- 
stała dc Białego Domu konferen- 
cja wstępna miarodajnych czynni- 
ków amerykańskich z udziałem 
ambasadorów Stanów Zjednoczo- 
nych w Londynie, Paryżu, Rzymie, 
Berlinie i Bruselli. Narada ta ma 
ewentualnie opracować projekt mię- 
dzynarodowej konferencji finanso- 
wej z udziałem amerykańskich 
dłużników wojennych, którą pro- 
jektuje prezydent Coolidge zwołać 
do Waszyngtonu w ciągu nadcho- 
dzącej zimy. 

Omawiając tę sprawę „Times“ 
angielski stwierdza, że sprawa dłu- 
gów wojennych wymaga koniecz- 
nej rewizji ze strony finansistów 
i polityków, gdyż jasnem jest już 
dziś dla wszystkich, że te warunki 
spłaty, które zostały swego czasu 
opracowane przez sfery polityczne 
nie są możliwe do wykonania. 

„Journal de Geneve“ patrzy 'Z 
obawą na objekcje stawiane ze 
strony Ameryki co do przyjmowa- 
nia niemieckich obligacyj kolejo- 
wych, widząc w tem silny argu- 
ment polityczny w ręku przeciwni- 
ków Brianda, którzy pragnęliby 
obalić dzieło porozumienia w Tho- 
iry. Obawy te wydają nam się nie- 
co przesadzone, gdyż aczkolwiek 
sprawa obligacyj kolejowych sta- 
nowi poważny punkt porozumie- 
nia francusko niemieckiego, to jed- 
nak nie wyczerpuje ona ani w 
przybliżeniu nawet tego, co doko- 
nano w Thoiry. Przedewszystkiem 
złamano tam pierwsze lody nieuf- 
ności francusko-niemieckiej, a da- 
lej rzucono zupełnie realne i kon- 
kretne podwaliny materjalne pod 
porozumienie, które oprócz umo- 
wy, dotyczącej obligacyj kolejo- 
wych polegają  przedewszystkiem 
na współpracy obu narodów w 
dziedzinie produkcji metalurgicz- 
nej, w postaci wielkiego kartelu 
stalowego. 

Angielski strajk górniczy wszedł 
w nową i jak należy przypuszczać, 
ostatnią fazę przed tygodniem z 
chwilą poddania plebiscytowi ro- 
botniczemu propozycyj rządowych 
odnośnie do poszczególnych okrę- 
gów górniczych. 

W chwili gdy piszemy te sło- 
wa, obraduje w Londynie konfe- 
rencja delegatów robotniczych, któ- 
ra się zebrała dla zbadania wyni- 
ku plebiscytu, a w państwie całem 
daje się odczuć wzmożona działal- 
ność Labour Party, zmierzająca do 
podtrzymania strajku i zdyskwali- 
fikowania rządu p. Baldwina. 

Wszystkie te poczynania leade- 
rów ruchu górniczego z sekreta- 
rzem Federacji górników Cook'iem 
na czele zdają się jednak być spóź- 
nione, gdyż robotnicy masowo za- 
czynają powracać do pracy, dopro- 
wadzając liczbę pracujących dziś 
górników w całej Anglji już do 
166,168. 

Praktycznie rzecz biorąc postu- 

EP CEA   

„za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
) ogł. z zastrzeżeniem miejsca 1000 drożej, w dnie świąteczne i za- 

.cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

latem górników nie jest już dziś 
8-miogodzinny dzień pracy i pod- 
niesienie płac, a tylko praca bez 
kontraktów i zobowiązań naprzy- 
szłość tak, aby w 'chwili dogod- 
niejszej można było żądania swe 
ponowić. 

Właściciele kopalń, którzy do- 
tąd nie wyrazili swej zgody na pro- 
jekt rządowy, nie wykazują i nadal 
najmniejszych tendencyj kompro- 
misowych i stoją twardo przy żą- 
daniu pisemnych kontraktów. 

W rezultacie rząd potrafi nie- 
wątpliwie skłonić obie strony do 
przyjęcia zaproponowanych przez 
siebie warunków kompromisu i w 
ten sposób zlikwiduje wkońcu pię- 
ciomiesięczny strajk, który dosię- 
gnął niebywałych dotąd w historji 
roziniarów. | 

Dużym sukcesem rządu będzie 
między innemi to, że robota w ko- 
palniach rozpocznie się teraz wła- 
śnie, w przedeniu zimy, gdy kon- 
sumcja węgla jest największą. 

Należy się jednak liczyć z fak- 
tem, że ustępstwo górników, po- 
dyktowane względami natury prak- 
tycznej, a nie zasadniczej, jest pro- 
wizoryczne i może lada chwila 
grozić nowemi komplikacjami. 

Żadną też miarą nie da się na- 
zwać zwycięscami w tym konflikcie 
właścicieli kopalń, którzy przez ca- 
ły czas strajku mie wykazali naj- 
mniejszej gotowości do kompromi- 
su i którym rząd będzie zmuszony 
przemocą narzucać zaproponowa- 
ne przez siebie warunki ugody. 

Pod świeżem wrażeniem zacho- 
wania się właścicieli kopalń wzma- 
ga się wśród sfer angielskich coraz 
bardziej opinja o konieczności u- 
państwowienia kopalń, celem unik- 
nięcia na przyszłość podobnych 
konfliktów w górnictwie. 

Gr. 

Niadomości polityczne. 
W kilku pismach warszawskich 

i prowincjonalnych pojawiły się w 
sprawie liceum  krzemienieckiego 
pogłoski donoszące o zamierzonej 
jakoby przez Ministerstwo W. R. i 
O. P. zmianie na stanowisku wizy- 
tatora liceum lub o rzekomo pla- 
nowanem pomieszczeniu w budyn- 
kach licealnych uniwersytetu ukraiń- 
skiego. Ministerstwo W. R. i O. P. 
stwierdza, że wszystkie tego rodza- 
ju pogłoski są najzupełniej bez- 
podstawne i niezgodne z prawdą. 
Doceniając w całej pełni donio- 
słość liceum krzemieniewskiego dla 
kultury polskiej na kresach, Mini- 
sterstwo dba zawsze usilnie o jak- 
najpomyślniejszy jego rone 

at). 

ROWERY angielskie | 
„B.SLA* CEE) 1 „TRIUNPK* 

ma raty na (2. miesięcy 
Fra „WNIWERSAL” NE5i| 

Wielki wybór maszyn do szycia. 
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Z ZAGRANICY. 
Wojna w Chinach. 

SZANGHAJ. (Pat). Z Pekinu 
nadchodzą tutaj sprzeczne wiado- 
mości o operacjach w okolicy Wu- 
Czang. Gubernator Sun - Szuan = 
Czang zaatakował armję generała 
Czang-Kaj-Szeka, dowódcy wojsk 
kantońskich. i 

Mimo to wojska południowe | 
posuwają się podobno naprzód 
zbliżając się do Kaju-Kiang, gdzie 
znajduje się baza wojenna Sun- 
Szuan-Czanga. Mieszkańcy  Wu- 
Czang skłonni są podobno do roz- 
poczęcia rokowań z oblegającymi. 

Niemieckie obligacje kolejowe. 

LONDYN. (Pat). Daily News . 
donosi z Waszyngtonu, iż rząd po- 
stanowił upoważnić urząd spraw 
zagranicznych do uruchomienia nie- 
mieckich obligacji kolejowy.h, od 
czego ma zależeć ewakuacja Nad- 
renji i Zagłębia Saary, jak również 
współpraca francusko-niemiecka, |  
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P. Minister Ronictwa w Wilnie. 
W dniu 11 b. m. o godz. 8-ej 

min. 5 przybył z Warszawy do 
Wilna p. Minister rolnictwa i D.P. 
Karol Niezabitowski, witany na 
dworcu przez przedstawicieli władz 
z wojewodą wileńskim p. Włady- 
sławem Raczkiewiczem na czele. 

Po konferencji z p. wojewodą 
p. Minister zwiedził Wojewódzki 
Wydział Rolnictwa i Weterynarji, 
szczegółowo informując się o sta- 
nie i biegu prac Wydziału, poczem 
był obecny na inauguracyjnem o- 
twarciu roku akademickiego w U- 
niwersytecie Stefana Batorego. 

Następnie p. Minister zaznajo- 
mił się z działalnością Dyrekcji 
Lasów Państwowych oraz Wileń- 
skiego Oddziału Banku Rolnego, 
tudzież zwiedził szkołę rolniczą w 
Bukiszkach. 

O godz. 6 w mieszkaniu p. wo- 
jewody p. minister odbył konfe- 
rencję z przedstawicielami miejsco- 
wych organizacyj rolniczych i spół- 
dzielczych, podczas której zobra- 
zowano postulaty tych organizacyj, 

jak również stan rolnictwa i wa- 
runki jego rozwoju.  Udzielając 
wyjaśnień co do zamierzeń rządu, 
względnie o już poczynionych przez 
rząd krokach celem przyjścia z po- 
mocą rolnikom, dotkniętym klęską 
nieurodzaju, p. Minister intereso- 
wał się między innemi, 
wileński jest już dostatecznie przy» 
gotowany do stworzenia jednolitej, 
skoordynowanej w swej działalnoś- 
ci organizacji rolniczej. 
- Przez obecnych na konferencji 
zostały wysunięte dezyderaty, do- 
 tyczące konieczności udzielania do- 
datniej pomocy w postaci kredytu 
konsumcyjnego, dostarczenia żyta 
dla powiatów najbardziej dotknię- 
tych klęską nieurodzaju, urucho- 
mienia na większą skalę robót pu- 
blicznych, zwłaszcza drogowych 
celem zatrudnienia możliwie więk- 
„szej ilości małorolnych, udzielenia 
ulg podatkowych i odroczenia na 
rok terminu płatności zobowiązań 
kredytowych, obniżenia taryfy ko- 
lejowej dla nawozów sztucznych, 
udzielenia subwencji na organiza- 
cję kursów lekarskich oraz kredy- 
tu dla spółdzielni rolniczych. 

P. Minister zaznaczył, że rząd 
całkowicie uświadamiając ogrom 
klęski nieurodzaju, jaka dotknęła 
w roku bieżącym, niektóre powia- 
ty województwa Wileńskiego i czę- 
ściowe Nawogródzkiego, uwzględnił 
wrioski p. wojewody Wileńskiego 
i już przyznał kredyt konsumcyjny 
w wysokości 2.500.000 złotych, w 
tem dla Wileńszczyzny 1.700.000 
zł. Sprawa uruchomienia kredytów 
na roboty publiczne jest w toku 
załatwienia i jak z dotychczasowe- 
go przebiegu jej można sądzić, do 
końca roku budżetowego zostanie 
przyznany na ten cel, kredyt w 
wysokości 1.300.000 zł. Na termi- 
nowe wyasygnowanie kredytu, na 
wiosenną pomoc siewną p. Mini- 
ster zwróci specjalną uwagę. Spra- 
wa taryf kolejowych w związku z 
dużemi kosztami przewozu nawo- 
zów sztucznych była już poruszoną 
przez p. Ministra, przyczem p. Mi- 
nister komunikacji obiecał potrakto- 
wać tę sprawę przychylnie. Co do 
innych poruszonych na konferencji 

' poszczególnych dezyderatów p. Mi- 
nister uznając ich aktualność przy - 
rzekł swe poparcie i prosił o uło- 
żenie mu konkretnych wniosków. 

у Po konferencji, która przecią- 
gnęła się kilka godzin p. Minister 

" udał się na raut, urządzony przez 
" pp. rektorostwo Zdziechowskich. 

° O godz. 10 m. 20 Minister od- 
jechał do Warszawy. (Pat) 

| [ | | | 
° Peljelom życia. 

| (2 czeczotkowej szkatułki. Czesław 
_ Jankowski nakł. i druk M. Lato» 
S в u'ra Wilno 1926.) 

_W późnej jesieni życia, gdy po- 
goda słoneczna żegna nikłemi blas- 

‚° ki, nie każdy będzie miał chęć i 
_ odwagę zajrzeć w lat ubiegłych 

pamiątki. Spojrzenie wstecz? Wspo- 
mnienie kwietnych dni młodości? 
Jakże dobrą musi być teraźniej- 

_ szość, jakże jasną przeszłość, by 
się w niej bezkarnie, bez żalu, bez 
tęsknoty odbierającej siły móc 

‚° zanurzyć. Gdyby i najlepszemi by- 
- ły te lata młodości, o których każ- 
_ dy myśli, żejeśli nie zawsze chmur- 

ie, to choć górne były, gdyby i 
same kwiaty bez cierni tam kwitły, 
a w pamięci szemrały zdarzenia 
wielkiego morza życia jak w musz. 

" li pozornie zamarłej, słodko i ci- 
_ cho, do ucha przyłożonego blisko, 

‚° gdyby nawet, to i tak trzeba od- 
" wagi i hartownej pogody ducha by 
- czarowny kształt swego młodego 

_ życia wskrzesić. I wskrzesić bez ża- 
‚° lu, goryczy, pretensji do losu czy 
_" ludzi. Szczęśliwy po trzykroć ten, 
„co jak p. Czesław Jankowski z 

bukietu życia obrywając kolce, nie- 
" zbyt sobie pokaleczył ręce i teraz 
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Sprawa Gdańska. 
GDAŃSK. (Pat.). W rokowaniach o utworzenie nowego senatu na- 

stąpiła w ostatnim czasie zmiana 0 tyle, że jak się zdaje, utworzony 
będzie w najbliższych dniach senat na podstawie programu Wysuniętego 
przez nacjonalistów niemieckich. Senat ten byłby złożony z osobistości 
poza parlamentarnych, wyposażonych w szerokie pełnomocnictwa dla © 
przeprowadzenia uzdrowienia finansów wolnego miasta. 

Poszczególne stronnictwa polityczne nie zajęły dotychczas ostatecz- 
nego stanowiska wobec propozycyj nacjonalistow. : : 

Jedynie frakcja socjaldemokratyczna uchwaliła wczoraj domagać się 
stanowczo do nowego senatu utrzymania dotychczasowego kursu w po- 
lityce zagranicznej w szczególności w stosunku do Ligi Narodów, 
tychczasowy bowiem kurs polityki 

do- 
zagranicznej — głosi uchwała — 

przyniósł wolnemu miastu znaczne korzyści gospodarcze i jest na przy- 
szłość najlepszą gwarancją gospodarczego rozwoju i politycznej Ssamo- 
dzielności Gdańska. 

W sprawie sanacji finansów wolnego miasta partja socjalistyczna 
stoi nadal na stanowisku przeprowadzenia żądań wysuniętych przez ko- 
mitet finansowy Ligi Narodów. 

Proces komandora Bartoszewicza. 
WARSZAWA, (Pat.). W dniu 11 b. m. wojenny sąd w Warszawie 

w składzie przewodniczącego podpułk. Orskiego, assesorów: gen. Bieliū- 
skiego, pułk. Płatuskiego, Dąbrowskiego, Pagnela oraz oskarżyciela pu- 
blicznego podprokuratora mjr. Rumińskiego zaczął rozpatrywać sprawę 
11 oficerów marynarki na czele z komandorem Bartoszewiczem i Mil- 
lerem oskarżonych o nadużycie i niedbalstwo przy dostawach dla ma- 
rynarki wojennej. Akt oskarżenia zawiera tak ogromną ilość materjału, 
że przewód sądowy będzie trwał kilka tygodni. W pierwszym dniu roz- 
prawy został odczytany, przez podprokuratora mjr. Rumińskiego akt 
oskarżenia oraz rozpoczęto badanie głównego oskarżonego komandora 
Bartoszewicza. 

Życie białoruskie. 
Zmiany w Białoruskiej 

Radzie Narodowej. 
Wobec rozsiewanych przez „hro- 

madowców* pogłosek o rozpadnię- 
ciu się Białoruskiej Rady Narodo- 
wej w Wilnie, ze strony zaintere- 
sowanej komunikują nam, iż sy- 
tuacja przedstawia się następująco: 
po ustąpieniu członka prezydjum 
p. F. Olechnowicza ze składu Ra- 
dy, zgodnie z treścią statutu Rady, 
wszedł na jego miejsce |-szy kan- 
dydat p. N. Kiernożycki według 
statutu Rada składa się z 5 człon- 
ków prezydjum i 2 zwyczajnych. 

Obecnie skład Rady jest nastę- 
pujący: Prezydjum: 1) d-r A. Pa- 
wlukiewicz prezes; 2) G. Jarosz — 
Il-gi wice-prezes; 3) S. ;Witko — 
|-szy sekretarz; 4) T. Wiernikow- 
ski Il-gi sekretarz; członkowie: 5) 
A. Jakimowicz, 6) A. Sokoł-Kuty- 
łowski i 7) N. Kiernożycki. 

Ponieważ p. Olechnowicz peł- 
nił obowiązki wice-prezesa, więc 
obecnie mają się odbyć dodatko- 
we wybory drugiego wice-prezesa 
z pośród członków zwykłych Rady 

Ewentualnym kandydatem na 
to stanowisko jest p. A. Jakimo- 
wicz. 

Rada ma zamiar w dalszym 
ciągu zwalczać energicznie akcję 
bolszewizującej „Hromady* ' biało- 
ruskiej, oraz zamierza nawiązać 
kontakt z polskiemi organizacjami 
demokratycznemi, analogicznie do 
tego jak to uczyniła „Hromada*, 
łącząc się z pokrewną jej, komu- 
nizującą Niezależną Partją Chłopską. 

wyniku pertraktacyj Rada 
doszła podobno do porozumienia 
z kilku demokratycznemi organi- 
zacjami  polskiemi na Ziemiach 
Wschodnich. 

OrganfiBiałoruskiej Rady Naro- 
dowej „Bietaruskaje Słowa* wy- 
chodzi w dalszym ciągu. f 

Rozwój Białoruskiego In- 
stytutu Gospodarstwa i Kul- 

tury. 
Apolityczny ten Instytut Biało- 

ruski, posiadający centralę w War- 
szawie, założył ostatnio na pro- 
wincji trzy nowe oddziały okięgo- 

upaja się wonią usłych róż, bez- 
piecznie ujmując je i pieszcząc się 
niemi... choćby to były martwe 
listki w czeczotkowej kasetce, choć- 
by z wieńców grobowych pocho- 
dziły. 

Co uderza w tych lotnych 
wspomnieniach 50 letniej pracy i 
stosunków towarzyskich, politycz- 
nych, literackich i artystycznych? 
Oto niespotykana dziś, zgoła nie- 
zwykła, szczera, niezmanierowana 
pogoda. Wiązankę kwiatów ze 
swych wspomnień daje nam p. Cz. 
Jankowski i starannie odrzucił z 
niej wszelkie złe, jałowe, kłujące 
zielsko. Mówi mile o miłych lu- 
dziach. Żadnych tam jadów, żół- 
ci, rekryminacji. Precz od nas 
złe chwile intryg, małostkowych 
pretensji, ciasnych walk na ciasnych 
arenach, mówi się tu o ludziach i 
zdarzeniach, którzy mają złocić 
swym uśmiechem z zamarłej epoki 
teraźniejszość nie tyle szarą, co 
gorzką. 

Żywość pamięci p. Cz. Jankow- 
skiego sprawia, że'zaprosiwszy nas 
z sobą na parkiety Salonów war- 
Szawskich czy ryskich, sam się tam 
bawi doskonale, przebywa w towa- 
rzystwie wytwornem, swojem ro- 
dzonem, wśród ludzi stanowiących 
ozdobę i sławę ówczesnej Polski, 
która znak życia dawała tylko 
sztuką. I prowadzi nas uprzejmie 

we, a mianowicie w Wilnie, w Ra- 
doszkowiczach i w Nowogródku. 

W najbliższej przyszłości zo- 
staną otwarte oddziały okręgowe 
Instytutu w Grodnie, oraz w jednem 
z większych miast Polesia. 

Ilošė kółek wiejskich („hurt- 
ków') tegoż Instytutu stale wzra- 
sta, swą pracą kulturalno -oświato- 
wą, chociaż częściowo  paralizując 
zgubną akcję „„Hramady''. 

Przy oddziale wileńskim Insty- 
tutu, na czele którego stoją ks. 
pos. Ad. Stankiewicz, senator Bok- 
danowicz, mecenas Kozłowski, pos. 
F. Jaremicz j dr. Turonek, — ma- 
ją powstać następujące sekcje: 1) 
Gospodarcza; 2) Szkolna; 3) Arty- 
styczna i 4) Prawna, 

Sekcja wydawnicza już funkcjo- 
nuje. 

Pismo religijne. 

Od Nowego Roku grupa księ- 
ży Białorusinów, oraz osób świec- 
kich zamierza rozpocząć wydaw- 
nictwo białoruskiego tygodnika lu- 
dowego poświęconego wyłącznie 
sprawom religijnym. : 

Nazwa tego tygodnika narazie 
nie została jeszcze ustaloną. 

W związku z powyższem pismo 
„Biełaruskaja Krynica", organ Ch. 
D. białoruskiej, zamierza zmienić 
swój dotychczasowy format tygod- 
nika na gazetowy i po zredukowa- 
niu do minimum działu zagadnień 
religijnych, stać się pismem 'poli- 
tycznem na wzór „Sielanskaj Ni- 
wy*, organu Białoruskiego Związ- 
ku włościańskiego. 

Odczyt białoruski. 

Kółko Wileńskie Białoruskiego 
Instytutu Gospodarstwa i Kultury 
organizuje cykl odczytów kultural- 
no-oświatowych. 

Pierwszy z tych odczytów wy- 
głosi d-r Jan Stankiewicz, niedaw- 
no przybyły z Pragi Czeskiej na 
temat: „Białoruscy muzułmanie a 
literatura białoruska pismem arab- 
skiem*. Czas i miejsce odczytu 
zostaną podane później. 

K. Smreczyński, 

    

ze sobą, pozwalając nam poznać 
bezpośrednio, przelotnie. ot, tak, 
jak się na raucie poznaje, tłum 
osób nieprzeciętnych. Jakże pla- 
stycznie się jawią ci najdawniejsi, 
epigoni epoki poromantycznej, B. 
Zaleski, A. E. Odyniec i natchnio- 
na „królująca" Deotyma, ze swem 
salonem quasi dworskim i etykietą 
jakże stylową! 

A po opisie ze strony anegdo- 
tycznej Kongresu literackiego w 
1881 r.. w Wiedniu i Kraszewskiego 
z jego śliczną towarzyszką panną 
de Negre, jakiż bajeczny skecz, Ów 
obrazek Siemiradzkiego we fraku i 
Kraszewskiego w szlafroku w noc- 
nym negliżu, ściskających się na 
schodach hotelu  Drezdeńskiegol 
Żywość pióra, lekkość stylu i te 
właściwe mu pointy, sprawiają, iż 
po przeczytaniu takich obrazków 
p. Cz. Jankowskiego ma się abso- 
lutnie wrażenie, iż się było świad- 
kiem opisywanych zdarzeń. 

W tym całym kalejdoskopie, 
niby bezładnie, niby póle-móle prze- 
rzucanym w stylowej szkatułce cze- 
czotkowej, uderza pewien owszem 
system i porządek. Chronologicz- 
nie idą te wspomnienia, i chociaż, 
więcej jeszcze mógłby nam hojną 
ręką ze skarbczyka pamięci dorzu- 
cić autor, Bóg zapłać i za to! Prze- 
byliśmy parę godzin w towarty- 
stwie ludzi, przed któremi głowy 

Wat le BiN SK 

Tam, gdzie się Polska zaczyna. 
(Sprawozdanie specjalnego wysłannika redakcji „Kurjera 
Wil.” z uroczystości poświęcenia nowego dworca kolejo- 

wego w Stołpcach). 

Wilno—Białystok. 

Dobrze się stało, iż Wileńska 
Dyrekcja Kolejowa okazale się 
przygotowała do niedzielnej uro- 
czystości poświęcenia nowego dwor- 
ca kolejowego na stacji granicznej 
Stołpce, leżącej na największym 
europejskim szlaku kolejowym, któ- 
rego nić, ginie gdzieś za Uralem w 
Mandżurji, Chinach, Japonii. 

Na uroczystość zaproszono rów- 
nież prasę wileńską i warszawską. 

Spotkanie władz i zaproszonych 
gości miało nastąpić w Białymstoku. 

Z Wilna wyjechaliśmy w sobo- 
tę o g. 10 m. 20 wiecz. w specjalnym 
wagonie salonowym, przyczepionym 
do pociągu kurjerskiego Zemgale— 
Wilno— Warszawa. 

Z prasy poza „Kurjerem  Wi- 
leńskim* reprezentowane są „Ex- 
press Wil.“, „Slowo“ i „Dziennik 
Wileński". 

Spotykamy się we wspólnym 
przedziale, schludnym, milutkim, 
choć jak na „cztery pisma* nieco 
ciasnym. 

Zanim pociąg ruszył, odwiedza 
nas łaskawie w przedziale sam 
czcigodny gospodarz p. Prezes Dy- 
rekcji P. K. P. inż. Staszewski, dy- 
rektorzy inż. Łaguna i Cywiński, z 
którymi Odrazu nawiązujemy ser- 
deczny kontakt. 

Mija godzinka jedna, druga na 
ożywionej rozmowie, poczem, zmie- 
niamy światło na kolor zielony — 
i zasypiamy na wygodnych po- 
słaniach. 

Budzimy się w Białymstoku. 
Jest g. 6 m. 40 rano. Na stacji 

ożywienie. „Salonka* warszawska, 
jeszcze więcej wyrzuciła gości na 
peron niż nasza. Przyjechał p. mi- 
nister komunikacji inż. Romocki— 
w asyście kilku wyzszych urzędników 
ministerstwa i wice - prezesa Dy- 
rekcji Wil. p. Niebieszczańskiego 
oraz czternastu przedstawicieli prasy 
stołecznej. 

Powitanie, jak zwykle w po- 
dobnych okolicznościach. Orkiestra, 
przemówienia delegacji i mimo 
wczesnej pory liczna grupa „cie- 
kawych“. 

Przechodzimy do sali bufetowej 
dworca, gdżie spożywamy solidne 
śniadanie. Wstęp — do uroczystości 
podoba się p. Ministrowi gdyż 
słyszymy jak mówi do Prezesa 
Staszewskiego: 

„Panie Prezesie, musi pan rów- 
nież w dobre ręce oddać bufet w 
Stołpcach *. 

Na linji. Inspekcja st. Brzo- 
stowice. 

O godz. 7 m. 30 — ruszamy 
specjalnym pociągiem na linję. 

Z programu wiemy, iż jeszcze 
przed Stołpcami czeka nas wiele 
ciekawych aktów podróży, wyreży- 
serowanych starannie przez władze 
kolejowe. 

Białystok - Wołkowysk - Stołpce, 
jest to właśnie ten odcinek linji, który 
łączy Zachód ze Wchodem. 

Niema dwuch zdań, że aby nasz 
kraj godnie—z okien pociągów po- 
kazywany był na nim światu, wie- 
le, wiele jeszcze weń włożyć należy 
wysiłków i pieniędzy. 

Przykładem służyć ma nam sta- 
cja Brzostowice: Pokazuje ona—co 
jeszcze zrobić należy. Budynek — 
od czasów wojny Światowej 'w rui- 
nie. Urząd stacyjny mieści się w 
dwuch izdebkach małego domku, 

skłonić należy, 
dusz, do ich życia z bliźniemi, do 
ich twórczości. 

Lekko musnął poeta, gdyż p. Cz. 
Jankowski poetą jest gdy się obra- 
ca w swym zaginionym świecie 
przeszłości, delikatnie wspominać o 

zajrzeliśmy do ich 

tragedji twórczej takiego Mirona 
lub Noskowskiego, zaledwie: cień 
musnął błyski iskrzącego się dow- 
cipu i znów polata, iście motyl z 
kwiata na kwiat, a znów pszczoły 
obyczajem miody przyjaźni i do- 
brych słów zbierając do szkatułki 
czeczotkowej i nas z niej dobrotli- 
wie karmi. 

Wskrzesza też i zapomnianych. 
Któż bowiem np. pamięta o Bar- 
telsie, który był matek naszych i 
ciotek ulubionym, litewskim Beran- 
gerem? Wszak śpiewały jego piosnki 
Inflanty, Litwa i Białoruś. Niewy- 
dane, przepisywane na różowych 
ćwiartkach panieńskich listów lub 
kulfunami ochmistrzyńskich piór 
gesich, szerzyły się te wyborne sa- 
tyry obyczajowe, bystre malunki 
z owczesnego społeczeństwa brane. 
Niechże autor „Z  czeczotkowej 
szkatułki* nie zaniecha postano- 
wienia napisania o tym  piosenka- 
rzu naszym osobnego studjum, z 
tekstem zapomnianych dziś piose- 
nek. Będzie to, mówiąc poważnie, 
przyczynek do naszej „tutejszej“ 
literatury, a są jeszcze serca, które 

mimo to z zadań poważnych wy- 
wiązuje sie dobrze. 

Wyczuć to można z miny p. 
Ministra i wysokich dygnitarzy ko- 
lejowych. 

Zatrzymujemy się na starych 
zgliszczach przez kilka minut. Naj- 
zawzięciei pracują fotografowie. 

My, t. j. prasa, notujemy kilka 
szczegółów z wywiadu, jaki udziela 
nam w. imieniu p. Ministra, vice- 
prezes Dyrekcji p. inż. Niebiesz- 
czański. 

„Rozumieją chyba panowie, że 
stację tę wybudować należy — nie. 
zwłocznie. Jesteśmy na jednym z 
punktów — który codziennie podle- 
ga obserwacji podróżnych całego 
świata. Ruch osobowy na tym od- 
cinku, będącym cząstką wielkiej li- 
nji Paryż — Władywostok z dniem 
każdym wzrasta. Ilość podróżnych 
na tej przestrzeni dochodzi dziś do 
180, wówczas gdy jeszcze przed 
czterema miesiącami nie wynosiła 
nawet 30. 

Most na rzece Rosi. 

Po stacji Brzostowice, program 
przewiduje inspekcję mostu na rze- 
ce Rosi. 
.  Wysiadamy. Most istotnie wart 
jest zwiedzenia. 

Rzeczka szeroka na jakieś 31/2 
metra. Na most potrzeba przynaj- 
mniej 22 metrów. ю 

Pod dotychczasowym mostem 
bale. Bale—pożal się Boże. Istnieją 
podobno od czasu inwazji bolsze- 
wickiej. Podłożyło je wojsko pol- 
skie: litewsko-białoruska dywizja. 

Most ten niebawem będzie zli- 
kwidowany całkowicie. Zamieni je 
nowy. Kolej—planuje na najbliższą 
przyszłość most żelazo-betonowy, 
który nie będzie budził niczyich о- 
baw. Ma być trwały i basta — mó- 
wi nam jeden z inżynierów kolejo- 
wych. 

Acha, jeszcze jeden bardzo waż- 
ny szczegół. Obok mostu na Rosi 
„trwa* od lat niepamiętnych budy- 
nek imitujący strażnicę. Będzie on 
zniesiony, gdyż nikt z niego nie 
korzysta. 

Uważny widz zauważyć może, 
iż w otworach przeznaconych .do 
strzelania sterczą okrągłe kamienie. 

Niezależnie od tego „budynku*— 
nad mostem czuwa straż. 

To policja państwowa, polska. 
Niema się czego dziwić, jakiby 

nie był most na rzece Rosi — wi- 
nien być sumiennie strzeżony, 

W Stołpcach. 

W pociągu śniadanie. Należy w 
tem miejscu wspomnieć, że od 
Białegostoku wieziemy ze sobą 
restaurację — restaurację kolejową. 

Zwiedzić według programu mu- 
simy i zwiedzamy stacje: centralną 
w Wołkowysku i miejską, nastę- 
pnie w Słonimie i. Baranowiczach. 

Porządek wszędzie wzorowy. 
lmponująco prezentuje się Woł- 

kowysk Centralny i Słonim. 
Stacje te są nowe i wstydu 

nam napewno nigdy nie przyniosą. 
i jedna inspekcja stacji w 
erebiłówce, rzut oka na Barano- 

wicze i (godzina jazdy) jesteśmy 
w Stołpcach. 

Na dworcu organizacje koleja- 
rzy, szkół (w tem żydowska) ze 
sztandarami. 

Wysiadamy przy dźwiękach or- 
kiestry. 

tę pracę wdzięcznie przyjmą, gdyż 
jeszcze nie ze wszystkiem wymarło 
pokolenie z tamtemi czasy związa- 
ne pamięcią i sentymentem. 

Nie ma zaiste nikogo ze star- 
szych czy znanych na Parnesie 
polskim, by z nim nie miał Sz. 
autor stosunków. A zawsze do- 
brych. To jest tych wspomnień 
najcenniejszym darem naprzykład; 
przestrogę młodemu pokoleniu. 
Jakaś szczerość i pogoda, kultura 
i życzliwość wzajemna płynnie z 
tych kart. A to bodaj czyni z nich 
rzecz tak w dzisiejszych stosunkach 
ciekawą i... egzotyczną... Pomija- 
jąc rzetelną przyjemność odczyty- 
wania tak zajmujących drobiazgów, 
opowiedzianych formą nader ory- 
ginalną, gdyż łączą w sobie dow- 
cipną anegdotyczność, z poważ- 
niejszym podkładem, niby  Iśniące 
paciorki rozsypane na tkaninie o 
tle ciemniejszem, pomijając war- 
tość biograficzną tej wytwornie wy- 
danej książeczki, jest ona też i 
wskazówką. Zachętą, dla każdego, 
kto, jak wszechstronny i ruchliwy 
autor, miał sposobność widzieć i 
słyszeć wiele. Znać ludzi wybitnych 
iz niemi przestawać. Dziś nie 
mamy czasu na nic. Ani na roz- 
mowy uprzejmie i wyczerpujące, 
ani tem bardziej na zamianę  li- 
stów i wierszy. jednak trafiają się 
i teraz chwile godne uwagi, ludzie 
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Szpaler publiczności, a nastę- 
pnie wstęgę przecina pan Minister 
Romocki. Słyszymy jego głos: 

, „Przed tygodniem na zachod- 
niej rubieży nastąpiło otwarcie linji 
kolejowej Kalety-Podzamcze, ma- 
jącej wielkie znaczenie dla Polski. 
W dniu dzisiejszym na wschodnich 
rubieżach Rzeczypospolitej otwie- 
ram dworzec kolejowy o również 
doniosłem znaczeniu. 

Dworzec ten został niezwyle 
szybko zbudowany, gdyż zaledwie 
w ciągu 4-ch miesięcy. Niechaj ta 
szybkość pracy będzie przykładem 
dla wszelkiej akcji na Kresach Rze- 
czypospolitej. Niech będzie ten 
dworzec symbolem cywilizacji za- 

" chodniej, a przedewszystkiem pol- 
skiej, tu na najodleglejszych rubie- 
żach państwa. Niechaj ta stacja bę- 
dziegjącznikiem z najważniejszymi 
о$ ami kultury polskiej. stąd 
ni płyną wszystkie dobra mate- 
rjalne i duchowe — jakie Polska 
niesie na wschod". 

Poświęcenia stacji dokonał J, 
E. ks. biskup Łoziński z Pińska. 
Przemówienie wypowiedział pod- 
niosłe. 

Część gości z p. Ministrem uda- 
je się na zwiedzenie miasta. Część 
na granicę — do Kołosowa. W 
tej ostatniej grupie jest niżej pod- 
pisany. 

Droga powrotna. 

W Stołpcach, na stacji istotnie 
(jak na stosunki kresowe) wspania- 
łej,j spożywamy następnie obiad. 
Bierze w nim między innymi u- 
dział wojewoda Nowogródzki p. 
Beczkowicz i starosta stołpecki p. 
Henszel. 

Z Stołpców o dziwo — mamy 
wracać przez Brześć nad Bugiem. 
Kawałek z drogi, ale nikt nie ża- 
łuje. Zapijamy „czarną* (kawę) i 
nikt nie odczuwa nadłożonej drogi. 

Wywiad z p. = Romoc- 
kim. 

W drodze—na odcinku Stołpce— 
Brześć jesteśmy proszeni do jednego 
z przedziałów |-ej klasy. 

P. Minister Komunikacji inż. 
 Romocki udziela wywiadu— prasie. 
Treść wywiadu podajemy  jaknaj- 

-zwięźlej. 
„Szlak kolejowy — na którym 

poświęciliśmy stacje w Stołpcach 
ma szczególne znaczenie — jeśli 
chodzi o ruch tranzytowy w Pol- 
sce i komunikacje z Rosją so- 
wiecką. 

Lecz jeszcze nie o to mi chodzi 
Chciałem panom pokazać sta- 

cję graniczną, chciałem—zetknąc 
panów z miejscową ludnością a- 
byście się mogli bezpośrednio. do- 
wiedzieć o znaczeniu postępu pra- 
cy państwowotwórczej na Kresach*, 

P. Minister—podkreśiiwszy, że 
Stołpce posiadają pierwszorzędne 
znaczenie w międzynarodowym ru- 
chu tranzytowo-osobowym dzięku- 
je nam za wzięcie udziału w uro- 
czystościach Otwarcia stacji stoł- 
peckiej. Zbliżamy się do Brześcia. 
W Brześciu—na stacji stanowczo 
ładniejszej i  obszerniejszej niż 
„Główna — warszawska" zjadamy 
o godzinie 11 wieczorem kolację, 
Następuje „generalne* pożegnanie. 
W Białymstoku rozchodzą się po- 

ciągi. ! 
P. min. Romocki ze swą asystą 

w otoczeniu prasy warszawskiej 
odjeżdża do stolicy, a my z gospo- 
darzami „święta* stacji stołpeckiej 
na wschód, - nieco na północno- 
wschód. Po 5 godzinach jesteśmy 
u cela—w Wilnie. 

Naprawdę szczerze na dworcu 
dziękujemy za mile spędzone pół- 
torej doby p. prezesowi dyrekcji 
P.KP. Wilno, inż. Staszewskiemu 

Bol. W. Święcicki. 
EC Z EC ZE EE EC 

godni pamięci. Niechże sposób 
notowania zdarzeń, chwytania lot- 
nego momentu niby fruwającego 
kolibra za delikatne skrzydełka, bę- 
dzie wskaźnikiem jak rzeczy takie 
traktować i opisywać należy. Jeśli 
kto potrafi... Bo zauważyć trzeba, 
iż p. Cz. Jankowski posiada swój 
styl odrębny: styl pogawędy szla- 
checkiej podprawionej tutejszością 
w samą miarę. z przymieszką ni- 
by pieprzyku do potrawy  francus- 
kich sztychów .eleganckich i cię- 
tych, lecz nie bolesnych. 

„.Patrzcie, patrzcie młodzi, mo- 
że do już ostatni co tak... piórem 
wodzi"... „ Hel.-Romer.—- 

  

Sprostowanie. 
Do niedzielnego feljetonu mojego 

„Pod skrzydłem Pegaza" zakradła się 
podstępnie złośliwa bestja, zwana nie- 
winnie „chochlikiem drukarskim” i wy- 
rządziła autorowi szereg krzywd, które 
R chcę naprawić: 

1 szpalcie zamiast „maki życia” 
powinno być — znaki, zamiast: obłąka- 
ne — p. b. zbłąkane, zamiast — „futo- 
robów* — p. b. futurobów, zamiast „fu- 
ter" oczywiście: fużur, w 3 szpalcie za- 
miast: wiem Wołoszynowskiego — ро- - 
winno być — wiersz, w 5 szpalcie za- 
miast: liczna kontemplacja należy czytać: 
bierna, w 6 szpalcie zamiast: burżuazja 
i jej artykuły, powinno być: jej atrybuty, 
w 3 szpalcie zamiast: egzeltowaną for- 
mę, powinno być: m"
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Zycie gospodarcze. 
Ustawa o nieuczciwej konkurencji. 
Kwestja zwalczania nieuczciwej 

konkurencji posiada doniosłe zna- 
czenie. Szczególnie wielkie znacze- 
nio ma ona dzisiaj w naszych wa- 
runkach gospodarczych. 

Składają się na to czynniki 
dwóch rodzajów. Do pierwszych 
należy stosunkowa młodość naszych 
sfer przemysłowo-handlowych oraz 
nie dość silne wyrobienie w nich 
rutyny i tradycyj fachowych, co w 
związku z naszem ogólnie słabem 
poczuciem prawnem, stwarza stan 
dążenia do zwalczania przeciwnika 
wszelkiemi możliwemi sposobami, 
nierachując się z odpowiednością 
środków. Są to momenty psycho- 
logiczne, które się wytworzyły hi- 
storycznie. Obok tego występują 
specyficzne dzisiejsze czynniki ze- 
wnętrzne o charakterze gospodar- 
czym. Należy tu, brak prawidłowoś- 
ci w dzisiejszem życiu gospodar- 
czym, stan niepewności, częstych 
zmian i wahań, które nie dają po- 
trzebnej podstawy dla stałych racjo- 
nalnych obliczeń gospodarczych. To 
też rozwija się dążenie do bez- 
względnego wyzyskiwania chwilo- 
wych korzystnych sytuacyj, dążenie 
do nieprzebierania w środkach, a 
w związku z tem idzie ogólny upa- 
dek poczucia moralnego. 

W takich warunkach kwestja 
zwalczania nieuczciwej konkurencji 
staje się szczegolnie aktualną, od- 
powiednia akcja prawodawcza nie- 
zbędną. 

W tej sprawie została wydana 
nowa ustawa o nieuczciwej konku- 
rencji, zamieszczona w Nr. 96 Dz. 
Ust. z 25 kwietnia 1926 r. 

Ustawa ta obejmuje nie tylko 
przedsiębiorstwa przemysłowe i han- 
dlowe, lecz także gospodarstwa rol- 
ne, leśne i przedsiębiorstwa gór- 
nicze. 

Według tej ustawy każdy przed- 
siębiorca ma prawo żądać, aby in- 
ny przedsiębiorca (konkurent) nie 
wdzierał się w jego klientelę zapo- 
mocą jakichkolwiek czynności, mo- 
gących wywołać u odbiorców myl- 
ne mniemanie, że te czynności po- 
chodzą od przedsiębiorcy pierwszego. 

W razie naruszenia tego prawa 
przedsiębiorca w zależności od cha- 
rakteru czynności bezprawnych ma 
przed sobą 2 drogi: skargę cywilną 
o zaniechanie bezprawnych czyn- 
ności i danie odszkodowania, lub 
postępowanie karne o wynagrodze- 
nie szkody i zapłacenie kary. 

Pod sankcją odpowiedzialności 
cywilnej ustawa postanawia: 

1) Oznaczenie przedsiebiorswa 

Położenie Banków w Polsce. 

(Wywiad z Dyrektorem Powszech- 
nego Banku Związkowego p. W. 

Fajansem). 

Przedstawiciel Polskiej Agencji 
Publicystycznej zwrócił się do p. Dy- 
rektora Powszechnego Banku Źwiąz- 
kowego, p. Wacława Fajansa z proś- 
bą o wyczerpujące wyjaśnienia w 
sprawie położenia naszych banków. 

Na pierwsze z postawionych 
pytań, jak wpłynęła poprawa ogól- 
nej Sytuacji w kraju na położenie 
naszych banków p. dyr. Fajans 
odrzekł: 

— Zaznaczyło się ono przede- 
wszystkiem pokaźnym  zwiększe* 
niem płynności naszych banków, 
które ze swej strony jest konse- 
kwencją zaszłych w ostatnich mie- 
siącach zmian w ogólnym układzie 
naszych Stosunków ekonomicznych. 
Należy przedewszystkiem mieć na 
uwadze dość znaczne rozluźnienie 
naszego obiegu pieniężnego, który 
pod wpływem zwiększonej zdolno- 
ści emisyjnej B. P. wzrósł stosun- 
kowo znacznie od początku roku. 
Z 350 milj. zł. w połowie lutego 
wzrósł obieg biletów w B. P. do 
581 milj. w końcu wrzęśnia. Po- nieważ obieg biletów zdawkowych 
we wspomnianych dwóch okresach wynosił mniej więcej to samo, t. В 
około 415 milj., przeto ogólny 
obieg pieniężny Polski zwiększył 
się we wspomnianym czasie z 765 
milj. do bezmała 1 miljarda zło- 
tych, t. i. mniej więcej o 230 milj. 
złotych. | 4 

To zwiększenie się obiegu pie- 
niężnego, które zawdzięczać należy 
znacznemu dopływowi walut obcych 
do B. P., okazało się zupełnie wy- 
starczające dla zaspokojenia po- 
trzeb życia gospodarczego w zakre- 
sie środków pieniężnych: dowodem 
tego jest ta okoliczność, że większa 
niż kiedykolwiek część obrotu go- 
spodarczego uskuteczniana bywa 
od pewnego czasu w drodze wy- 
płat gotówkowych, a co zatem idzie 
i zapotrzebowanie kredytu dla ce- 
lów obrotowych osłabło pokażnie. 
Wymownym wyrazem tego stanu 
rzeczy jest fakt, iż mimo niewątpli- 
wego ożywienia życia gospodarcze- 
go w ostatnich miesiącach, portile 
wekslowy B. P. wzrósł w stopniu 

nie może wprowadzać w błąd przed- 
siębiorcy co do tożsamości z in- 
nem przedsiębiorstwem konkuren- 
cyjnem, gdziekolwiek by się ono 
znajdowało. Nawet w wypadku je- 
żeliby ktoś miał to samo nazwisko, 
co konkurujące przedsiębiorstwo, 
które już dawniej używało tego na- 
zwiska, to nie wolno późniejszemu 
przedsiębiorcy oznaczyć swego 
przedsiębiorstwa w ten sposób, że- 
by to mogło wywołać pomyłkę z 
przedsiębiorstwem dawniejszem. 

2) Zakazane jest podawanie 
nieprawdziwych wiadomości o przed- 
siębiorstwie konkurencyjnem oraz 
namawianie zatrudnionych tam fun- 
kcjonarjuszy do wyjawienia  ta- 
jemnic. 

3) Nie wolno oznaczać wytwo- 
ru i towaru specjalną nazwą znaną 
klijenteli a oznaczającą pochodze- 
nie towaru z pewnego okręgu geo- 
graficznego (np. browar tut. nie 
może nazwać piwa swego piwem 
angielskiem). 

Sankcja zaś karna (grzywna 
albo areszt) zostaje zastosowana 
zgodnie z ustawą w razie przestępstw 
następujących: 

1) Kto celem przyciągania kli- 
jenteli podaje nieprawdziwe wiado- 
mości o właściwości, jakości itp. 
towarów cudzych lub własnych. 

2) Podawanie świadome nie- 
prawdziwych wiadomości o konku- 
kurencyjnem przedsiębiorstwie, któ- 
re mogą podziałać odstraszająco 
na odbiorców lub podkopać kredyt 
przedsiębiorcy. 

3) zakazane jest rozgłaszanie ta- 
jemnic przedsiębiorstwa przez pra- 
cownika a to w celach konkuren- 
cyjnych lub celem  wyrządzenia 
szkody przedsiębiorcy, a to w cza- 
sie trwania stosunku służbowego 
lub dwa lata potem. 

4) zakazanem jest namawianie 
kierowników lub pełnomocników 
przedsiębiorstw przez ofiarowanie 
im pewnych korzyści np. prowizji 
za to, żeby kupili lub sprzedali od- 
nośny towar na korzystniejszych 
warunkach od zwykle praktykowa- 
nych. 

5) Podlega również karze wpro- 
wadzenie w błąd publiczności lub 
odbiorców przez znaki lub ozna- 
czenia obrazowe umieszczone na 
towarach i lokalu. 

Stosownie tej ustawy zależeć 
od zrozumienia przez Sądy donio- 
słości dobrego imienia i szkód, na 
jakie przedsiębiorca musi być przez 
nieuczciwą konkurencję narażony. 

bardzo nieznacznym. Na wiosnę 
r. b. wynosił on stale około 300 
milj. zł., 30 zaś września około 
315 milj. zh, co stanowi zwiększe- 
nie zaledwie około 5%. Zaznaczyć 
należy, że Bank Polski w ostatnich 
paru miesięcach stosuje w dziedzi- 
nie polityki kredytowej znacznie 
większy liberalizm, aniżeli poprze- 
dnio; zwiększył on wydatnie kredy- 
ty dyskontowe, przyznane zarówno 
bezpośrednio przemysłowi i han- 
dlowi, jak i bankom. Jeżeli więc 
mimo to porfel wekslowy nie uległ 
zwiększeniu to jest to dowodem, 
że „poszczególne przedsiębiorstwa i 
instytucje nie skorzystały nawet z 
przyznanego im zwiększonego kre- 
dytu w B. P. Skoro zatem życie 
gospodarcze nie wyzyskuje w ca- 
łości najtańszego źródła kredytu, 
jakim rozporządza, to oczywista 
nie apeluje ono również w wię- 
kszych rozmiarach do instytucji 
prywatnych. To też operacje kredy- 
towe w bankach skurczyły się w 

ostatnich czasach dość znacz- 
nie. O ile poprzednio życie go- 
spodarcze wywierało na wszyste 

kie istniejące w kraju źródła 

kredytu bardzo mocny nacisk, zaś 

dopływ rozporządzalnych środków 

do tychże źródeł był znikomo ma- 

ły, o tyle obecnie obserwujemy 
bardzo pokaźne osłabienie tego 
nacisku przy równoczesnym dość 
znacznym dopływie wkładów. Stąd 
zwiększenie płynności w bankach 
jako jeden z najbardziej charakte- 
rystycznych objawów sytuacji g0- 
spodarczej w chwili obecnej. Jak 
wiadomo, do niedawna większość 
banków naszych przerzucała pra- 
wie cały portfel wekslowy, nadają- 
cy się zasadniczo do redyskonta 
па В. Р., w ostatnich natomiast 
czasach daje się zauważyć bardzo 
pokaźne zmniejszenie stosunku re- 
dyskonta do dyskonta, co jest 

A objawem bardzo dodat- 
nim. 

Sprostowanie. W związku z infor- 
macjami o wystawie rolniczej w Słoni- 
mie, zamieszczonemi w poprzednim nu- 
merze naszego pisma zaznaczamy, że 
na wystawie tej znajdują się zbiory:in- 
struktorskie Tow. Popierania Przemysłu 
Ludowego, a nie zbiory Muzeum Etno- 
logicznego przy U. S$. B., które nie mo- 
gą być wypożyczane i użytkowane poza 
zakresem swego bezpośredniego prze- 
znaczenia. 

Otwarcie roku 
Wczoraj odbyło się uroczyste 

otwarcie roku akademickiego w 
naszym Uniwersytecie. Po nabo- 
żeństwie w kościele akademickim 
św. Jana senat, profesorowie oraz 
studenci ruszyli do auli kolumno- 
wej gdzie zebrali się także przed- 
stawiciele władz, duchowieństwa 
oraz miejscowego społeczeństwa, 
Rząd reprezentowali ministrowie 
rolnictwa p. Niezabitowski oraz re- 
form rolnych Witold Staniewicz, 
który jako profesor wileńskiego 
Uniwersytetu zasiadł w gronie cia- 
ła nauczycielskiego. 

Otwarcia dokonał J. M. rektor 
Zdziechowski wyrażając na wstę- 
pie hołd obecnemu J. E. arcybi- 
skupowi - metropolicie wileńskie- 
mu ks. Jałbrzykowskiemu Oraz po- 
dziękowanie przedstawicielom rzą- 
du za to, iż specjalnie przybyli na 
tę uroczystość. 

Sprawozdanie senatu za rok 
1925—26. 

Dziekan wydziału Humanisty- 
cznego prof. Oko, który w ubie- 
głym roku akademickim był sekre- 
tarzem Senatu odczytał sprawozda- 
nie o pracach Uniwersytetu w ro- 
ku akad. 1225—26. W roku tym 
Uniwersytet musiał ciągle bory- 
kać się z trudnościami finansowe- 
mi, spowodowanemi polityką Osz- 
czędnościową władz centralnych. 
Trudności te były spotęgowane 
jeszcze tem, iż wysokość miesięcz- 
nych kredytów była zwykle usta- 
lona około połowy miesiąca, zaś 
kredyty niewyczerpane do końca 
miesiąca, były cofane. Te przepisy 
formalistyczne powodowały często 
niemożność czynienia za granicą 
zakupów niezbędnych pomocy na- 
ukowych. Ze względów oszczędno- 
ściowych skreślono także 6 katedr, 
kilka etatów asystenckich oraz 
kilka etatów nizszych funkcjonar- 
juszy. 

Poważnie przedstawia się nau- 
kowy dorobek Uniwersytetu w ro- 
ku ubiegłym. Doktoratów wydano 
89 (z tego 85 na wydziale lękar- 
skim w przeważnej ilości wedłóg 
starego porządku studjów), magi- 
sterskich dyplomów około 50, a 
nadto 3 młodych uczonych zdoby- 
ło veniam legendi, przysparzając w 
ten sposób Uniwersytetowi trzech 
docentów. Prócz tego większość 
profesorów ogłosiła drukowane 
rozprawy. 

Przemówienie inauguracyjne 
J. M. Rektora. 

Po sprawozdaniu znowu zabrał 
głos J. M. Rektor Zdziechowski, 
poruszając na wstępie kwestję o- 
gromnej doniosłości, mianowicie, 
sprawy braku miejsc na polskich 
uniwersytetach dla wszystkich ży- 
czących sobie studjować. Na ostat- 
niej konferencji rektorów w War- 

akademickiego. 
szawie ustalono że w Polsce ilość 
średnich „szkół ogólnokształczących 
wynosi jedną szkołę na 100000 
mieszkańców, wówczas gdy w Za- 
chodniej Europie jedna średnia 
szkoła ogólnokształcąca jest na 
200000 — 300000 mieszkańców. 
Wytwarza to nadprodukcję inteli- 
gencji nie posiadającej żadnego 
określonego fachu, oraz powoduje, 
iż wyższe uczelnie nie mogą przyj- 
mować wszystkich zgłaszających. 
Te nienormalne stosunki wymaga-, 
ją sanacji. 

Następnie rektor Zdziechowski 
zwrócił się do młodzieży różnych 
narodowości z apelem do zgodnego 
współżycia pomiędzy sobą. Mówcę 
przeraża rozwój antagonizmów na- 
rodowościowych. Miłość Ojczyzny 
—powiada prof. Zdziechowski—jest 
rzeczą wielką i swiętą, ale w dzi- 
siejszych społeczeństwach europej- 
skich miłość ojczyzny nieraz prze- 
twarza się w ziejący nienawiścią 
nacjonalizm. Nacjonalizm—to zde- 
generowana forma szlachetnego pa- 
trjotyzmu. Patrjotyzm jest potęż- 
żnym czynnikiem twórczym, nacjo- 
nalizm — jest czynnikiem negacji, 
jest prądem, w którym element nie- 
nawiści cudzego przeważa nad ele- 
mentem miłości własnego. Nacjo- 
nalizm jest przejawem kryzysu 
chrześcjańskiej cywilizacji, głoszącej 
miłość bliźniego. Do polaków zwró- 
cił się p. Rektor z wezwaniem, by, 
głęboko kochając własną ideę na- 
rodową, umieli być dla innych to- 
lerancyjnymi, studentów innych na- 
rodowości prosił, by zechcieli zro- 
zumieć, że w państwie polskiem 
kwestja narodowościowa jest zaga- 
dnieniem niezmiernie trudnem i 
skomplikowanem i by każdą dobrą 
wolę umieli ocenić. 

„Na zakończenie w dłuższych 
wywodach  przestrzegł p. Rektor 
młodzież przed niebezpieczeństwem 
propagandy komunistycznej. Nie- 
bezpieczeństwa, idącego od wscho- 
du nie należy lekceważyć. Komu- 
nizm jest straszny nie tylko dla te- 
go, iż dąży do podkopania podstaw 
istnienia naszego państwa. Są rze- 
czy głębsze i większe, niż państwo. 
Do tych rzeczy musimy zaliczyć 
duszę ludzką. Otóż komunizm usi- 
łuje tę duszę zdeprawować, wyzuć 
ją ze wszelkiego idealizmu, narzu- 
cić materjalistyczny pogląd na świat 
oraz wyrwać nam z serc to, co 
mamy najszczytniejszego — wiarę 
w Boga. Na dowód słów swoich 
prof. Zdziechowski zacytował sze= 
reg ustępów zarówno z mów dyg- 
nitarzy sowieckich, jak i z rosyj- 
skiej i polskiej prasy komunisty- 
cznej. 

Po tem przemówieniu J. M. 
Rektor Zdziechowski wygłosił cie- 
kawy i głęboko ujęty wykład inau- 
guracyjny na temat „Pesymizm, 
jako czynnik twórczy”. 

  

Wieści i obrazki z kraju. 
Nowy meczet w Niekraszuńcach. 

Dn. 8. X. 26 r. odbyło się uro- 
czyste otwarcie meczetu w Niekra- 
szańcach pow. Lidzkiego. Niekra- 
szuńce są jedną z najstarszych 
osad tatarskich położoną obok 
majątku „Alekszyszki* będącego od 
roku 1630 własnością rodziny Ro- 
manowiczów przockowie których 
ofiarowali 20 ha ziemi dla para- 
fji i duchowieństwa mahometań- 
skiego. 

Niekraszuńce bardzo  ucier- 
piały w czasie wojny światowej i 
dawny meczet został spalony w r. 
1915. Na ruinach staraniem i ofiar- 
nością generała Aleksandra Roma- 
nowicza, zastępcy muitiego Jakóba 
Romanowicza, przy udziale miej- 
scowej ludności tatarskiej oraz Wy 
datnej pomocy Rządu Rzeczypos- 
politej, powstał obecnie nowy me- 
czet, który łączy wszystkich muzuł- 
man pow. Lidzkiego. 

Na uroczyste otwarcie meczetu 
przybył J. E. Mufti Dr. Jakób 
Szynkiewicz w otoczeniu ducho- 
wieństwa witany przez mieszkań- 
ców Niekraszuńców chlebem i solą. 
W uroczystości wzięli udział liczni 
goście, między innemi prof. U. S. 
B. Dr. St. Bazarewski i emeryto- 
wany wice-prezes Sądu Okręgowe- 

Murza Murzicz. Uroczyste na- 
bożeństwo oraz modły za fundato- 
rów w tej liczbie i Rząd Rzeczypo- 
spolitej odprawił J. E. Mufti Szyn- 
kiewicz, poczem Imam miejscowy 
odprawił zwykłe piątkowe nabo- 
żeństwo. Po nabożeństwie wygło- 
szono przemówienia powitalne. 
Pierwszy głos zabrał J. E. Mufti 
podnosząc doniosłość Islamu i re- 
ligii wogóle dla wychowania ludz- 
kości. Zabierali głos imamowie pa- 
rafji: Wileńskiej, Nowogródzkiej, La- 
chowickiej i Niekraszuńskiej oraz 
prezes  Murza-Murzicz, podnosząc 
doniosłość faktu odbudowy mecze- 
tu oraz pracy i ofiarność jaką przy- 
tem położył prezes komitetu odbu- 
sz generał Aleksander Romano- 
wicz. 

  

Po nabożeństwie wszyscy i 
zostali zaproszeni przez p. Roma- 
nowiczów na obiad składający się 
z tradycyjnych dań tatarskich. Fakt 
odbudowy meczetu ma ogromne 
znaczenie dla muzułman pow. Lidz- 
kiego, świadczy niezawodnie o ży- 
wotności idei Islamu w Polsce oraz 
o przywiązaniu ludności tatarskiej 
do kraju. 

Kołowicze, gm. wilejska. 
Z inicjatywy p. Augustowskiego 

Henryka pomocnika gospodarczego 
przewodniczącego wydziału powia- 
towego — Sejmik Wilejski urucho- 
mił w 1924 r. warsztaty tkackie w 
Kołowiczach, gm. wilejskiej. 

Pomimo usilnej agitacji i roz- 
porządzenia (odezwy) p. starosty 
Nitosławskiego, zrozumienia ten 
czyn Sejmiku nie znalazł wśród 
miejscowej ludności. Postanowiono 
przeto przenieść warsztaty tkackie 
do majątku Zabłowszczyzny gminy 
kościeniewickiej,  wydzieržawione- 
go przez sejmik od Państwa w 
celu założenia Szkoły Rolniczej. 
W r. 1925 zjechała do Zabłowszczy- 
zny instruktorka tkactwa, która sie- 
pa pos zytnie i uczy tylko 

wie dziewczynki specjalnie przy- 
słane z Wilejki, > uć 

Nie znalazły więc zrozumienia 
warsztaty tkactwa i tutaj. Żałować 
może tego należy.  Postawienie 
tkactwa na wyższym poziomie mo- 
głoby przyspożyć znaczne zarobki 
gospodarstwom wiejskim, Skoro 
jednak ta inicjatywa nie znalazła 
dotąd uznania, może byłoby bar- 

dziej celowe zaangażować zamiast 
tego drugiego instruktora rolnego, 
co niewątpliwie byłoby przez lud- 
ność przyjęto chętniej, gdyż braki 
pod tym względem są uŚwiadamia- 
ne znacznie silniej. 

Rolnictwo jest w naszym po- 
wiecie wielce zaniedbane. Sejmik, 
nasz już 4 ata łudzi nadzieją zało- 
żenia szkoły rolniczej w  Zabło- 
wszczyznie,- a szkoły dotąd nie 
mamy. Spostrzegawca. 

Tydzień lotniczy w Wilnie. 
W niedzielę rozpoczął się w 

Wilnie III tydzień lotniczy, zorgani- 
zowany przez wojewódzki komitet 
СОСр 

Nabożeństwo w Katedrze. 

O godz. 10 m. 30 rano w ka- 
tedrze odbyło się uroczyste na- 
bożeństwo, celebrowane przez ks. 
biskupa Michalkiewicza w asysten- 
cji licznego kleru. Na nabożeństwie 
obecni byli: przedstawiciele władz 
rządowych, samorządowych, delega- 
ci organizacyj i stowarzyszeń spo- 
łecznych, władze L. O. P.P. na 
czele z prezesem Białasem. 

Okolicznościowe kazanie wy- 
głosił ks. biskup Bandurski, pod- 
kreślając znaczenie lotnictwa w 
Polsce. 

Na Iotnisku. 

Największą atrakcją dnia miało 
być poświęcenie (chrzest) w Po- 
rubanku samolotów „Ziemia Wileń- 
ska“ i „Samolotu Samorządów Po- 
wiatu Wileńsko - Trockiego* zaku- 
pionych z ofiar zebranych na ten 
cel w Województwie Wileńskim w 
latach 1924 i 1925. Niestety, z po- 
wodu  nieprzyjających warunków 
atmosferycznych, głównie zaś nad- 
zwyczaj silnego wiatru, z obawy 
przed katastrofą, wspomniane samo- 
loty nie przyleciały z Warszawy. 

Loty. 

Od godz. 12 — 13 odbywały 
mimo silnego wiatru wzloty pro- 
pagandowe i pasażerskie. 

2 samoloty typu „Moran*, jedno- 

płatowego krążyły nad miastem 
rozrzucając ulotki. O godz. 13 z 
Lidy z 11 p. lotniczego przyleciały 
2 „Spady* na jednym z nich przy- 
leciał pułkownik Kossowski D-ca 
11 p. lotniczego, na drugim zaś 
por. Milewski. 

Przed lądowaniem lotnicy do- 
konali dużo charakterystycznych 
akrobacyj. Licznie zebrana publicz- 
ność, która przybyła do Poruban- 
ku na lotnisko z zapartym od- 
dechem śledziła akrobacje naszych 
dzielnych lotników z Lidy. 

Nieszczęśliwy wypadek lotniczy. 

Po wylądowaniu Lidzkich lotni- | 
ków wzleciał nad Wilnem wojsko- 
wy samolot „Maran*, w którym 
znajdowali się pilot podchor. Wi- 
told Bikner i mechanik Jan Ja- 
błoński. Podczas szybowania nad 
dzielnicą Rossa, motor przestał 
funkcjonować (nawalił) i aparat z 
zawrotną szybkością spadł z wy- 
sokości około 300 metrów. 

Podchorąży Bikner w ostatniej 
chwili wyskoczył na ziemię, zaś 
kapral Jabłoński runął razem z 
aparatem. na drzewo między po- 
sesjami Żelazna Chatka Nr. 4 i 6. 
Rannych odwieziono do szpitala 
wojskowego na Antokoju. Pod- 
chorąży Bikner jest ciężko ranny. 
Kapral Jabłoński mając złamane 
nogi i potłuczoną czaskę, po do- 
konanej operacji zmarł. Aparat do- 
szczętnie zniszczony. Dochodzenie 
w prawie katastrofy prowadzi 
specjalnie powołana fachowa ko- 
misja. (x) 
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Dzieci na ulicy. 
W późne, dżdżyste wieczory, na 

najludniejszej naszej ulicy Mickie- 
wicza, snują się wśród przechod- 
niów małe postacie, bose i ubrane 
w łachmany, w dzień można je też 
spotkać żebrzące o parę groszy na 
obiad. „A szkoła? Nie chodzisz?” 
„Niema na książki, ani na zeszyty 

i bucików niema i ubrania", Sło- 
wem nic nie ma, bo i obiadu też 
niema, a te trochę pieniędzy które 
zarobi sprzedając kwiaty, to pod- 
trzymanie bytu matki bezrobotnej 
i młodszego rodzeństwa. Jakaż jest 

. przyszłość takiego dziecka-podlotka, 
spędzającego dzień i część nocy w 
okolicach restauracyj i kin? Bierze 
ono niechcący udział w życiu noc- 
nem miasta i jego wpływy, widoki 
i zwyczaje wchłania w duszę. Parę 
lat i dziewczynka stanie się pastwą 
tej ulicy, na którą wygania ją nę- 
dza, wola rodziców lub koniecz- 
ność jakiegobądź zarobku dla chle- 
ba. Te warunki nie pozwolą jej u- 
kończyć wykształcenia, ani nauczyć 
się fachu, bo na to trzeba dobrze 
zorganizowanej opieki i pomocy 
społecznej. I cóż ją czeka w obec 
tego? Nie trudno zgadnąć. Jeśli 
odpowiednie filantropije,  Towa- 
rzystwo Opieki nad dziećmi, 
czy Opieki Społecznej nie prze- 
ciwdziałają temu, by dziewczynki 
znajdowały się dniami i właściwie 
nocami, na ulicy, to przysparzają 
tem nowe ofiary upadku moralne- 
go. Czas by już choć ta bolączka 
społeczna zajęła umysły Ojców (i 

atek) naszego miasta, jeśli z że- 
bractwem dorosłych nie umieję dać 
rady, to choć dzieci od tego u- 

  

chronić by trzeba. | ъ 

Z Muzyki. 
Koncert. 

Na rzecz Związku Oficerów Rezerwy 
w Wilnie. (9. IX. 26 r.). 

Komitet obchodu pamiętnego 
dziś 9. X. zorganizował pomiędzy 
innymi oznakami upamiętnienia 
czynu gen. Żeligowskiego—Koncert, 
złożony z sił wyłącznie wileńskich. 
Musimy przyznać, że koncert u- 
dał się całkowicie. Uczestniczyły 
pierwszorzędne siły cyzelując wy- 
konanie obfitego programu. Przed 
rozpoczęciem koncertu chór „Echo* 
odśpiewał: „Jeszcze Polska nie 
zginęła" (harmonizacją  Kazuro). 

Pani pr. Święcicka—znana dob- 
rze wilnianom śpiewaczka—ujawniła 
te same zalety: perlistość głosu, 
dykcję, muzykalność. O p. Salec- 
kim pisaliśmy już w tygodniu u- 
biegłym na tym miejscu i nic no- 
wego dodać nie mamy. Chyba, że 
był bardziej dysponowany.—P. W. 
Ledóchowska odegrała ze zwykłą 
precyzją utwory Swendsena, No- 
skowskiego i Głatkowskiego, za- 
chwycając nas czystością intonacji 
i techniką starej Joachimowskiej 
szkoły. — Owacyjnie była przyjmo- 
waną pani Mecenasowa Janina Su- 
morokowa—za wykonanie „Tryjsty- 
ku* p. Wandy Niedziałkowskiej — 
Dobaczewskiej i „z Księgi miłości* 
Kasprowicza. Pełny głęboki głos o 
rozległej skali, nieskazitelna dykcja, 
umiar artystyczny obok tempera- 
mentu i panowanie nad sobą—oto 
są walory sz. artystki, którą radzi 
jesteśmy conajwięcej słyszeć. 

  

Chór „Echo* pod dyr. p. Kali- 
nowskiego — ujawnił dalszy postęp 
w klarowności akordu i rytmice. 
„Powrót taty* (muz. ks. Kleina) 
„Dumki“ Surzyńskiego „Serenada* 
Appela — wypełniły program chó- 
ralny. Solową część w „powrocie 
taty" odśpiewał bardzo ładnie p. 
Malinowski. — Akompanjowali* con 
amore pani Eska i dr. Tadeusz 
Szeligowski. 

Antoni Miller. 

Wśród pism. 
„Ukazał się Nr. 4 „Szkoły Specjal- 

nej”, kwarialnika poświęconego sprawom 
wychowania i nauczania anormalnych 
a Sekcji S. 
NA PR: 1 P.). 

la treść Nr. 4 składają się artyku 
Dr. M. Grzegorzewskiej Žuta a 
chiczna t. zw. „zmysłujprzeszkód* niewi- 
domych. Dr. M. Framera — różne ро- 
stacie i 7 czyny upośledzenia umysło- 
wego. W, Więckowskiej — Badanie dzie- 
ci głuchoniemych metodą Herderchee'go- 
W. Szumana—Wychowanie dzieci prze- 
stępczych w Belgji. Prócz tych artyku- 
łów zeszyt obejmuje kronikę krajową i 
zagraniczną szkolnictwa specjalnego, 0- 
raz sprawozdania z literatury psychope- 
dagogicznej w tej dziedzinie. 

  

kolnictwa Specjalnego 

Ukazał się Nr 16 tygodnika „Prze- - 
łom* zawierający następujące artykuły: 
„Tertium non datur*. „Na Šio 
expose ministra skarbu“ — J. Nowak 
Zagadnienia _ mniejszościowe Górnego 

Śląska"—St.-Er. „Czyżby wyjaśnienie” — 
J. St. P. oraz dział: Za poli/ycznym 
rawanem, komunikat organizacyjny 
wiązku Naprawy Rzeczypospolitej i re- 
cenzję broszury J. Siemieńskiego p. t. 
„Jak praw nie pisać” — St. A. Gr. 

  

Rozmaitości. 
Osioł pijakiem. 

Historyjka na dzień prohibicyjny, 
Na jednej z podmiejskich ul 

Atlantik City (Ameryka Sotucni) == 

m 

cił uwagę policji zwyczajny sobie osio- # 
łek, który dziwnie się jakoś zachowywał, 

Osiołek ten wydawał się bardzo Edo: 
wolony, chwiał się i przedeptywał z no+ 
gi na nogę, chciwie skubiąc przytem tra- 
wę, rosnącą wzdłuż ścian chatki. Poli- | 
cjanci podeszli do chatki i już po po-- 
wierzchownych oględzinach stwierdzić 
mogli, że Rado czynienia z potajem- 
ną gorzelnią, ( iadomo, że nietylko spo- | 
żywanie, ale tembardziej wyrabianie al. 
koholu jest w St. Zjednoczonych bardzo | 
surowo obecnie karane). Bardziej szcze- | 
gółowe badanie ustaliło, że z powodu | 
upału jedna z beczek, już napełnionych 
spirytusem, rozeschła się trochę, znaj- 
dujący się w niej Spirytus wypłynął | 
właśnie na trawę, którą osiół z taką 2 
żarłocznością i wesołą miną pożerał. 
Wódkę i przyrządy do jej wyrobu słu- 
żące skonfiskowano oczywiście, powsta- 
je jednak pytanie, jak wynagrodzić osła, 
Raty policji dopomógł. у 

Z Gieldy Warszawskiej w dniu | 
11-X r. b. : 

I. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 9,00 9,02 8, : 
II. Dewizy Е 

Londyn 43,7] 43,88 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 26,05 26,11 25,95 
Praga 26,72 — 26,78 26,66 | 
Genewa 174,27 174,71 173,84 | 
Rzym 31,50 31,59 3741 | 

AKCJE ? 
Bank Handlowy 330 . 
Bank Polski 16,00—77,50—76,25 | 
Związek spółek zarobk. 6,0 Sy 

Lilpop 15,75—16,50—16,00 ||| 
Modrzejów 3,25—335 | 
Ostrowiec 6,75—6,10—6,85 — 
Rudzki 1,17—1,15 
Starachowice 1,77—1,71—1,72 

orkowski 1,30—1,35 — 
yrardów 11,70—12,25—12,00 

Jabłkowscy — | 
Cegielski — 

         



КОНЕ WLAN OBE K I Nr. 236 (684) 
  

KRONIKA. 
   

Dziś: Ludwika W. 

Jutro: Edwarda Kr. W. 

Wschód słońca-—g. 5 m. 42 
| Zachód | g. 4 m. 28 

OBCHODY i UROCZYSTOŚCI 

— Nabożeństwo żałobne za 

obrońców Wilna W związku zó6-ą 

rocznicą wyzwolenia Wilna, 11 bm. 

o godz. 9.30 na cmentarzu garni- 

zonowym zostało odprawione na- 

bożeństwo żałobne za poległych 

przy obronie swego miasta żołnie- 

rzy dywizji litewsko-białoruskiej. 

Nabożeństwo było poprzedzone 
poświęceniem kaplicy grzebalnej dla 

żołnierzy wojsk polskich, którego 

dokonał wobec przedstawicieli władz 

cywilnych i wojskowych J. E. ks. 

biskup Bandurski, wygłaszając przy- 

tem podniosłe okolicznościowe prze- 
mówienie. (x) 

  

   

Wtorek 

12 
aZdziern      

MIEJSKA. 

— Rejestracja samochodów i 
praktyczne egzamina szoferskie. 
We wtorek 12 b. m. o g. 5 popoł. 
odbędzie się rejestracja samocho- 
dów. We środę zaś 13 b. m. odbę- 
dą się praktyczne egzamina szofer- 
skie. o 

— Wsprawie masowego prze- 
' meldowania. Zgodnie z postano- 
«wieniem komisji przemeldunkowej 
i odnośnego rozporządzenia peten- 

ci zgłaszający się do komisyj oby- 

watelskich masowego przemeldowa- 
nia ludności, którzy złożyli odpo- 

wiednie deklaracje, a nie posiadają 
dokumentów mogą powoływać się 

na zeznania świadków. Świadkowie 
ci zaświadczają o pobycie petentów 
w Wilnie w celu ułatwienia przy 
otrzymaniu obywatelstwa. (z) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

"— Obchód ku czci Kaspro- 

wicza. W niedzielę w teatrze na 

Pohulance odbyła się uroczystość, 

poświęcona uczczeniu wielkiego 

poety Ś. p. Jana Kasprowicza. Roz- 

poczęło ją przemówienie prof. Sta- 

nisława Pigonia, który w głęboko 

ujętym szkicu scharakteryzował 

ważniejsze cechy twórczości autora 

‚ „Нутпбм“, uwypuklając zwłaszcza 
te najistotniejsze: prometeizm i re- 

ligijność. Następnie artyści zespołu 
Reduty wyrecytowali szereg utwo- 

rów [zmarłego poety, m. in. „Na 

  

  

KINO 

„POLONIA 

  

wzgórzu śmierci*, „Moją pieśń 

wieczorną", fragmenty z „Księgi u- 

bogich* i inne. * 

Obchód zamknięty został pię- 

knem przemówieniem prof. Mie- 

czysława Limanowskiego, który ujął 

treściwie ostatni okres twórczości 

Kasprowicza, gdy w obliczu gór i 

przyrody tworzył „Księgę ubogich”, 

wyraz odzyskania spokoju wewnę- 

trznego i ciszy. 

Publiczność bardzo licznie sta- 
wiła się na ten obchód. (t) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— |-e walne zebranie Związ- 
ku Rezerwistów i b. wojskowych. 
Dn..10 b. m. w lokalu P. Z. P. 
przy ul. Dominikańskiej odbyło się 
I-e walne zebranie Związku Rezer- 
wistów i b. wojskowych celem do- 
konania wyboru władz związku. 

Zebranie zagaił p. Żemło, wita- 
jąc przedstawicieli władz cywilnych 
i wojskowych, poczem zaprepono- 
wał wybór przewodniczącego i pre- 
zydjum. 

Na przewodniczącego powołano: 
p. Inż. Czyża Witolda, do prezyd- 
jum p.p. Miłoszewskiego, Gutow- 
skiego i Faranowskiego. 

Otwierając |-e walne zebranie 
przewodniczący p. Czyż wezwał ze- 
branych do uczczenia pamięci Nie- 
znanego Żołnierza” przez jedno- 
minutne milczenie, poczem uchwa- 
lono wysłać depesze holdownicze 
do prezydenta Mościckiego 1 Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Imieniem Związku Strzeleckiego 
powitał «zebranych p. Insp. Mu- 
zyczka. 

W imieniu władz wojskowych 
por. Galinat. 

Referat o ideologji i celach 
Związku i o zabezpieczeniu bytu 
rezerwistom i b. wojskowym wy- 
głosił p. Inż. Czyż. 

Referat o przysposobieniu woj- 
skowym w barwnych słowach wy- 
głosił por. Galiwał, zaznajamiając 
zebranych o stanie przysposobienia 
iwojskowego zagranicą i u nas. 

W zakończeniu mówca zwrócił 
się z gorącym apelem do ze- 
branych o wzięcie udziału w pra- 
cach przysposobienia wojskowego, 
gdyż wojnę armja stała zaczyna a 
kończy rezerwa. 

Następnie przystąpiono do wy- 
boru w wyniku których weszli do 
Zarządu: 

Dziś długooczekiwany nadzwyczajny film! 
»szlagier obecnego sezonu! 

NĘDZNICY (u nil) HIKTORA Gd 
2 serje, 12 aktów razem. К 

W rolach gł. Gabriel Gabrio (Jean Valjean), Sandra Miłanow (Fantina i Ko- 
setta), Jan Tonlout (Javert), Paul Jurge (Biskup Myriel), G. Saillard (Thenar- 

1) Czyż Witold prezes, 2) Żem- 
ło Jan I wice-prezes, 3) Połujań- 
ski Zygmunt II wice-prezes, 4) 
Grzybowski Mieczysław sekretarz, 
5) Komornicki Kazimierz”skarbnik, 
6) Janota Wilhelm księgowy, 7) 
Wojnowski Benedykt członek, 8) 
Miłaszewski Konstanty członek, 9) 
Jankowski Teodor członek, 10) Gu- 
towski Zbigniew zastępca, 11)- Fa- 
ranowski Antoni zastępca, 12) Gu- 
lewicz Piotr zastępca, 13) Masłow- 
ski Piotr zastępca, 14) Kulesiński 
Stanisław zastępca. 

Komisja rewizyjna: 
+ 1) Zawadzki Jan, 2) Monczule- 
wicz Olgera, 3) Wieliczko Kazi- 
mierz, 4) Rusiecki Florjan, 5) Łu- 
kaszewicz Stanisław. 

Codziennie od godz, 5-ej do 
7-ej wiecz. dyżuruje jeden członek 
zarządu w lokalu P. Ż. P. Domini- 
kańska 13. 

Z UNIWERSYTETU, 
— Mianowanie dr. Limanow- 

skiego profesorem U.S.B. Swiet- 
ny znawca geografii znany na te- 
renie m. Wilna ze swego kraso- 
mówstwa p. dr. Limanowski został 
mianowany dekretem p. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej nadzwyczajnym 
profesorem geografji fizycznej na 
wydziale matematyczno -przyrodni- 
czym U.S.B. (z) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Uniwersytet Powszechny 
im. A. Mickiewicza otwiera kursy 
języków (polski, francuski, angiel- 
ski, niemiecki) buchalterji, kores- 
pondencji handlowej,  arytmetyki 
handlowej, kreślenia, oraz ogólnego 
przygotowania do egzaminów z kur- 
su szkoły powszechnej, a to w ce- 
lu ułatwienia zdobycia pracy zarob- 
kowej, co może być potrzebnem 
dla wielu zwłaszcza w obecnym o- 
kresie redukcji. 

OPIEKA SPOLECZNA, 

— Kontrola domowa u bez- 
robotnych. W myśl zarządzeń Mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecz- 
nej w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu, Wil. Urząd Pośrednictwa 
Pracy zaangażował na 1 tydzień 7 
urzędników, którzy mają przepro- 
wadzić ścisłą kontrolę domową u 
bezrobotnych korzystających z za- 
pomóg. Praca ta została już u- 
kończoną. : 

W rezultacie przeprowadzonej 
kontroli okazało się, iż cały szereg 
osób niesłusznie korzysta ż zapo- 
móg. Osobom tym nie tylko, że 
będą wstrzymane zapomogi, lecz 

    

(Uczniom dozwolone). 
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Najlepszą organizację 0 
w dziale ogloszeniowym, 

Bezstronność w informowaniu 
o poczytności pism, 

 Specjalizację w układzie 
ogłoszeń i reklam, 

UCZCIWĄ PORADĘ 
w doborze odpowiednich wydawnictw, 

godne warunki 
dla stałych klijentów, 

znajdzie każdy z zaufaniem zgłaszający się do 

Biura Reklamowego 
3 w Wilnie, ul. Garbarska Nr 1, tel.82. 

PROSZĘ ŻĄDAĆ OFERTY. 
Proszę wzywać Przedstawicieli Biura przez TELEFON Nr. 82. 

+RADIO+ 
PREZERWATYWY: 

SĄ NAJLEPSZE i NAJTAŃSZE. 
  

1639-5 Najlepsze XóŻka angielskie 

Konrad Jarmugzkiewicz i $-ha Tow. Akt. 
które w każdej ilości i w wielkim wyborze po 
cenach konkurencyjnych są do nabycia w firmie 

D/H. F. MIESZKOWSKI sp. z ogr. odp. 

MEBLE 

są Warszawskiej fabryki 

ul. Mickiewicza 23. 1671-6   

Urząd Pośrednictwa Pracy wytoczy 
im procesy karne o nadużycia. (X) 

Z POCZTY. 

— Wygody wilnian. Bywa tak, 
że człek niektóry musi wysłać list 
pilny w interesach nawet w Nie- 
dzielę. Jest to przewidziane przez 
Zarząd Poczt i Telegrafów w ten 
sposób, iż na dworcu w urzędzie 
pocztowym» Wilno Nr. 2 można w 
godzinach nawet po urzędowych 
wysłać polecony expres za dopłatą 
30 gr. W ubiegłą niedzielę piszący 
te słowa, pojechał z krańców mia- 
sta na oznaczony punkt; nie mógł 
jednak wysłać listu ani on ani in- 
ni interesanci gdyż... zabrakło zna- 
czków pocztowych! Wrócił więc do 
głównej poczty, by tam w urzędzie 
telegraficznym posłyszeć to samo. 
Czy to jest możliwe i dopuszczal- 
ne, by w ten sposób narażać ludzi 
na straty czasu, pieniędzy i zawi- 
kłania w interesach przez proste 
niedbalstwo i lekceważenie publicz- 
ności. 

— Doręczenie posyłek pocz- 
towych przez posłańców gmin 
i gromad. Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych poleciło Wojewodom 
zorganizować doręczanie przesyłek 
pocztowych przez gminy i groma- 
dy w tych miejscowościach zamiej- 
scowego okręgu doręczeń, do któ- 
rych listonosz wiejski nie docho- 
dzi. 

Organizacja powyższa opierać 
się ma na następujących zasadach: 

1) Każda gmina jednowioskowa 
względnie w gminach zbiorowych 
każda gromada, w której niema 
poczty (urzędu pocztowego, agencji 
poczt, pośrednictwa) lub do której 
listonosz wiejski nie dochodzi, obo- 
wiązana jest w oznaczonych przez 
starostwo dniach wysyłać do przy- 
należnego urzędu pocztowego, lub 
agencji pocztowej posłańca po od- 
biór korespondencji dla danej gmi- 
ny lub gromady. Dwie lub więcej 
sąsiadujących gmin względnie gro- 
mad mogą się porozumieć co -do 
wysłania na pocztę wspólnego po- 
słańca. 

2) Posłaniec przynosić winien 
korespondencję: w zamykanej tor- 
bie, od której jeden kluczyk będzie 
się znajdować w urzędzie poczto- 
wym, drugi zaś w gminie (groma- 
dzie). 

3) Posłaniec odbierać będzie z 
urzędu pocztowego (agencji) i do- 
ręczać korespondencję tym odbior- 
com, którzy nie zastrzegli sobie, 
osobistego odbioru korespondencji 
w urzędzie względnie agencji. 

  

4) Za doręczanie koresponden- 
cji odbiorcom do domu posłańcy 
mogą pobierać opłaty w wysokości 
ustalonej przez radę gminną wzglę= 
dnie zebranie gromadzkie. (s) 

— Rozrost placówki. W agen- 
cji pocztowej Bronna góra zapro- 
wądzono ruch pocztowy o pełnym 
zakresie działania. (S) 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Nowe stowarzyszenie. Wła- 
dze wojewódzkie zarejestrowały ży- 
dowskie Stowarzyszenie Dobroczyn- 
ności (opieki nad starcami w Wil- 
nie). (z) 

ROZNE. 

— Kina wędrowne. Wojewoda 
Wileński udzielił koncesji na kino 
wędrowne kulturalno-ošwiatowe na- 
stępującym osobom: Jerzemu Ba- 
łaszowi w powiecie postawskim i 
święciańskim, Janowi Rymczakowi 
na terenie województwa, Dowódz- 
twu 1-go baonu Korpusu Ochrony 
Pogranicza w Budsławiu, oraz Har- 
cerskiej Drużynie imienia Tadeusza 
Kościuszki w Wilejce na powiat 
Wilejski i Mołodeczański. (z) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Zegarek złoty, dwa kożuchy i in- 
ną garderobę ogólnej wartości 750 zł. 
skradziono na szkodę W. Paszkiewicza, 
zam. przy ul. Flisowej 4. 

— Nocy ubiegłej nieznani sprawcy 
okradli mieszkanie Józefa Jużko we wsi 
Góry pod Wilnem. 

wozu Al. Czernik na ul. Za- 
walnej w pobliżu rynku drewnianego 
skradziono walizkę fibrową, zawierającą 
różne rzeczy ogó'nej wartości 3000 zł. 

— W lzbie Skarbowej skradziono 
podczas urzędowania z pokoju Nr 12 
palto wartości 300 zł, Poszkodowany 
WŁ. Bronakowski, por. rezerwy. 

— Kradzież wódki. Dn. 10 bm. Ry- 
szard Mackiewicz właściciel sklepu wó- 
dek przy ul. Nowogródzkiej 2, zam. w 
Kolonii Kolejowej zameldował, że w no- 
cy z 9 na 10 bm. nieznani sprawcy przy 
pomocy podebranego klucza dostali się 
do sklepu i dokonali kradzieży wódki. 

, Wysokości strat poszkodowany na- 
razie ustalić nie może. Podczas poszu- 
kiwań dokonywanych przez policję bez- 
pośrednio po kradzieży znaleziono u- 
kryty na rynku drewnianym worek, za- 
wierający 23 but. wódki. Wódka ta po- 
chodzi prawdopodobnie ze wspomnianej 
kradzieży. 

Na prowincji. 

— W krzakach w pobliżu drogi mię- 
dzy wsiami Zemojtele a Nowosady, tm. 
Rukojńskiej, znaleziono trupa nieznanej 
kobiety lat około 35. 

— W nocy z 6 na 7 b. m. w zaśc. 
Leśniczówka gm. Worniańskiej na szkodę 
Zajączkowskiego Władysława, skradzio- 
no z pastwiska konia wart. 400 zł. 

  

arnia Ch. Straża 

  

ARTYSTYCZNA 
FOTOGRAFJA 
Moryca Grossmana 

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

CENY ZNIŻONE. 1594 

  

  

  

Wstępujcie do L. O. P. P 
  

  

Teatr i muzyka. 
Premjera w Teatrze Polskim. Dziś 

Teatr Polski gra po raz pierwszy prze- 
zabawną krotochwilę W. Rapackiego „Pa- 
pa się żeni*. Autorowi nie chodziło o 
napisanie ciętej satyry, lecz o akcję ży- 
wą i nagromadzenie śmiesznych sytua- 
cji, co mu się z powodzeniem udało. 
Krytyka warszawska orzekła po premje- 
rze, że gdyby autor był np. francuzem, 
to jego bezpretensjonalna krotochwila 
obiegłaby sceny zagraniczne, gdyż typy 
przedstawione w krotochwili nie należą 
do wyłącznie polskich, humor zaś kro- 
tochwili jest rzetelny i niefrasobliwy 

„Damy i Huzary* w Teatrze Pol- 
skim. Kierownictwo Teatru w czwartek 
14 bm. daje nieśmiertelną komedję Al. 
Fredry „Damy i Huzary* ku uczczeniu 
50-letniei rocznicy śmierci genjalnego 
poety. Przedstawienie poprzedzi słowo 
wstępne. 

Występy operetki warszawskiej w 
Teatrze „Reduta*. Lucyna Messal — 
jedyna bezsprzecznie gwiazda sceny pol- 
skiej — przed wyjazdem w tourne do 
Rosji i krajów nadbałtyckich, wystąpi 
po raz drugi dziś na czele własnego ze- 
społu w Teatrze „Reduta* na Pohulan- 
ce, w operetce „Teresina i Napoleon*, 
muzyka Oskara Straussa. 

Godnym partnera w roli Hr. Lavalet- 
te — jest premjer operetki warszawskiej, 
artysta o przemiłej aparycji, zwany po- 
pularnie polskim Valentino, p. Bolesław 
Mierzejewski. Berło humoru spoczywa 
w rękach ulubieńca publiczności, zawsze 
niezawodnego Mieczysława Dowmunta, 
równocześnie kierownika artyst, imprezy, 
AAA obsady: P. Milewska, 5. 

Laskowski, M. Dąbrowski, C. Zbierzyń- 
ski, A. Durzyński, B. Lewandowski, L. 
Dobrowolski, H. Jabłońska i inni. 

Własny chór, kostjumy, rekwizyty. 
Orkiestra pod dyrekcją Stanisława Na: 
wrota. Całość pod kierunkiem znanego 
artysty i dyrektora Józefa Winiaszkie- 
wicza. 

Sala ogrzewana. Bilety nabywać moż- 
na od 11—I i od 3—9 w kasie Teatru 
„Reduta", Początek o g. 8 m. 15 wiecz. 

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

Kobieta-Iekarz 

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

Teleion Nr. 277. 

  

  

  

opałowy 
2 najlepszych kopalń, o najwyższej kaloryjności 

poleca z dostawą do domów 

ZYGMUNT N 
Zawalna 11-a, 

Tartaki 5%, 
cyrkularne, taśmowe i 
heblarki i t. d. firmy 
(obecnie Tow. Akc. „Unja*) poleca reprezentant 

Zygmunt 

  

oraz różne maszyny do ob- 

Wilno, Zawalna Nr. 11-a. Żądajcie prospektów 

AGRODZKI, 
Skład maszyn. 

     

      

1700-2 

    

    
    

   

drzewa jak to: piły 
wahadłowe, gonciarki, 
C. BLUMWE i SYN 

Nagrodzki, 

   
  

1701-0 

Piotrogrodzki 

krawiec damski 

). Hołubowicz, оо 
przyjmuje obstalunki 
na palta, kostjumy, i 
futra. Ceny od 70 zł. 
Udziela iekcji kroju. 

1719 
Uczciwego znalazcę 

portfela 
w kinie „Polonia” w so- 
botę wieczór, proszę 
zwrócić za wynagrodze- 
niem. Wielka 18, m. 2. 
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KIT do okien 
w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

-wie/6 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg 
ząułka Sw. Mikołaja Nr. 1. 

i wojłok do obija- 
nia drzwi 

po najtańszych cenach 

1703 
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Naczynia kuchenne 
po cenach konkurencych 

poleca w wielkim wyborze 1723 

ul. Gdańska 6.     

  

  
„Nileńska Pomoc Szkolna” 

Wilno, ul Wielka 66. Tel. 941. 
POLECA: Mapy, globusy, tablice poglądowe, 
cyrkle. Przyrządy fizyczne. Szkło laboratoryjne. 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 

Odczynniki. Meble szkolne.  1572—7 

  

  

wasz 5 TANIEJ NIŻ U AGENTÓW ОАН АНИ Toora 
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. 

  

1539 

Firma egz. od r. 1910.     

  

  

    
Egzyst. od r. 1890 r. 

|K
OI
KO
JK

OJ
KO

JK
OJ

KO
JK

OJ
KO

J 
B 

EEE EEE EEA ACE EEA SE 

Skład apteczny I. PRUŽANA| 
Mickiewicza 15. Tel. 482. 

Swiežo otrzymanę 

j Najprzedniejszy Tran Bergeński 
Najlepsza Oliwa Nicejska. ё 

|KOJKSIKOJKOJKOJKOJ OJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ KOJ OJ KOJ PO POJ POJ RO KO KOKO 

zabudowaniami i wygod,, 
w wyborn. punkcie sprze- 
damy b. dogodnie i tanio 

Dom Handl.-Komis. 

„Zacheta“ 

  

  

! OKAZJA I 
OŚRODEK ad Za 10 zł. 

majątku zigcyę domóm | "miee 10.000 Zł. 
i więcej nabywając 
LOS do 1-ej i 
Loterji Państwowej, 

ciągnienie której 14 i 
15 października w Ko- 
lekturze: M. Pohulan- 

ka 6, m. 16, 
Gdańska 6, tel. 9-05. | D. H/K. „ZACHĘTA” 

1708-0 tel. 9-05. 
  

Wydawca 'Tow, Wydaw. „Pogoń' sp. z ogr. odp, 

DOMY 
w. śródrnieściu. 
siadamy 
Przyjmujemy również 
zlecenia sprzedaży do- 

Wileńskie Biuro Komiso- 
wo - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, telef. 152. 

Gdańska 6, 

в 1707 — 

Ро- 
nabywców. 

Kupno i sprzedaż 
nieruchomości posia- 
damy nabywców i 
sprzedawców. Wileń- 
skie Biuro Komisowo- 
Handlowe, Mickiewi- 

cza 21, tel. 152. 
1710-1 

mów. | 

1712-4 

  

Swój do swego. Swój do swego. 

Sklep chrześcijański -galaateryjna - spożywczy i tytuniowy 
Dominik Cz esnulewicz 

w Olkienikach przy uł. Piłsudskiego. 1715 
  

  

КЫч języków 
polski, francuski, 
angielski, niemie- 
cki, buhalterja, a- 
rytmetyka handlo- 
wa, koresponden- 

cja, kreślenie 
od 6—9 wiecz, w Uni- 
wersytecie Powszech- 
nym im. A. Mickiewi- 

Ul. W. Pohulan- 
1720-1 

cza. 
ka 14.   

  

UWAGA! 
Majątki, kamienice, 

domy i wiele innych in- 
teresów dochodowych na 
Pomorzu na sprzedaż ta- 
nio i na dogodnych wa- 
runkach. Żądać szczegó- 
łów przesyłając znaczek 
na odpowiedż. Bydgoszcz. 
Grunwaldzka 147, R. Gło- 
wacz. 1686-0 

Druk. „Pax”, ul, św. Ignacego 5. 

LOTO 
lokujemy na dogodnych 
warunkach bez ryzyka. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21, 

telef. 152. 1711-2 

(środki 
majątków posiadamy 
do sprzedania na do- 
godnych warunkach. 
Wileńskie Biuro Komi- 
sowo-Handlox*e, ul. Mic- 
kiewicza Zl. 1709-4 

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

Tel. 8-93, 

    

Doktor medycyny 

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 

Chłopak 
na posyłki potrzebny 
natychmiyst. Zgłaszać 
się do D/H. F. Miesz- 
kowski, _ Mickiewicza 
23, między g. 1—3. 

1698-0 bi 

ir. & МОО 
Chor. weneryczne, 
moczopłciowe i skór- 
ne, ul. Wileńs| ы W. 'F. Z. 3, k 

Mieszkań 
potrzebna duża iiość 
zaraz. Zgłoszenia bez 
kosztów. _ Wileńskie 
Biuro Komisowo- 
Handlowe, ul. Mickie- 
wicza 21, tel. 152. 

1684-0 
ifjt" zakład opty- 

„oplifdi czno-okulisty- 
czny, największy w _Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. 1691-b 

[5% 
I awalna 40. Sprzedaż 
i kupno podręczników 
szkolnych we wszystk. ję- 
zykach oraz  materjały 
piśmienne. Ceny dostępne 

1529 

akład fryzjerski 
przy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygjena.  1685-b 

M. SNARS: +, Wil- 
no, ul. Niemiecka 

Nr. 22. Egzyst. od r. 1900. 
Duży wybór rozmaitych 
optycznych i elektryczn. 
materiałów. a-1617 

RZE rowery firm 
A Rojal, Elfilt Banderu 
iinnych firm. Maszyny 
do pisania, do szycia, 
gramofony. Wielki wybór 
płyt. Pracownia do repa- 
racji różnych system. ma- 
szyn. Wielka 5, Lacki. 

1695-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

  

brezent do wozów, kalo- @ 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2.  1484-4 

„Rahin”  Najstar- 
„Opiyk Rubit sza firma 
w kraju założ, w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

Tedermietių (były maj- 
ster firmy Paweł Bu- 

re) Witold Jurewicz, ul. 
Mickiewicza 4, 1677-a 

Kolczyki 
Najtańsze źródło. Naj- 
większy wybór. N. Rejt- 

racownia specjalnie mę- 
i Skich kapeluszy ze. 
rąbia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony, 
Z. JOC, Niemiecka 24, 

a-1327 

Konia - (jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

cje, Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

y daia się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja“. 1693-b 

racownia damskich i 
męskich kapeluszy 

przerabia ze starych na 
nowe na oce 
fasony. G. GUT, Niemie- 
cka 21, m. 26. 1676-a RZA 
Kev męski P. Radzi 

wiłowski, Subocz 7, 
m. 8, wykonywuje obsta 
lunki w/g ostatniej mo- 

b-1259 У. 

Obuwie, kalosze, kon- 
l » fekcja, galanter- 
ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych pole- 
ca D. H. W. Nowicki, 

Wilno, ul. Wielka 30, 
telefon 9-08. a-1659 

ilońchi* róg Wiel- „Bar Wileński” s55 vc: 
wicz Nr. 2. Sniadania, 
obiady i kolacje. Obiad 
z 3-ch dań z chlebeng, 
1 zł. 30 gr. 1721-b 

„Bar Rngielski” 
Sniadania, obiady, kola- 

  

ord. Niemiecka 4. 1678 cje. Niemiecka 21. 1722-b 
astronomiczno- ° 

Sklep mleczny N. Jezier- Ogłoszenia 
ski, ul. Wielka 47 obok ` do 
o ans Rus, ж Ade Ь, 
onserwy, czekolady Кга- 

jowe i zagraniczne, sery „Kurjera Wileńskiego 
szwajcarskie i holender- Pikų 
skie, masło święże. Ob- przyjmuje 
sługa sumienna, dostawa 
do domów. 1633 

pracownia wojłoków 
„ damskich, męskich i 

dziecinnych. Najlepsza 
wełna. Ceny umiarkowa- 
ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 
lewo. a-1658 

pecjalny sklep naczyń 
„ kuchennych „Alumi- 

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

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kucjera Wileń-*tiego” 
Jagiellońska 3. 

G©0800880 
Popierajcie 

  

Ligę Żeglugi @ 
Morskiej i Rzecznej 

Rędsktor odpowiedzialny bilchał Szukiewica 

4 

 


