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miejscowe— 157% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

Z zagadnień polskiej polityki 
międzynarodowej i wewnętrznej. 

Wytyczne programowe 

Od luźnych hord koczowni- 

czych i ustroju rodowego, jako 

pierwszych zawiązków ustrojów 

społecznych, po przez związki ple- 

mienne, narodowe i państwowe 

dźwigała się ludzkość na coraz 

wyższe szczeble życia organizacyj- 

nego. 
W miarę rozwoju duchowego i 

cywilizacyjnego poczucie więzi łą- 

czącej człowieka z człowiekiem w 

przeciwstawieniu do „wszelkiego 

niższego stworzenia* stawało się 

coraz silniejsze, aż znalazło swój 

wyraz w zasadzie chrześcijańskiej 

miłości bliźniego i stąd płynącej 

idei braterstwa — braterstwa ludów. 

Z idei braterstwa zaś płynie z 

jednej strony idea prawa do życia, 
rozwoju i doskonalenia się indy- 

widualnego i samodzielnego każde- 

go z nich, — z drugiej zaś strony 

idea związków ich dobrowolnych 

dla tem szerszego wyzyskania tych 

możliwości rozwojowych zarówno 

pod względem duchowym, jak i ma- 

terjalnym. 

To też w płaszczyźnie ideałów, 

obejmujących nietylko swój własny 

naród, ale i ludzkość całą leży idea 

powszechnego związku państw i na- 

rodów, a próbą jego i pierwszym 

zaczątkiem, jakkolwiek niedosko- 

nałym, ze zmagań i nieszczęść woj- 

ny światowej wyrosłym — Liga Na- 

rodów. 

Ten związek państw globalny z 

natury rzeczy luźniejszy, obejmu- 

jący zbyt dalekie od siebie indywi- 

dualności rasowe, kulturalne i ma- 

terjalne, może i winien obejmować 

sobą związki ściślejsze, wyrosłe na 

podłożu zarówno wspólnego du- 

chowego pokrewieństwa, jak rów- 

nież terytorjalnego położenia 'i 

wspólnych interesów ekonomicz- 

nych. Jako przykład takich ściślej- 

szych związków większych kom- 

pleksów państwowych służyć może 

imperjun: Brytyjskie ze swoimi 

specyficznemi interesami i kulturą, 

kontynent Amerykański, — budzą- 

ca się do życia rasa żółta i odro- 

dzeńcze ruchy panazjatyckie. 

Pomiędzy temi istniejącemi i 

naradzającemi się związkami i 

wspólnotami kontynentalnemi, któ- 

re zdolne będą wytworzyć olbrzy- 

mie potęgi materjalne na usługach 

poruszających je idei, — Europa 
skłócona i rozdarta, niezdolna w 

pojedynę do odbudowania swego 

życia ekonomicznego, zginie—o ile 

nie potrafi wytworzyć  ściślejszej 

wspólnoty gospodarczej i politycz- 

nej, by móc jako równoważny 

czynnik wziąć udział we współpra- 

cy i współzawodnictwie globalnem 

już nie poszczególnych państw i 
narodów—ale ich związków konty- 

- mentalnych i rasowych. 
To też ideę Pan-Europy i rea- 

lizację tej idei w postaci Stanów 

Zjednoczonych Europy uznać nale- 

ży za warunek ostania się cywili- 

zacji europejskiej, a równocześnie 
rozwoju i rozkwitu każdego z euro- 

pejskich narodów. 
* * * 

W stosunku do Polski, która w 

swym historycznym rozwoju, jako 

państwo Jagiellońskie, powstała z 

takich związków dobrowolnych 

państw i narodów, tworząc jedną z 

największych potęg moralnych i 

politycznych ówczesnej Europy, 

idea braterstwa, jako więzi nietyl- 

ko mechanicznej, ale i moralnej 

pomiędzy ludźmi, które się na jej 

historyczne tworzywo — ziożyły, 

jest nietylko kontynuowaniem tra- 

dycji państwowych w myśl naj- 

szczytniejszych założeń etycznych, 

ale i koniecznym warunkiem jej 

przyszłego państwowego istnienia. 

Jest to nakaz polskiej racji sta- 

nu nietylko w polityce zagranicz- 

nej, ale i w polityce wewnętrznej. 

* = * 

Polska, jako państwo wtłoczo- 

ne pomiędzy dwa imperjalizmy ro- 

syjski i niemiecki, jak w przeszłoś- 

ci, tak i teraz zdoła się utrzymać 

tylko wtenczas, jeśli tym materjal- 

nym potęgom przeciwko sobie 
skierowanym zdoła przeciwstawić 

sprzęgnięty ideą braterstwa zwią- 

zek narodów, które już niegdyś z 

nią wspólną państwowość tworzy- 

ły, a na zaborze których rosyjska 

potęga wyrosła. 

Wciągnięcie w orbitę polityki 

polskiej tych państw, które, jak 

państwa Bałtyckie, od Rosji się o- 

derwały, i sojusz z niemi — oraz 

wytworzenie ciążenia ku nam i o- 

derwanie od Rosji organizmów 

państwowych Białej Rusi i Ukrainy, 

kładąc kres imperjalizmowi rosyj- 

skiemu i ekspansji rosyjskiej ku 

Zachodowi, uwolni nas od nie- 

bezpieczeństwa ze wschodu i po- 

zwoli przeciwstawić się skutecznie 

wszelkim tendencjom įzaborczym 

imperjalizmu niemieckiego na Za- 

chodzie. 

Jednakże Polska tylko wtenczas 

będzie mogła stać jsię ośrodkiem 

ciążenia ku niej pobratymczych na- 

rodów, gdy przedstawiać będzie 

skonsolidowaną całość pod wzglę- 

dem ideowym, ważką swą siłą 

moralną i reprezentowaną ideą. 

Powstała w wykoszlawionych 

granicach drogą podziałów, doko- 

nanych na żywych organizmach lu- 
dów i narodów, z któremi wspól- 
ne dzieje tworzyła, Polska pomimo 
to w zwartych masach na połowie 

terytorjum swojego zaludnioną jest 

przez ludność inoplemienną — sta- 

nowiącą 1/4 ogółu ludności pań- 
stwa. 

Polityka gwałtu i ucisku oraz 
przymusowej polonizacji tej lud- 

ności, nie tylko do zamierzonej u- 

nifikacji nie doprowadzi, ale wywo- 

łując nienawiść do wszystkiego, co 

polskie — doprowadzi do walk na- 

rodowościowych wewnętrznych i 

rozpętania sił odśrodkowych, czy- 

niąc polski organizm państwowy 

ośrodkiem spekulacyj rozbiorczych 

pod protektoratem Rosji tych sa- 

mych sił, od współdziałania z któ- 

remi jej przyszłość zależy. 

Tylko pociągnięcie do współ- 

pracy państwowej dla wspólnej oj- 

czyzny wszystkich narodowości ją 

zamieszkujących na zasadzie idei 

braterstwa narodów — a więc cał- 

kowitego równouprawnienia i rów- 

norzędności ich w życiu społecz- 

nem, politycznem, kulturalnem i 

gospodarczem—jednym słowem w 
całem życiu państwowem, tak, aby 

idea wolności nie przeistaczała się 

na ziemiach mieszanych narodo- 

wościowo w ideę wyłącznego pa- 

nowania i podporządkowania jednej 

narodowości drugiej, może wy- 

tworzyć tą skonsolidowaną całość, 

o której mówiliśmy wyżej. 
* 

* * 

Zasadniczym warunkiem  wcie- 

lenia tej idei w życie będzie do- 

słosowanie przedewszystkiem | u- 

stroju państwowego Polski do jej 

Ratyfikacja traktatu litewsko so- 
wieckiego. 

Na posiedzeniu Sejmu w piątek 5 b. m. po przerwie wpłynął 
pod obrady traktat między Litwą a ZSSR o nienapadaniu. 

Na sali wielka iłość publiczności, w loży ministerów—Prezes 
Ministrów Minister Spraw Zagranicznych p. Sleżewiczus, w loży 
dyplomatycznej — poseł ZSSR p. Aleksandrowski i poseł niemiec- 
ki p. Morath w towarzystwie urzędników poselstwa. 

Traktat referuje w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych pos. 
Tuluszys (lud). 

Po dyskusji Sejm większością 45 głosów przeciwko 24 uchwa- 
lił ratyfikację traktatu litewsko-sowieckiego. 

Autonomja mniejszości narodowych 
„ w sejmie kowieńskim. 

GDAŃSK, (Pat.) „Baltische Presse" donosi z Kowna: Frakcje sej- 
mowa wszystkich mniejszości narodowych rozpoczęły prace nad zrewi- 
dowaniem projektu ustawy w sprawie autonomii każdej mniejszości na- 
rodowej na Litwie. Odnośne projekty będą przez poszczególne frakcje 
mniejszościowe złożone do sejmu litewskiego równocześnie. 

Zmiany w rządzie Kowieńskim. 
Niektóre pisma dowiadują się ze źródeł pewnych, iż w składzie 

gabinetu ministrów przewidziane są zmiany. Ukininku partja zgadza się 
na nominację jej członka, p. Sidzikauskasa, ministrem spraw zagranicz- 
nych, pod warunkiem jednak aby na stanowisko ministra spraw wewnę- 
trznych nie mianowano socjalistę. 
na: 

Projektowaną jest następująca zmia- 
p. Pożeła—ministrem sprawiedliwości, p. Sleżewiczus—ministrem 

spraw wewnętrznych, p. Sidzikauskas—ministrem spraw zagranicznych. 
Niezależnie od tej kombinacji obiega w kołach politycznych druga 

pogłoska, według której ininistrem spraw wewnętrznych ma zostać so- 
cjalista inż. Bielski. 

  

Prasa austrjacka o wizycie Marszałka 
Piłsudskiego w Nieświeżu. 

WIEDEN. (Pat). „Neue Freie Presse“ zamieszcza artyku! swego 
korespondenta Z oświetla polityczne znaczenie spot- 
kania Marszałka Piłsudskiego 
świeżu, 

przedstawicielami arystokracji 
prostując przytem fantastyczne pogłoski, 

w Nie- 
które przy tej okazji 

poczęły krążyć w prasie zagranicznej. 
Dążeniem Marszałka Piłsudskiego—pisze korespondent—jest skon- 

solidowanie stosunków wewnętrzno-politycznych oraz umożliwienie par- 
lamentowi i rządowi współpracy nad rozwojem państwa. Spotkanie Mar- 
szałka z arystokracją jest dowodem, że najszersze koła w Polsce widzą 
w Marszałku mae męża, w którego ręsach leży lepsza „przyszłość | 

  

LIPSK. (Pat). „Neues Leipziger Ztg.* donosi, że na Zamku w Do- 
orn rozegrała się charakterystyczna scena. 

Kiedy skrajny koserwatysta-polityk Oldenburg, który przybył w od- 
wiedziny do ekscesarza Wilhelma, zaczął wychwalać Hindenburga, eks- 
cesarz zewołał oburzony: „Wszyscy jesteście zdrajcy” — poczem wyszedł 
z sali odwołując zapowiedziany wspólny obiad. 

charakteru mieszanego pod wzglę- 

dem narodowościowym. 

Założeniami podstawowemi będą: 

Decentralizacja ustroju państ- 

wowego, autonomja i samorząd 

terytorjalny obszarów narodowo- 

ściowo mieszanych, autonomia kul- 

turalna mniejszości na terytorjach 

mieszanych. 

Oczywiście w tych ramach znaj 

dzie całkowite rozwiązanie zasada 

równorzędności w życiu politycz” 

nem i gospodarczem wszystkich 

Obywateli bez różnicy narodowoś- 

ci: a więc równouprawnienie języ- 

kowe, tolerancja wyznaniowa, roz- 

wój demokratycznych wolności, 
udział w administracji miejscowych 

obywateli, opieka państwowa nad 

szkolnictwem i rozwojem kultur 

lokalnych. 
* * 

* 

Przekształcenie ustroju Polski 
w powyższy sposób byłoby pierw- 

szym krokiem do przekształcenia 

stosunków na całym obszarze Eu- 

ropy Wschodniej. 

Aby powiązać ze sobą i zespo- 

lić w jeden organizm gospodarczy 

szereg narodów z zachowaniem 

wewnątrz tego organizmu całkowi- 

tej ich samodzielności narodowej, 

trzeba gdzieś na terytorjum po- 
między morzem Bałtyckiem z jed- 

nej strony, a Dunajem i morzem 

Czarnem z drugiej, stworzyć ošro- 

dek akcji konfederacyjnej. 
To państwo, które wewnątrz 

siebie wykaże największe zrCzu- 

mienie tej idei, stworzy najpodat- 
niejsze warunki do jej stopniowaj 

realizacji, oraz najlepiej sformułuje 

przyszłe wzory stosunku wzajem- 

nego wchodzących w rachubę na- 

rodów, stanie się tym ośrodkiem, 

który kierować będzie całą tą dłu- 

gą i skomplikowaną akcją, zdoby- 

wając tem  samem _ decydujący 

wpływ na otoczenie i umożliwiając 

sobie jaknajszerszą ekspansję swo- 

ich sił twórczych. : 
Jest to jedynie realna forma 

nowoczesnego imperjalizmu pań- 
stwowego, przenikniętego pierwiast- 

kami konstrukcyjnemi. I na tej dro- 

dze wyłączającej system budowania 

swej wielkości, na pomniejszaniu 
i poniżaniu innych. Rzeczypospolita 

Polska budować powinna swą mo- 

carstwową „siłę na wschodzie. Eu- 

ropy. 
* * 

* 

Wchodząc na drogę rozwiąza- 

nia zagadnienia mniejszości naro- 

dowych i związków państwowych: 

z otaczającymi nas tworami pań-- 

stwowymi w myśl najszczytniejszych: 

zasad braterstwa i współpracy na- 

rodów. Polska staje się tą siłą mo- 

ralną, która będzie atrakcją dla są- 

siednich ludów i organizmów pań- 

stwowych, czy ich zawiązków nas 

otaczających. Z urzeczywistnieniem 

tej idei Polska wkracza na szlak 

tendencyj rozwojowych stosunków 

globalnych i staje się czynną współ- 

twórczynią tej przyszłości, w którą 

podąża ludzkość. 

Przeciwstawienie się tej idei 

wtrąca Polskę w wir walk wewnę- 

trznych, prowadząc ją do rozbicia 

i upadku. 

To też wałka z rodzimym na- 
cjonalizmem jest jednym z najważ- 

niejszych nakazów chwili polskiej 

rzeczywistości. 

mors. 

Wiadomości polityczne. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

P. marszałek sejmu Rataj, ro- 
zmawiając wczoraj z koresponden- 
tami pism na temat rozpoczęcia 
sesji Sejmu, oświadczył, iż niewia- 
domo, czy expose ministra skarbu 
odbędzie się na pierwszem posie- 
dzeniu Sejmu. Jest możliwe, iż po 
uroczystem otwarciu sesji na 
Zamku w kilka chwil potem roz- 
pocznie się normalne posiedzenie 
Sejmu również na Zamku. P. 
min. Czechowicz wygłosiłby w 
imieniu rządu programowe prze- 
mówienie. Gdyby się ono odbyło, 
dyskusja nad niem nastąpiłaby na 
najbliższem posiedzeniu Sejmu. 

© 
Wczoraj po południu p. Mar- 

szałek Piłsudski odbył w Gieneral- 
nym Inspektoracie Armji odprawę 
generalną. 

© 
P. min. Składkowski wystoso- 

wał okólnik do wojewodów, aby 
pouczyli ludność, iż wszelkie zaża- 
lenia należy skierowywać do sta- 
rostw i województw, gdyż kiero- 
wanie tego wprost do Ministerstwa 
opóźnia sprawę, ponieważ ono 
musi zasięgać opinji — odnośnych 
władz niższych. To nienarusza o- 
kólnika, wydanego niedawno do 
starostów, w których petentowi 
zezwala się zwracać wprost. do 
ministra, jeżeli sprawa jego nie zo- 
stanie załatwiona w ciągu trzech 
dni. 

© 
Wczoraj przybył $do Warszawy 

szef sekcji do spraw mniejszościo- 
wych przy Lidze Narodów p. Col- 
bar. Pobyt jego, który potrwa trzy 
dni, dotyczy studjów © naszych 
mniejszościach. # 

Zaleski podejmował p. Co 4 
biadem, w którym również wzięło 
udział kilkunastu członków korpu- 
su dyplomatycznego. 

© 
Rząd niemiecki nadesłał nasze- 

mu Min. Spraw Zagran, odpowiedź 
na notę polską z października r. 
b. w sprawie Chorzowa. W nocie 
tej Niemcy godzą się na propo- 
zycje podjęcia rokowań i proszą o 
wyznaczenie pełnomocników w dn. 
15 b. m. 

Odpowiedź niemiecka będzie 
rozpatrzona na najbliższem posie- 
dzeniu Rady Ministrów. 

© 
Poseł nadzwyczajny i minister 

toru Respubliki Łotewskiej p. 
uksa wyjechał do Rygi. 
Obowiązki charge d'affaires peł- 

ni pierwszy sekretarz poselstwa p. 
M. W. Siewerta. (Pat). 

Wczoraj wieczorem wyjechała z 
Belgradu do Polski jugosłowiań* 
ska misja wojskowa z gen. Medi- 
czem na czele. Przybywa ona ce- 
lem zaznajomienia się z naszą gos- 
podarką wojskową. 
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Wczoraj p. Preżydent Rzeczy» 
pospolitej podpisał rozporządzenie 
o karach za rozpowszechnianie 
nieprawdziwych wiadomości i za 
zniewagę władz. Kary te mają wy- 
nosić od zł. 300—10 tys. 

© 
, W piątek obradowała po raz 

pierwszy komisja rzeczoznawców 
pod przewodnictwem p. Switalskie- 
go. Zastanawiano się głównie nad 
pracami Min. Spr. Wewn. oraz 
dyskutowano o ziemiach wschod- 
nich i o gminach żydowskich na 
tych ziemiach. 

© * 

W piątek wrócił do Warszawy 
„Janusz ks. Radziwiłł, który został 
przyjęty przez p. premjera Piłsud- 
skiego i min. Składkowskiego. 

Należy się spodziewać nomina- 
> sj Radziwiłła na posła w Ber- 
inie. 

     

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, oeł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i za- 

  

P. vice-premjer Bartel przyjął 
wczoraj o 2 godz. na audjencji sir 
Hamara Greenveeda, b. ministra 
Irlandji. Panu temu towarzyszył 
p. Noe, dyrektor stoczni gdańskiej. 

P. Greenveed, który uchodzi za 
jednego z najlepszych polityków, 
podziwia ras Marszałka Pił- 
sudskiego i zdaje sobie sprawę ze 
znaczenia Polski na terenie mię- 
dzynarodowym. Pragnie" on, by 
między Polską a Anglją nastały 
jak najlepsze stosunki. 

© 
Ministerstwo Przem. i Handlu 

przygotowuje nowe rozporządzenie 
o działalności maklerów przysię- 
głych na giełdach towarowych. 
Rozporządzenie to uwzględnia do- 
świadczenie, nabyte w tej dziedzi- 
nie od 1921 roku. 

© 
Wszelkie pogłoski dotyczące 

powierzenia kierownictwa Minister- 
stwa W. R. i O. P. spoczywające- 
go w ręku p. Ministra Bartla in- 
nej osobistości, są pozbawione 
podstaw. Również bezpodstawne 
są pogłoski o ustąpieniu p. mini- 
stra spraw wewnętrznych ŚSkład- 
kowskiego. (Pat.) 

© 
Wczoraj w południe złożył swój 

urząd p. Borzęcki, główny komen- 
dant policji państwowej. Nowo 
mianowany komendant pułk. Mali- 
nowski objął urzędowanie. 

© 
Miarodajne sfery rządowe орга- 

cowują projekt o dostawach i ro- 
botach dla wojska. 

  

Z ZAGRANICY. 

  

międzynarodowej / 
sprawach dotyczących komunikacji 
kolejowej między Europą a Dale- 
kim Wschodem zdołano dotych- 
czas ustalić następujące punkty po- | 

Zarządy kolejowe 14 państw, bio- 
rąch udział w konferencji zawierają 
między sobą układy taryfowe. 

Na podstawie uzgodnionego 
planu ruchu można będzie odby- 
wać bez przerwy podróż na prze- 
strzeni między Tokio a Paryżem 
wynoszącą około 14 tysięcy kilo* 
metrów. 3 

Ludowcy słowący wstępują do 
rządu czeskiego. 

PRAGA. (Pat.) „Ceskie Slovo* 
donosi, że delegacja słowackich 
ludowców ustaliła na konferencji . 
z premjerem Svehlą warunki wstą- 
pienia Słowaków do rządu. 

W poniedziałek 8 b. m. odbę* 
dzie się posiedzenie klubu posel- 
skiego słowackiego stronnictwa lu- 

rozumienia: : 

dowego, na którem zapadną decy- - 
zje dotyczące spraw personalnych. 

Dymisja ośmiu włoskich podse- | 
kretarzy stanu. 

RZYM. (Pat). Mussolini przy- 
jął dymisję 8 podsekretarzy Stanu. 
Reszta podsekretarzy stanu, mię- 
dzy innemi Grandi pozostała na 
swoich stanowiskach. 

A w Meksyku jak zwykle. 

MANAGUA, (Nicaragua). (Pat). 
Rewolucyjne wojska liberałów za- 
mordowały gen. Diaza, ewentual- 
nego kandydata na stanowisko pre- 
zydenta w chwili, gdy dokonywał 
inspekcji nad rzeką Escondiną. 

Trzęsienie ziemi w Nicaragua. 

MANAGUA, (Pat). W całym Ni- 
caragua Odczuto silne trzęsienie | 
ziemi, trwające 50 sekund. Kilka 
osób zabitych. Szkody są znaczne. 
W Managua uszkodzony pałac na- 
rodowy i katedra. W San Jago za- | 
waliło się kilkanaście domów. . 
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Pierwszy Powseciny jazd ewangielików. 
(„s«Wierzę, że wszyscy ludzie są równi, & 
wszyscy są wolni i wszyscy są sobie braćmi... 

W dniach 9, 10i 11 b. m. obra- 
dować będzie w Wilnie Pierwszy 
Powszechny Zjazd Ewangielików. 

Do prastarego grodu Gedymi- 
na—do kresowej strażnicy Rzeczy- 

pospolitej, zjadą przedstawiciele 
Kościołów: Ewangielicko-Reformo- 
wanych, Augsburskich i Unijnych, 
reprezentanci Zborów, prezesi Kon- 
systorzów. Obecni będą: ks. biskup 

Bursche z Warszawy, superinten- 
denci jeneralni: Semadeni z War- 

szawy, Blau z Poznania, Voss z 

Katowic, Zóckler ze Stanisławowa, 
Jastrzembski z Wilna i inni naj- 
wyżsi dostojnicy Kościołów. 

Udział w Zjeździe przyjmą rów- 

nież wybitni działacze społeczni i 

publicyści ewangielicy, oraz w cha- 

rakterze gości metodyści i anglika- 

nie. Reprezentowane będą różne 

narodowości: polacy, niemcy, czesi 

i rusini. : 
{ Imieniem Rządu powita Zjazd 

minister spraw wewnętrznych gen. 

Sławoj - Składkowski; z_ ramienia 

Departamentu Wyznań Religijnych 
przybywa na Zjazd dyrektor tegoż 

departamentu p. Okulicz. 
W dniu otwarcja Zjazdu prze- 

widywana jest obecność przedsta- 
wicieli miejscowych władz woje- 

wódzkich na czele z p. wojewodą 

Raczkiewiczem, wojskowych i sa- 
morządowych. 5 

Ogólna liczna uczestników Zja- 
zdu—około 200 osób. й 

_ Zjazd zwołany został z inicja- 

tywy Synodu Kościoła Ewangelic- 
ko-Reformowanego w Wilnie—sto- 
sunek więc Zjazdu do państwowo- 
ści polskiej jest już przez to samo 

wyraziście określony—oparty więc 
będzie na pięknej tradycji niezłom- 
nego służenia Rzeczypospolitej w 

imię szczytnych haseł, głoszonych 
już w zaraniu organizowania się 

Jej sił przez Jana Ostroróga, po- 
głębianych później przez Reja, Mo- 

drzewskiego, Łaskiego, Wolana i 

innych, a okupionych bohaterską 
śmiercią Szymona Konarskiego. 

Wytyczne Zjazdu: - S 
stworzenie wspólnej ideologii, 
nawiązanie ścisłego kontaktu 

pomiędzy wszystkimi Kościołami w 

Polsce, 
wspólna praca kulturalno - wy- 

znaniowa. i 
‚ Се! koūcowy prac Zjazdu: 

Jednota ewangelicka, jako rea- 
ja pelnego uznania praw in- 

dywidualnych poszczególnych wyz- 
nań ewangelickich, powstałych w 

° trudach wyzwoleńczej myśli. 
|. Od czasów Ugody Sandomier- 
skiej—pierwszy to w dziejach Rze- 
czypospolitej Zjazd Ewangelików 
o tak podniosłych celach. W tem 
też jego historyczne znaczenie i to 
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Psie serce. 
| ©, (Zdarzenie prawdziwe). 

W zapadłym, jak to się zwykło 
mówić kącie, t. zw, Kresów, za la- 
sami i zwłaszcza błotami, tkwiło 
sobie miasteczko. Miasteczko, to 
aczkolwiek t. zw. rynek, szumnie 
przez niemców Hindenburg Platzy, 
a obecnie Placem 3-go Maja naz- 
wany, porastał gęstą trawą. ku u- 
ciesze chrześcjańskich parsiukow, 
żydowskich kóz i ogólnych gęsi, 
to jednak piękny, olśniewający bia- 
łością potężnych murów kościół, 
opodal dom „szpitalnikow“, Oraz 
schludna plebanijka z ogrodem, 
urzędy, szkoła, poczta i kramki, 
nadawały temu zbiorowisku do- 
móstw i ludzi, cechę inną niź sza- 
ro-burym chałupom okolicznych 
wiosek, Była nawet, stale bankru- 
tująca kooperatywa, tańcujące i 
grające teatry amatorskie, koło 
młodzieży i klub piłki nożnej, (fut- 
bolu) który założony przez pana 
Piskacza z Przemyśla, po długich 
i niezbyt ciężkich cierpieniach w 

„restoranie, Joski Ajzyk anemicz- 
nego żywota dokonał, gdyż nie- 
zdolne i niemrawe wyrostki oko- 
liczne, za nic w świecie nie mogły 
pojąć poco i naco mają „brykać 
się wyżej głowy w ta piłka". Ko- 
sztowało to Urząd Propagandy 
Sportów Wśród Młodzieży Wiej- 
skiej (U.P.S.W.M.W.) tylko 193 zł. 

' groszy 84 jak to z dokładnych ra- 
chunków p. instruktora wykazanem 
zostało. 

W miasteczku tem, topiel błot- 
ną w jesieni i na wiosnę, wyna- 
gradzała soczysta murawa rynku 
latem, oraz drzewka, zasadzone 

- przez dziatwę szkolną w dzień świę- 
ta drzew i obłamane wnet potem 
przez nie na witki, o ile nie po- 
gryzły je kozy i uwiązywane do 
kotków cierpliwe konie gospodar- 
skie, czekające aż się właściciele 
załatwią z kancelarją i monopo- 
lem, co zwykle długo trwało. 

W takim to środowisku drob- 
niusienieczkich spraw i spraweczek 

(Z przysięgi spiskowej Szymona 
Konarskiego). 

jest powodem wielkiego zaintereso- 
wania, jakie Zjazd powszechnie 
budzi. 

Obradować Zjazd będzie w Do- 
mu Oficera Polskiego przy ul. Mic- 
kiewicza. 

Otwarcie Zjazdu poprzedzi u- 
roczyste nabożeństwo w Kościele 
Ewangielicko-Reformowanym dn. 9 
b. m..o godz. 11-ej r —odprawią je 
wspólnie dostojnicy wszystkich re- 
prezentowanych wyznań. Na za- 
koficzenie Zjazdu takież nabożeń- 
stwo odbędzie się w Kościele Ewan- 
gielicko-Augsburgskim w dn. 11 b. 
m. o godz. 4tej po poł. 

W pierwszym dniu przez uczest- 
ników Zjazdu zostanie złożony wie- 
niec na miejscu stracenia Szymona 
Konarskiego, na głazie pamiątko- 
wym. 

W gmachu Uniwersytetu, w sali 
dawnego Towarzystwa Lakarskiego 
(wejście od Uniwersyteckiej) — po- 
kaz zabytków ze Zbioru Synodu 
Ewangelicko - Reformanowego w 
Wilnie. 

Uczestników Zjazdu spotykać 
będą z ramienia Komitetu Organi- 
zacyjnego Zjazdu: Prezydent Konsy- 
storza Ewang.-Reform. w Wilnie p. 
Iżycki, pastor Zboru Ewang.-Augs. 
w Wilnie ks. Loppe i kurator Sy- 
nodu Ewang.-Reform. w Wilnie p. 
Czyż. 

Z calej Polski. 

Schwytanie sprawcy kra- 
dzieży w kościele Marjackim. 

„Ilustrowany Kurier Codzien- 
ny" podaje niesprawdzoną dotych- 
czas wiadomość o ujęciu sprawcy 
kradzieży wot obrazu św. Teresy 
w kościele Marjackim. Sprawcą 
świętokractwa ma być były kościel- 
ny, którego aresztowano podobno 
w pobliżu Myślenic. 

Ze świata. 
Odczyt o Polsce w czeskim 

klubie N. D. 
PRAGA. (Pat.) Redaktor Czervinka, 
uczestnik wycieczki dziennikarskiej 
do Polski wygłosił w klubie poli- 
tycznym narodowo - demokratycz- 
nym odczyt o Polsce. 

Prelegent podkreślił niezwykle 
gościnne przyjęcie z jakiem wy- 
cieczka dziennikarzy spotkała się 
w Polsce i wyraził przekonanie, 
że wycieczka ta przyczyni się w 
znacznym stopniu do zacieśnienia 
węzłów przyjaźni, istniejących mię- 
dzy Polską a Czechosłowacją. Po 
odczycie rozwinęła się ożywiona 
dyskusja. 

  

z których niejedna była jednak dla 
bohatera zdarzenia kwestją życia, 
śmierci lub wolności osobistej czy 
ruiny, w codziennym programie 
nauk w szkole, przesłuchiwań i 
skarg w urzędzie gminnym i u sę- 
dziego pokoju, targów w kram- 
kach, urodzin i Śmierci, rachun- 
ków, kłótni, miłości i plotek, za- 
barwionych na szaro, jak całe ży- 
cie tych zapadłych w czeluści pań- 
stwa ludzi, tkwił sobie pewien u- 
rzędnik. Niewiem jak się nazywał 
i nietrzeba wiedzieć. Poco? Czło- 
wiek to był cichy i pewnie by na- 
wet niechciał... „typ dodatni", mó- 
wiła o nim miejscowa inteligencja, 
„nie do kompanji*, wspominał 
wójt, który z pisarzem siedział w 
„kozie" za łapówki. A ów kance- 
lista, żył sobie, jak to mówią, po 
bożemu: miał dwoje małych i wca- 
le ładnych dzieci. żonę, z którą 
co niedziela i święta śpiewali ra- 
zem na chórze przy organach w 
czasie nabożeństwa, a w domu 
przy gitarze, świeckie i wesołe pio- 
senki. 

I miał psa. W hierarchii zwie- 
rzęcego uduchowienia stworzenie 
to zajmuje szczebel najwyższy. Któż, 
kto z niem miewa doczycienia, nie 
doznał niesamowitych drgnień du- 
chowego zbliżenia z niezupełnie 
zrozumiałą psyche, spoglądając we 
wpatrzone wiernie z żalem, radoś- 
cią, prośbą lub pytaniem, wielkie, 
mądre, oczy psie, tak wymowne 
w swem wyrazie. Zdolności aso- 
lzjacji uczuć, jakie to stworzenie 
wykazuje w stosunku do człowie- 
ka zużywa ono na wytwarzanie 
sobie wspólnie z właścicielem pew- 
nego modus vivendi, którego roz- 
sądne podstawy, mogłyby by słu- 
żyć niejedneniu „Panu stworzenia”, 
jako wzór współistnienia bez in- 
tryg, nienawiści, kłótni i podstępu. 

Pies, który długo „posiada* swe- 
go pana, uważa go za swoją wła- 
sność, integralną część swego ży- 
wota, konieczną potrzebą żywych 
psiego sercą uczuć, obecność wła- 
Ściciela, jego słowa do psa mówio- 
ne, pokarm z jego ręki, spacer, fi- 

K U BR J E R. W1ILE NS K tI 

Unja celna łotewsko-estońska. 

RYGA. (Pat.) Łotewskie ministerstwo spraw zagranicznych  prze- 

słało rządowi estońskiemu prowizoryczną odpowiedź ujmującą w zasa- 

dzie ostatnie propozycje Estonji w sprawie zawarcia unji celnej między 
Estonją a Łotwą, i zaznaczającą, że odpowiedź wyczerpująca nastąpi 

po zbadaniu przez sejmową komisję dla spraw traktatów handlowych 

kilku ważnych zagadnień, a w tej liczbie sprawę unifikacji ustawodaw- 

stwa celnego i społecznego, proponowane przez Estonję. 
  

Terror jako próba ratunku faszyzmu. 

Kara śmierci na zamachowców we Włoszech. 

RZYM. (Pat). Rada ministrów uchwaliła no wniosek ministra Roc- 
co projekt ustawy wprowadzającej karę Śmierci, za zbrodnię zamachów 
przeciwko królowi: regentowi, królowej, następcy tronu i 
rządu. 

Projekt ten przewiduje karę śmierci również dła obywateli 

kierwnikowi 

kich przebywających zagranicą, a wykorzystywujących ten pobyt w celu 
prowadzenia działalności zagrażającej niezależności i jedności 

Kara śmierci przewidywana jest także za wyjawienie tajemnic po- 
za poszukiwanie wspomnianych 

jemnic, za wywoływanie buntu i udział w nim, za podżegnanie do woj- 
litycznych i wojskowych państwa, 

ny domowej i grabież etc. 
Kara więzienia przewidziane jest za następujące przestępstwa: pod- 

państwa. 

ta- 

żegnanie w prasie do powyżej wymienionych zbrodni, pochwalanie tych 
zbrodni, ponowne tworzenie rozwiązanych organizacyj, propaganda za- 
sad tych organizacyj, oraz rozpowszechnianie zagranicę fałszywych wia- 
domości na szkodę państwa. 

Wyroki zaoczne będą również możliwe i mogą orzekać konfiskatę 
dóbr oraz pozbawienie prawa obywatelstwa. ^ 

Wszystkie wspomniane zbrodnie sądzone będą przez trybunał spe- 
cjalny z generałem w roli przewodniczącego i z pięciu oficerami 
cji, jako członkami. 

Trybunał stosować będzie kodeks wojskowy, obowiązujący w cza” 
sie wojny. 

Procesy jeszcze nie ukończone z chwilą wprowadzenia rzeczonej 
ustawy w życie przekazane zostaną temu trybunałowi. 

Zebranie wielkiej rady faszystowskiej. 

RZYM. Pat. Wczoraj wieczorem pod przewodnictwem Mussoliniego 
zebrała się wielka rada faszystowska. 

Po złożeniu sprawozdań przez Mussoliniego i sekretarza stronni- 
ctwa rada stwierdziła głębokie wzruszenie i uczucie żywego oburzenia 

całego narodu włoskiego na wieść o zamachu, który miał miejsce 
dnia 31-X. 

Rozpatrując następnie sprawę ekscesów, jakie wydarzyły się w kil- 
ku miejscowościach i uważając, iż były one nieuniknione wobec wy- 
buchu oburzenia i boleści całego narodu, rada faszystowska przyjęła do 
wiadomości zarządzenia wydane przez sekretarza stronnictwa w tej spra- 
wie, oraz wypowiedziała się za bezwzględnem stosowaniem świeżo ogło- 
szonych praw, mających na celu ochronę ustroju. 

iż wrogie manifestacje dokonywane były wobec kilku placówek nie, 

Stwierdzając następ- 

konsularnych zagranicznych, rada ubolewa nad temi wystąpieniami na- 
wet jeśli były one dziełem czynników nieodpowiedzialnych, bądź też 
znajdujących się poza kontrolą stronnictwa. 

Pozatem Rada przyjęła do wiadomości zarządzenia uchwalone na 
posiedzeniu rady ministrów, a dotyczące przepisów policyjnych, które 
przyczynią się do „zniszczenia pozostałych jeszcze ognisk zarazy i pew- 
niejszego zagwarantowania życia il Duce, z którem nieodłącznie zwięza- 
ne jest życie i potęga Ojczyzny. 
рО 

Po zamachu separatystow katalon- 
skich. 

PARYZ (Pat.). Prasa ogłasza liczne szczegóły, dotyczące afery Ric- 
cittiego— Garibaldiego, wyrażają przekonanie, że odegrywał on podwójną 
rolę w spisku antyfaszystowskim, 
lonskim. 

Prasa zaznacza, 
potwierdzał fakt, 

oraz, żę brał udział w spisku kata- 

że w czasie przesłuchiwania w Paryżu Garibaldi 
iż otrzymał on od policji włoskiej za pośrednictwem 

urzędnika państwowego la Polla 500 tysięcy lirów i dodaje, że utrzymy- 
wał przyjazne stosunki z pułkownikiem Macią. 

gle i polowanie, spanie z pyskiem 
na nodze, pogłaskanie ręką, wszy- 
stko to są roskoszę, za które pies 
gotów na wszystko, gdyż, O wyž- 
szošci zwierzęcia nad człowiekiem 
ocenia je w stopniu ich wartości! 
Pies pana X. był to piękny, raso- 
wy wyżeł, z rasy bronzowej, prze- 
krapianej biało-siwą sierścią, zdol- 
ny do polowania i namiętnie przy- 
wiązany do swego chlebodawcy. 
Bo łatwo sobie wyobrazić, że czło- 
wiek, który niedzielami śpiewa w 
kościele z żoną i ćwiczy cierpliwie 
przez długie miesiące nieudolne 
kwiki kościelnego chóru, a od chło- 
pów nie wyłudza jaj, kur, gęsi, ka- 

„czek i wogóle całego kurnika za 
załatwianie „papierów", taki czło- 
wiek może nie być ceniony p.zez 
ludzi, może nawet nie być kochany 
przez żonę, ale z pewnością będzie 
ubóstwiany przez swego wiernego 
psa. 

To też patrzcie co się dzieje w ta- 
ki jesienny ranek, kiedy miękkie, 
chłodnawe mgły, pachnące dymem 
i „moczulą“, przeciągają po zru- 
działych łąkach. Dźwięk dzwonu ko- 
ścielnego roztapia się w nawilgłem 
powietrzu, a w kotlinkach i doł- 
kach, wśród łozinek i brzeźniaków, 
budzą się z drzemki osłupiałe za- 
jące i otrząsają mokre od rosy fu- 
terka. Wtedy to pies idzie za swo- 
im panem na polowanie! Szaleń- 
stwo radości, dziką rozkosz pier- 
wotnego mięsożercy, a zarazem u- 
ległą uprzejmość w oddaniu zdo- 
byczy, wszystko objawia skokami 
igłosem. Wędrują sobie. Pan gwiż- 
dże, pies skomli i postękuje miło- 
Śnie, spoglądają sobie. w Oczy i 
śmieją się do siebie na myśl o pie- 
czystem, a więcej jeszcze o udanej 
zabawie. Opodal, inni towarzysze, 
ale ci nic psa nie obchodzą, nie 
im się będzie łasił, nie im odda 
ciepłe, pachnące krwią ciało zwię- 
dłego w pysku szaraka. 

Na łączce pod lasem rozchodzą 
się, pies napojony elektrycznością, 
namiętnością szukania, rozgarnia 
mokrym nosem trawy i kiząki: tu- 
nie-tu, tu-nie-tu, tam! Już ma, już 

po tropie, po niewidzialnych śla- 
dach węszy, goni, to gończa ro- 
bota, wyżła rzecz tropić i wskazy- 
wać, On wie, co się jego rodowi 
należy, a do czego nie godzi się 
go zmuszać. | pan wie... Ale... cze- 
muż nie idzie za nim?.. Czemu 
siadł nagle ciężko na tym siwym 
kamieniu? Niewidzialna strzała nie- 
pokoju przeszyła psie serce. Pędem 
zawrócił i dopadł swego pana, wę- 
chem wyczuł grozę niewypowie- 
dzianą, zmysłem nieznanym zrozu- 
miał zbliżanie się czegoś okropne- 
go. Najprzód głuchy skowyt, potem 
wrzask przerażenia i wreszcie dzie- 
cinny pisk bezbronnej istoty wy-- 
darł się z jego gardła. Dopadał do 
słaniającego się pana, skakał nań, 
lizał, słuchał dziwnego głosu bez 
wyrazów, rzężącego w piersi, do 
której się tylekroć tulił, czując 
rytm bijących tak zgodnie, tak ra- 
dośnie i niefrasobliwie serc dwojga 
przyjaciół 

Ręka, jakaś ta, i już jakby nie 
ta, szuka iego głowy,  drgającemi 
ruchami przebiega po grzbiecie psa, 
który rozpłaszcza się pod tem do- 
tknięciem, bo jeży mu się jedwa- 
bista sięrść strachem nigdy nie do- 
znanym. Instynkt wrodzony, i na- 
byte wśród ludzi doświadczenie, 
rzucają go w kierunku tamtych lu- 
dzi, by szukać ratunku. Pędzi, do- 
biega, rzuca się i skomli jak Osza- 
lały, skręca na miejscu, szczeka, 
wrzeszczy rozpaczliwie i zawraca, 
umykając tak szybko, że myśliwi 
wracają czując, że się coś dzieje. 
Zbliżających się wita głos głęboki, 
ponury i śmiertelnej tęsknoty pe- 
łen. Wycie psa. U głowy leżącego 
wśród wrzosów pana. siedzi wpar- 
ty w mech łapami, wyżeł, i zadarł- 
szy pysk ku przezroczystości wszech- 
świata, ogłasza rozpaczliwym gło- 
sem wieść okrutną i swą prerążoną 
boleść. 

No, tak. Na apopleksę umarł 
ów sympatyszny urzędnik. Nie bę- 
będą miłe głosy tych dwojga, męża 
i żony, śpiewały w niedzielę przy 
organach w białygn kościele na 
wzgórzu. Jego chór zaśpiewa mu 

włos- 

mili- 
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Życie białoruskie. 
Białoruskie Kursy Nauczycielskie. 

Po dwuletniem  przewlekaniu 
sprawy, czynniki odnośne udzieliły 
nareszcie T-wiu Białoruskiej Szkoły 
w Wilnie koncesji na prowadzenie 
prywatnych białoruskich kursów 
nauczycielskich, z tem jednak za- 
strzeżeniem, że kursy te żadnych 
praw nie posiadają. 

Takie postawienie sprawy redu- 
kuje do zera wartość uzyskanej z 
takim trudem koncesji. 

Odczyty białoruskie. 

T-wo Białoruskiej Szkoły przy- 
stąpiło do zorganizowania cyklu 
popularnych, bezpłatnych odczy- 
tów białoruskich. 

Pierwszy odczyt odbył się ubie- 
głej niedzieli w dwu miejscach na- 
raz (ul. Beliny i Wileńska 12). Z 
prelekcją na temat: „O języku bia- 
łoruskim*, występowali p. p. d-r 
J. Stankiewicz i l. Sawicki Oba 
odczyty zgromadziły znaczną ilość 
publiczności, przeważnie ze sfer 
robotniczych. 

Następne odczyty mają się od- 
być w niedzielę 14 listopada r. b. 
(Oczekiwane są 2 prelekcje tym 
razem w jednym lokalu) na te- 
maty: „Wstęp do literatury biało- 
ruskiej* (A.  Łuckiewicz), oraz 
„Ewolucja stosunków społecznych" 
(W. Hryniewicz). 

Przedstawienie białoruskfe. 

W najbliższych dniach odbędzie 
się w Wilnie przedstawienie biało- 
ruskie, Organizowane przez sekcję 
dramatyczną T -wa Białoruskiej 
Szkoły. 

Wystawioną zostanie znana sztu- 
ka p. Fr. Olechnowicza „Dryhwa* 
(Trzęsawisko) z udziałem i pod re- 
żyserją samego autora. Czas i miej- 
sce przedstawienia zostaną podane 
później. 

Wieczornica chóru białoruskiego. 

W niedzielę: 31-X r. b. z oka- 
zji 5-ciolecia białoruskiego chóru 
kościelnego w Wilnie, zorganizo* 
waną została w lokalu redakczj- 
nym „Krynicy“  wieczoraica na 
którą, poza członkami chóru, zo” 
stali zaproszeni również i goście. 

Na treść skromnego obchodu 
złożyły się: produkcje śpiewne, 
herbatka, Oraz tańce. - 

W Związku Studentów Bialoru- 
sinów. 

„Białoruski Studencki Sajuz",— 
zrzeszenie młodzieży białoruskiej 
U. S. B. w Wilnie, —wznowił swe 
czynności w bieżącym roku akade- 
mickim. а 

Sekretarjat B. S. S. (Wileńska 
12 — 6) czynny jest we wtorki, 
czwartki i soboty od 2 do 6 pp. 

Od 1-X r. b. rozpoczęto w 
Związku rejestrację nowych człon* 
ków, trwającą po dziś dzień. 

już tylko „Wieczne odpocznienie“, 
a żona zalewając się nieprzerwanie 
łzami, tulić będze wołające „Tato“ 
dzieci, takie jeszcze małel Potem 
odjedzie do rodziny, nie ma tu po 
co zostawać. A jak drobne kolce 
w tej ranie okrutnej, szczegóły pie- 
niężnej natury, zawsze jadowite, a 
w towarzystwie śmierci wprost tru- 
jące. Proboszcz orzekł, że jak ma 
być pogrzeb I klasy, to 50 zł. Pół 
setkil A tu nic w domu oszczęd- 
ności i długi w kramikach. Dobrzy 
ludzie potargowali się z duszpa- 
sterzem, do 30 zł. zbili cenę ostat- 
niej posługi śpiewakowi niedziel- 
nemu. Poczciwi, składkę zrobili, 
zapłacili, sąsiad psa za 30 zł. ku- 
puje. Choć coś, choć grosz na te 
konieczne wydatki pogrzebowe. W 
mieszkanku nieład, chaos, dzieci 
nienakarmione, poprzeziębiane, pła- 
czą, żona chodzi tu i tam nieprzy- 
tomna, rzeczy przerzuca, a raz po 
raz pada na kolana u trumny. A 
pod nią, niemożliwy do poruszenia 
z miejsca, z oczami zalanemi krwa- 
wemi łzami, z sierścią najerzoną, 
martwy, zwinięty w kłębek, wartuje 
pies. 

Od czasu do czasu wysuwa się 
ukradkiem, pełźnie trwożnie, jakby 
okrutną winę popełnił, jakby czuł 
wyrzuty sumienia, wstydliwie pro- 
sząc © przebaczenie, zagląda w 
twarz swego pana, wspina się po- 
woli, nieśmiało, i opierając obie 
łapy o brzeg trumny, dygocze cały, 
tłumiąc jęczący szloch w rozpalo- 
nem gardle. 

Baby i dziady proszalne, mo- 
dlące się w nocy przy zmarłym i 
nawiedzający ciało obywatele mia- 
steczkowi, kiwali głowami, przyzna- 
jąc zgodnie, że „taka stworzenia 
rozumna, psiuk, tak przez pana 
uważany, i wogóle żywioła boża, 
cości czui kole umarłego lepiej niż 
człowiek grzeszny, może nawet du- 
sza widzi, której od progów swo- 
ich, od żonki, od dziatek odejść 
nadto trudno". 

Pies ani na chwilę nie Rae 
zmarłego, nie jadł i nie pił. - 
mknięty w czasie pogrzebu, bo nie 

Pociągnięcie do odpowiedzia!no- 
ści sądowej „Sialanskaj Niwy*. 

Redaktor „Sialanskaj Niwy" po- 
ciągnięty do odpowiedzialności są- 
dowej z art. 129, 154 i 263 K. K. 
za umieszczenie w Nr. 35 pisma 
swego artykułów: „Polityka rządu 
polskiego, oraz „Nasz program*. 

Jest to pierwsze pociągnięcie do 
odpowiedzialności tego pisma, od 
chwili jego powstania. 

Zmiany w „Chatce“. 

Pan Franciszek Olechnowicz, 
członek zarządu niedawno powsta- 
łego, białoruskiego T-wa kultural- 
no-oświatowego p. n. „Biełaruskaja 
Chatka* w Wilnie, — usunął się 
całkowicie z powyższej organizacji 

Rozwój „Narodnaj Sprawy”. 

Organ  bolszewizującej „Hra- 
mady* białoruskiej p. n. „Narod- 
naja Sprawa*, od Nr. 31 z dnia 
3-X1 r. b. począwszy, wychodzi w 
zwiększonym rozmiarze, wówczas 
gdy „Sialanskaja Niwa*, organ 
Białoruskiego Związku Włościań- 
skiego, ostatniemi czasy zmniej- 
szyła nieco swój rozmiar. 

K. Smreczyński. 
— RZ Z 

Czarodziejski ołówek „Elegant“ 
po użyciu chowa się sam pod klapę. 
Cena tylko 50 gr. Żądać wszędzie. Po: 
trzebni agenci. B. ZALL, Szopenowska 5 
>>> GE Cz 

L Komitetų budowy pomnika Ada- 
ma Mickiewicza, 

Przed rostrzygnięciem konkursu. 

We wtorek wieczorem Zarząd 
Głównego Komitetu budowy po- 
mnika Mickiewicza odbył posie- 

dzenie pod przewodnictwem p. wo- 
jewody Raczkiewicza, Modeli nade- 
słano 68. W ciągu poniedziałka, 
wtorku będą one przewiezione z 
sali U. S. В. do uježd'alni przy 
placu Orzeszkowej. 

10 b. m. przybywają do Wilna 
delegaci zamiejscowi, a mianowi- 
cie: delegat krakowskiej akademii 
Sztuk Pięknych p. prof. Galęzow- 
ski, delegat Instytutu Sztuk Pięk- 
nych prof. Kuzdżek, delegat war- 
szawskiej Szoły Sztuk Pięknych, 
delegat wydziału Sztuk Pięknych 
we Lwowie p. Olpiński, delegat 
wydziału Politechniki Warszawskiej 
p. Oskar Sosnowski. 

Wydział sztuk pięknych U. S. B. 
delegował prof. Kłosa. Ponadto na- 
leży do konkursu gen. Żeligowski, 
wojewoda wileński p. Raczkiewicz, 
prof. Ruszczyc i J. Romer. 

Wyrok sądu konkursowego za- 
padnie prawdopodobnie w sobotę. 
Nazajutrz 14 b. m. m. o godzinie 
pierwszej nastąpi w ujeżdzalni o- 
twarcie wszystkich modeli, nade- 
słanych na konkurs. 

V O POETĘ ii a T COCK i 

dawał ruszyć ciała, wył tak prze- 
raźliwie, że go było słychać po 
przez śpiewy i dzwony. Nowy wła- 
Ściciel z trudem, związanego w 
M wywiózł wieczorem o kilka 

mil. 
Ale gdy nazajutrz zrana, spla- 

kana wdowa poszła na cmentarz 
odmawiać pacierze, z przerażeniem 
ujrzała grób męża rozkopany!.. W 
dole, miotając się wśród žwiru i 
żółtego piasku, który wyrzucał po- 
tężnemi łapami, skomlał i szlochał 
wyżeł, coraz prędzej, coraz prędzej 
dokopując się do tego, którego tak 
kochał. Przytulał, zanurzał swój 
czujny nos do ziemi, i wzdychał, i 
czuł coś, jemu tylko wiadomego, a 
potem stękając z bolu, kopał dalej. 
Warczał i rzucał się, gdy go z 
tamtąd zabierali. Przywiązywany, 
gryzł sznur i uciekał, zamykany, 
wyskakiwał oknem. Wracał. Wciąż 
wracał. Na cmentarz, gdzie kładł 
się i jęczał na mogile, do miastecz- 
ka, gdzie leciał jak oszalały do ma- 
łego domu i tam, wspinając się na 
łapy, zaglądał w to okno, z które- 
go tak niedawno spoglądała po- 
godna twarz, mówiąca mu bez 
słów, że się rozumieją, że się ko- 
chają, że pójdą razem, że jego psia 
dola nierozerwalnie związana z tym 
domem i tą rodziną... A tu niko- 
go, nic, obce zapacliy, obce widoki, 
obcy ludzie... Wdowa z dziećmi wy- 
jechała, koledzy męża pomagali, 
pani Małka kredytu dalszego udzie 
liła, a nawet coś niecoś dopoży- 
czyła; po błotnistej drodze, w sza- 
rugę jesienną pojechały sieroty... 

A pies, wierny pies, odejść od 
od miejsc tych, od tej mogiły nie 
może... 

Ale i on kiedyś zapomni, bo i 
on, prócz innych łask bogów, 
wspólnych człowiekowi, posiada 
przywilej zapominania, ale że jest 
tylko zwierzęciem, więc mu to o 
wiele trudniej przyjdzie. 

Hel. Romer. 

m o w 
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I-szy Zjazd Okregowy Związku Strzeleckiego w Wilnie. 
W niedzielę dn. 31 paždzierni- 

ka w udekorowanej Sali Związku 
Strzeleckiego przy ul. Dominikań- 
skiej Nr. 13 o godz. 10 rano roz- 
poczęły się obrady I Zjazdu Okrę- 
gowego delegatów Związku Strze- 
leckiego przy udziale władz woj- 
skowych, przedstawicieli cywilnego 
społeczeństwa. Na Zjazd przybył z 
Warszawy Komendant Główny 
Związku Strzeleckiego, ob. mir. 
Kierzkowski i jego adjutant ob. 
Drzewiecki. 

Po zagajeniu przez prezesa za- 
rządu ob. Abramowicza, wybrano 
Prezydjum do którego weszli: ob. 
Witold Czyż (przewodniczący), ob. 
St. Ożdżyński i Jan Osękowski (2- 
sesorowie) i ob. Podziunas (sekre- 
tarz). 

Wobec napływu wniosków — 
postanowiono stworzyć dwie ko- 
misje: wnioskowo - mandztową i 
skrutacyjną. Do pierwszej weszli ob. 
Banaszewski, Kessler i Rogalewicz, 
do drugiej—ob.: Zemło, Rożnowski 
i Szafarski. 

Sprawozdanie z działalności za- 
rządu złożył mec. Siawciłło zaś 
sprawozdanie komendy okręgu 
ob. komendant T. Młodkowski ka- 
sowe i komisji rewizyjnej (ob. Roż- 
nowski). 

Przewodniczący w gorących sło- 
wach zwrócił się do pułk. Popo- 
wicza D-cy 1 Dyw. piech. Leg., 
witając go jako tego, który opie- 
kuje się tak serdecznie ruchem strze- 
leckiem ra terenie okręgu wileń- 
skiego—i jest pomostem między 
pułkami legionowemi, stojącemi w 

Wilnie a związkiem strzeleckim. 
Powitanie to zostało przywita- 

ne burzą oklasków przez  wszyst- 
kich zebranych. 

Przemówienie pułk. Popowicza. 

Każda organizacja winna mieć 
dwie podpory: tradycję i ideologię. 
Bez nich nie jest pełną, nie jest 
tak żywotną, niema w sobie tego 
rozmachu. Związek Strzelecki tra- 
dycję swoją opiera na olbrzymim 
brzemiennym w znaczenie czynie 
wielkiego swego Twórcy obecnie 
Pierwszegb Marszałka i wodza ar- 
mji odrodzonej Polski Józefa Piłsud- 
skiego. Korzenie Z wiązku wrastają 
głęboko w glebę podziemnej pracy 
dla Polski.—Związek Strzelecki, pro- 
szę panów, ma wielką tradycję i 
dziś witając panów, zebranych z głę- 
bokiej prowincji witam w was spad- 
kobierców  ideologji pierwszych 
strzelców. Proszę obywateli, ideo- 
logja wasza wyrosła z ideologii 
tamtych szarych bohaterów. Ich ce- 
lem było zdobyć i wywalczyć Pol- 
skę jako państwo niepodległe, ce- 
lem zaś waszym jest tę niepodle- 
głość utrzymać i zapewnić Państwu 
jaknajlepiej wyćwiczone kadry o- 
brońców. 

Muszę zaznaczyć jedno. W swej 
pracy nad przysposobieniem woj- 
skowym, jako jego kierownik na 
terenie okręgu Wileńskiego zauwa- 

T. JACEK ROLICKI. 

Pierwsze kroki. 
Gdy się obejrzę za siebie i 

wsłucham w  przeciągające kroki 
dalekich wspomnień usłyszę na- 
pewno przyciszony już, serdeczny 
poszum drzew w ogrodzie mej mło- 
dości. Jakta najczarowniejsza mu- 
zyka, dysząca upalną wonią z nad 
wiosennych mokrych łąk, nabrzmia- 
ła żarem ukochań i marzeń, co o- 
sypywały się jak liście jesienne na 
drogę, którą szedłem naprzeciw 
jasnej przyszłości. 

Jak ta muzyka jest wspomnie- 
nie pierwszych ćwiczeń strzeleckich. 
Pierwsze bowiem „ćwiczenia dla 
chłopca marzącego o karabinie, 
szabli i koniu, — to jak pierwszy 
pocałunek, złożony na ustach dziew- 
częcych, — jak mocne wino pierw- 
szej miłości. 

A zdarzyło się to w wiosenny 
cichy ranek, pachnący, taki ranek, 
gdy czeremchy kwitną, i sypią bia- 
łe płateczki kwiatów na drogę po 
której przejść musisz. 

Wypadły właśnie kompanijne 
ćwiczenia. Umiałem już całą mu- 
sztrę formalną. Na komendę „bacz- 
ność" zrywałem się „jak piorun* i 
stałem dopóki z ust komendanta 
nit padło zbawcze słowo „Spocz- 
nij”. 

Równo miarowo tętniły kroki 
naszej kompanji po bruku krakow- 
skim. Lekki wiaterek niósł ku nam 
wzmącony gwar budzącego się 
miasta w niedzielnym dosycie je- 
szcze pogrążonego. Tam i sam na 
chodniku wyrastała postać, zatrzy- 
mywała się chwilę i na widok na- 
szego marszu wykwitał na ustach 
blady, nijaki uśmieszek. Uważnie 
obserwowałem twarze przechod- 
niów porannych. Wszystkie prawie 
wyrażały jedno: przygnębiający dla 
nes wyraz: niewiarę. 

       

żyłem, że jedynie Związek Strze- 
lecki stoi na wysokości zadania i 
spełnia należycie swe obowiązki, 
jako organizacja Przysposobienia 
Wojskowego. l dlatego właśnie 
tak, jak dotychczas będę się wszel- 
kiemi środkami starał przyjść wam 
z pomocą w waszej pracy nad 
przygotowaniem nowych obrońców 
Ojczyzny i nad ich fachowym wysz- 
koleniem. 

Musicie jednak panowie więcej 
starać się o wytworzenie pewnego 
kontaktu z ludnością cywilną, mu- 
sicie poza wyszkoleniem fachowym, 
wyszkoleniem bojowym, starać się 
urabiać danych wam do wyszkole- 
nia członków na doskonałych oby- 
wateli, rozumiejących pełnię praw 
i obowiązków, jakie na nich ciążą. 
To właśnie, proszę panów, jest 
drugim pięknym, wznicsłym, szla- 
chetnym obowiązkiem waszym, ja- 
ko członków i kierowników Zwią- 
zku Strzeleckiego na prowincji. 

Proszę panów. Położenie geo- 
graficzne Polski nie jest najlepsze. 
To musimy sobie śŚrniało powie- 
dzieć! W razie zatargu czy konilnk- 
tu zbrojnego — będziemy wzięci w 
krzyżowy ogień. Ażeby tego unik- 
nąć, musimy się sposobić, aby nas 
nie zastali nie przygotowanych. Tę 
rolę tu na Ziemiach Wschodnich 
spełnić winien Związek Strzelecki, 
przed którym stoją olbrzymie za- 
dania. 

Po zjeździe rozjedziecie się do 
swych miejsc zamieszkania i war- 
sztatów waszej pracy. Niech że ta 
praca będzie odtąd dwakroc, dzie- 
sięćkroc wydajniejsza, aby wydała 
jak najobfitsze owoce. Pracujcie 
jak przystało na spadkobierców 
wielkiej idei niepodległości. 

Pamiętajcie, że nie jesteście sa- 
mi, że za wami stoi wielki wódz, 
opatrznościowy człowiek, który 
skołataną nawę Polską wiedzie ku 
lepszej przyszłości. 

Jeszcze raz panom powtarzam: 
pracujcie, pracujcie ciągle, niezna- 
jąc się przeciwnościami natury ta- 
kiej czy innej, a owoce tej pracy 
będą stokroć większe niż dotych- 
czas. 

Burzą oklaską długo niemilk- 
nących przyjęto przemówienie płk. 
Popowicza, wykazujące tak ser- 
deczną wieź, łączącą wojsko z ru- 
chem strzeleckim: 

Przemówienie Komendanta głów. 
„Strzelca* mjr. Kierzkowskiego. 

Następnie krótko przemówił 
komendant główny Związku Strze- 
leckiego obywatel Kierzkowski. 

Po przewrocie majowym Zwią- 
zek Strzelecki stanął na pewnych 
podstawach. Obowiązkiem jego 
najpierwszym jest wychowywać 
młode pokolenie, wstępujące w 
życie i prostować jego drogi. W 
społeczeństwie polskiem w chwili 
obecnej znajdujemy objawy albo 
naiwnego optymizmu, albo naj- 

Chciał- czarniejszego pesemizmu. 

Jakże chciałem wtedy wypaść z 
szeregu i przemówić do nich naj- 
tajniejszyni krzykiem serca: 

„Wierzcie! — miejcie tę wiarę 
niezłomną! wszak my młodzież, 
my, najdostojniejsza sól tej ziemi 
kochanej, ostrzymy bagnety na 
śmiertelny bój z odwiezznym wro- 
giem! Bądzcie lepszej wiary: wy, 
wychowani w cieniu wielkich po- 
mników przeszłości! Już idzie świt”! 

To samo myśleli i inni. Żaden 
z nas jednak nie dał poznać tego 
po sobie. Cóż nas w tej chwili ra- 
dośnego marszu obchodzić może, 
że tam jacyś „cywile* Śmieją się 
z nas. 

Buchnęły radośne śpiewy. Stara 
piosenka Przy jej śpiewie masze- 
ruje się cudownie, tak lekko, że 
nie czuje się zmęczenia: 

Hej tam pod Warszawę modra 
Wisła płynie, 

Rozwalił się moskal - świnia na 
Polskiej Krainie 

Na Polskiej Krainie... 
Forma jej nie wyszukana, pro- 

sta jak życie żołnierskie. Nie tor- 
my jednak szukać w piosence żoł- 
nierskiej, która się rodzi o pewnej 
godzinię między jednym a drugim 
atakiem. Pisze się ją jakbądź: na 
tornistrze czy kolanie. 

Za chwilę rozpostrzeniła się 
przed nami doskonała gładzizna 
błoń krakowskich z kopcem Koś- 
ciuszki, zohydzonym czerwonymi 
murami fortu. Nastąpiły ćwiczenia. 
Najpierw w plutonie. Ciszę poran- 
ka rozdarły ostre głosy komend. 
Marsowe twarze młodocianych ko- 
mendantów okrzepły w  junackiej 
hardości i żołnierstwie nieprzejed- 
nanem. Za mało im było, że czło- 
wiek wychodził z siebie, by jak- 
najsprawniej zrobić zwrot w ko- 
lumnie czwórkowej czy zachodze- 
nie. Zawsze im było źle, zawse na 
ustach mieli kąśliwe słowo, czy 
klątwę tak wykombinowaną, że 
Kopiec Kościuszki, Świadek tego 

bym tu podkreślić moment, że do 
obowiązków naszych należy rów- 
nież budzenie ducha w społeczeń- 
stwie jego zdolności do czynu i pra- 
cy, tembardziej, że w chwili obecnej 
na czele rządu stoi sam Marszałek 

Piłsudski. 
Przeżywamy Obecnie dopiero 

początek okresu sanacyjnego. Bierz- 
cie los w wasze ręce i przeprowa- 
dzajcie sanację na miejscu, na te- 
renie waszej pracy, w Obwodzie 

czy Oddziale. Potrzeba nam teraz 
ludzi, łudzi z temperamentem, lu- 
dzi żywych, bo Związek Strzelecki 
przeżywa obecnie chwile b. ważne. 

Nowo wybrany Zarząd Okręgu 
musi być tarczą, pom ostem między 
społeczeństwem, a poszczególnemi 
komórkami orgunizacyjnemi, musi 
być taramem  rozbijającem  prze- 

szkody. 
Pó gorącej dyskusji „uchwalono 

absolutorjum ustępującemu zarzą- 
dowi. 

Referaty. 

Obywatel mec. Raczkiewicz wy- 
głosił następie referat „O stosunku 
Komend do Zarządów*. W  prze- 
mówieniu swym podkreślił konie- 
czność ściślejszej współpracy mię- 
dzy temi dwoma organami Zwią- 
zku strzeleckiego. Bez koniecznego 
kontaktu i skoordynowania pracy 
wydajność tejże jest znacznie mniej- 
sza i doprowadza do stopniowego 

rozluźnienia spoideł Związkowych. 
O pracy kobiet w przysposo- 

bieniu wojskowem i poczynaniach 
kulturalno oświatowych na terenie 
Oddziałów i Obwodów przema- 
wiała obyw. Kudelska, poczem 
przewodniczący zarządził półtora 
godzinną przerwę obiadową. 

Po przerwie Prezes Zarządu 
Obyw. mec. Abramowicz wygłosił 
programowy referat „Znaczenie 
Związku Strzeleckiego na Ziemiach 
Wschodnich*. Ze względu na nie- 
słychanie ważne zagadnienia poru- 
szone w referacie, pozwalamy so- 
bie poświęcić mu więcej miejsca. 

Referat prezesa ob. Witolda 
Abramowicza. 

Wywodząc się z wiekopomne- 
go czynu Komendanta Piłsudskie- 
go zr. 1914 Związek Strzelecki 
uznał jako podstawę swej działal- 
ności, powiedziałbym jako wyzna- 
nie swej wiary, następujące zasa- 
dy: 1) niepodległość bezpieczeń 
stwa Ojczyzny — jest najwyższem 

. dobrem, a stąd obowiązek złoże- 
niu w ofierze temu dobru wszyst- 
kich swych sił i w razie potrzeby 
życia; 2) poleganie tylko nu włas- 
nych siłach: a stąd samodzielność 
w postępowaniu: 3) zgodność i 
dyscyplina w szeregach organizacji 
a stąd podporządkowanie swojej 
woli — woli zbiorowej i posłuch 
dla władz przełożonych. 

Wszystkie te zasady znalazły jak- 
najszersze zastosowanie w Związ- 
kach Strzeleckich, z których pow- 
stały Legjony, te ostatnie stały się 

kięcia dla tego tylko nie zarumie- 
nił się ze wstydu, że był pokryty 
soczystą zielenią młodej trawy. 

Napływały nowe oddziały nie- 
bieskich żołnierzyków. Tak jak u 
nas, tylko pierwszy pluton miał 
mundury i tak jak u nas ci szczę- 
śliwcy nosili na ramionach karabi- 
ny. O karabinach tych lepiej nie 
mówić. Czego tam nie było? Od 
najnowszych systemów „Manliche- 
ra 95“, stanowiących prywatną 
własność nabywców, aż do muzeal- 
nych zabytków, które się jeszcze w 
bitwie pod Sadową zepsuły. 

Ale była zato radość nieopisa- 
na, junacka hardość młodych pięk- 
noduchów, była siła przekonań i 
wiary w zwycięstwo naszej sprawy. 
Gdyby nam ktoś powiedział wtedy 
jakąś zachowawczą mówkę wieco- 
wą, od których brzmiał stary Kra- 
ków, gdyby wysunął całą masę lo- 
gicznych i przetrwawionych argu- 
mentów, buchnęlibyśmy mu w twarz 
zdrowym tęgim śmiechem i poma- 
szerowali, wziąwszy jakąś najbar- 
dziej zwarjowaną dyrekcję. 

W pewnej chwili zagrała trąbka. 
Nie znałem jeszcze sygnałów strze- 
leckich, to też zdziwiłem się niepo- 
miernie, gdy kazano nam dołączyć 
do pierwszej szkoły podoficerskiej 
Okręgu Krakowskiego. Podążyliśmy 
do innych grup i po najzjadliwszej 
orgji klątw zdołano nas ustawić w 
jednej linji. Był to cały bataljon. 
Kompanijni stanęli przed frontem 
swych kompanji, plutonowi ztyłu. 

, — Rozmawiać wolno — zagrz- 
miał głos naszego kompanijnego. 

— Obywatelu kompanijny, aza- 
palić można? 

— Nie wolno! 
— Jak Pana Boga kocham, ani 

kawałka kumeta nie miałem dzisiaj 
w gębie—skarżył się jakiś strzelec. 

Nagle na dalekiej krzywiźnie de- 
ptaka wybłękitniały jakieś strzele- 
ckie mundury. Zbliża się ku nam 
grupa ludzi. Szli jak wąż nie trzy- 

podwaliną obecnej armji polskiej, | 
ata zeswej strony wywalczyła nie- 
podległość Ojczyzny i stoi na stra- 
ży jej bezpieczeństwa. 

Po upływie szeregu lat, kiedy 
dawniejsi młodzi strzelcy stali się 
już dojrzałymi mężami, a pierwsi 
szeregowi Kadrówki, o ile pozostali 
w wojsku, zajmują obecnie cżoło- 
wę stanowiska, wskazanem jest za- 
stanowić się nad stanem dzisiej- 
szym Związku i nad temi wytycz- 
nemi, które dzisiaj nam przyświe- 
cają. Nie ulega wątpliwości, że pię- 
kna tradycja, pieczołowicie pielęg- 

nowana, stanowi dla naszej orga- 
nizacji pierwszorzędną wartość, nie 
mniej jednak należy uznać, że sama 
tradycja nie wystarcza, że Związek 
Strzelecki nie jest zabytkiem prze- 
szłości ku rozpamiętywaniu potom- 
nych, lecz żywym organizmem, 
który wchłania w siebie młode na- 
rastające pokolenie, który reaguje 
na zjawiska życia współczesnego i 
który ma ambicję i wolę stać się 
wórczym czynnikiem w dalszym 
rozwoju wskrzeszonego państwa. 
Dlatego też nie są mu oba prądy 
nurtujące społeczeństwo, nie jest 
on obojętnym i biernym widzem 
walk rozgrywających się na arenie 
życia publicznego, lecz w momen- 
cie właściwym, kiedy zajdzie tego 
potrzeba, zawsze wystąpi jako siła 
czynna po tej stronie, która nie in- 
teres partji lub sukces osobisty ma 
na względzie, lecz która istotnie 
dąży do uzdrowienia stosunków 
wewnętrznych, czy też bezpieczeń- 
stwa od zewnątrz. Stąd też nie jest 
słusznem mniemanie, że Żwiązek 
Strzelecki jest organizacją apoli- 
tyczną. Oczywiście, Związek nie 
służy interesom żadnej partji.poli- 
tycznej, żadnej klasy społecznej, 
żadnej grupy lub poszczególnych 
jednostek, lecz Związek jako zło- 
żony z obywateli, świadomych 
swych praw i obowiązków, nie mo- 
że i nie powinien stać zdala od życia 
społecznego, a więc i momenty 
polityczne, które taki czy inny wy- 
wierają wpływ na przebieg życia 
państwowego, nie powinny być po- 
minięte w całokształcie prac Zwią- 
zku. 

Zdajmy sobie sprawę,, że teren 
b. W, X. Litewskiego jest zamie- 
szkały przez ludność różnolitą pod 
względem narodowosciowym o ten- 
dencjach politycznych bardzo  roz- 
bieżnych. Jeżeli chodzi o Kresy 
Wileńskie to pomijając polskie 
Wilno musimy uznać, że ele- 
ment polski stanowi mniejszość 
śród ludności litewsko-białoruskiej, 
ze znaczną przewagą tej ostatniej. 
Tradycje Związku, czerpane z po- 
czątku wielkiej wojny, są dla tej 
ludności zupełnie obce, zasadnicze 
cele Związku — obrona niepodle- 
głości i granic państwa nie pocią- 
gają inoplemiennej ludności, obo- 
jętnej na interes ogólno państwowy. 
Potrzeba tu przemawiać innym ję- 
zykiem, wysuwać inne hasła, ope- 
rować innymi argumentami. Poję- 

mając czucia i krycia, bezładnie, 
kupą, po naszemu. Przodem kro- 
czył pochylony człowiek z czarną 
brodą w klin ostro przyciętą — a 
zanim walili kupą inni: 

— Stach widzisz? to ci zbiera- 
nina — strąciłem łokciem swego 
„Sitwesa*, Stacha Jandę - Czechow- 
skiego*). 

Ruch się jakiś zrobił w szeregach. 
— Obywatelu kto to jest?—za- 

pytałem „swą dwójkę*, obywatela 
noszącego królewski pseudonim Ja- 
gielte, 

— Idjota—odrzek! na to obrzu- 
cając mnie całego bezdenną pogar- 
dą, zawartą w jasnych, poczciwie 
zwykle źrenicach cichego robotnika 
stolarskiego. 

— Uważajcie obywatelu, ja je- 
szcze nie tak dawno wstąpiłem do 
związku. Jak was cholero ciężka, 
grzecznie proszę to mi powfhniście 
odpowiedzieć, a wy zaraz z pyskiem 
i z jakiemiś inwektywami wystę- 
pujecie. 

Złagodniał odrazu obywatel Ja- 
giełło. 

— Tak mi mówicie. Widać żeś- 
cie szczeniak i oferma i na niczem 
się nie rozumiecie. To jest obywa- 
tel Mieczysław, Komendant Główny 
całych strzelców. 

To całych strzelców brzmiało 
jakby hymn pochwalny, jak łopot 
skrzydeł orłów szybujących w ja- 
sną przestrzeń nieba, jak objawienie 
nowej wiary. Wszystko to zawarło 
się w głosie cichego czeladnika sto- 
larskiego, obywatela Jagiełły, który 
ze wzruszenia stanął aż na „ba- 
czność". 

Tymczasem zbliżał się orszak 
otaczających Komendanta Główne- 
go. Nie było tam jasnych srębrzy- 
stych lampasów ani akselbantów 
błyszczących, ni orderów słońc i 

. %) Zginął w bitwie pod Łowczów= 
kiem. Ciężko ranny ostrzeliwał się aż 
do ostatniego naboju, — aż przeszyty 
kilkunastu bagnetami życia dokonał. 

   

  

cie „Ojczyzny* dla ludu tutejszego 
oznacza ziemię odziedziczoną po 
ojcach i nic więcej. Interesem pań- 
stwowym ludność przejąć się nie 
jest w stanie, o zachowaniu obec- 
nych granic państwa troszczyć się 
nie będzie. 

Związek Strzelecki w pierwszym 
rzędzie jest powołany, w wypadku 
zatargu zbrojnego, do stworzenia 
wewnątrz kraju przychylnego woj- 

sku polskiemu nastroju i zwartej 
opinji za państwowością polską. 

Osiągnąć to można jedynie pocią- 
gając ku sobie różnopiemienną lud- 

ność miejscową, a nie opierając 
się wyłącznie na nielicznym ele- 

mencie polskim, zwłaszcza napły- 
wowym. 

Związek Strzelecki jako organi- 
zacja społeczna, oparta na szerokich 
demokratycznych podstawach, trak- 
tujące swych członków jak równych 
obywateli, mających jednakowe 
prawa i obowiązki, winien wyka- 

zać się pracą nad uwzględnieniem 
i zaspokojeniem potrzeb ludności, 
winień w postępowaniu swem do- 

wieść, iż jest plon dla ludności 
pożyteczny, a nawet być może nie- 

zbędny. To też nie usuwać lecz 
wchłaniać należy do swych szere- 

gów i do swych zarządów ludność 

niepolską, aby przez organizowa- 
nie wspólnej pracy wytworzyć wza- 

jemne zaufanie i zapełnić przedział, 
powstały naskutek różnicy narodo- 
wościowej i rozbieżności tendencyj 
politycznych. 

Rozumiem całą trudność i od- 
powiedzialność tego rodzaju pracy. 

Zdaję sobie sprawę z koniecznośi 
ścisłego doboru ludzi ze względu 
na istnienie szerokiej agitacji anty- 

państwowej, tem nie mniej, a na- 
wet tem bardziej uważam za ko- 
nieczne podjęcie podobnej akcji. 
Oto znowu stają przed nami wiel- 

kie zasady, które stanowią kamie- 

nie węgielne Związku strzeleckiego. 
A więc ideja  niepodległościowa 
winna się pokrywać z umiłowa- 
niem kraju, w którym nie jesteśmy 
gośćmi ani okupantami, lecz syna- 
mi tej ziemi odpowiedzialnymi za 
jej losy. A więc poleganie na wła- 

snych siłach ma oznaczać zespo- 

lenie całej rdzennej ludności kraju 
bez różnicy języka i pochodzenia 

bo od wieków ta ludność współży- 

je ze sobą dzieląc dolę i niedolę. 

A więc zgodność i dyscyplina 
w szeregach organizacji ma Ozna- 

czać jednakowe obywatelskie trakto- 
wanie wszystkich członków Związku 
i służenie przyświecającej mu idei 
z pominięciem jakichkolwiek wzglę- 
dów osobistych. 

Jeżeli szczerze i odważnie jak 
na strzelców przystało, wkroczymy 
na drogę pozyskania różnoplemien- 
nej ludności naszego okręgu i wy- 
trwamy w trudnej lecz, jakże po- 
nętnej pracy, — spełnimy zadanie 
o poważnem znaczeniu państwo- 
wem, a w dziejach Związku Strze- 
leckiego, jako całości, stanowić 

    

księżyców. Za całą ozdobę służył 
czerwony sznurek do _ gwizdka, 
oznaczający oficerską szarżę. 

— Ba—ta—ljon baaczność! Ba— 
ta — ljon w prawo paatrz — zako- 
menderował wysokim dyskantem 
obywatel bataljonowy Wyrwa. 

Sprężyły się szeregi, stanęły jak 
mur. W głębokiej ciszy słychać by- 
ło wyraźnie głos meldującego gło- 
śnie i dobitnie: я 

Obywatelu _ Komendancie, 
melduję posłusznie stan ludzi 291, 
karabinów 83. Szkoła podoficerska 
wyższa nie wróciła jeszcze z kar- 
nych ćwiczeń nocnych. 

Poczęli przechodzić przed fron- 
tem bataljonu. Całą siłą wzroku .wpa- 
trzyłem się w twarz komendanta 
zamkniętą pieczęciami milczenia, 
twarz wyjęta z ram starego portre- 
tu na ścianie odwiecznego dworu 
modrzewiowego. Niezapomnianą aż 
do śmierci stała się ta chwila, gdy 
pochylony, jakby  dzwigał ciężar 
ogromny z brwiami nastroszonymi 
stanął przedemną i objął mą po- 
stać surowymi oczyma. 

„Któż ty jesteś potężny, któryś 
myśl swą w czyn zbrojny zamienił 
i wolą swą okiełzał duszę a serca 
wiernemi sobie uczynił do Śmierci. 
Któż ty jesteś żeś mnie wywiódł z 
ciepła domowej gnuśności i żołnie- 
rzem polskim uczynił. Bezdomna 
ta nasza żołnierka. Bezimienni my 
żołnierze. I ty, Wódz, chmurą cię- 
żarnych myśli zasępionych, i ja. 
najprostszy żołnierz, któremuś ty 
broń do ręki dał niechybną i indy- 
genat krwią może kiedyś pisany. 

Przesunął się dalej, a ja patrząc 
za nim czyniłem ogromną spowiedź, 
zaprzysięgałem jakieś słowa Ogro- 
mne. 

Wtem od strony Sikornika buch- 
nęły radośne śpiewy: 

Na bok wisićlcy, 
- Bo idą strzelcy, 

Hej strzelcy, hej strzelcy, 
Hej strzelcy wraz! 

będziemy niewątpliwie jego chlu' ną 
kartę. . 

W dyskusji zabrał głos prze- 
wodniczący Zjazdu obywatel Wi- 

told Czyż wygłaszając przepiękne 
przemówienie, które tu in extenso 
przytaczamy. 

Przemówienie obywatela Czyża. 

Proszę obywateli! Żyjemy w kra- 
ju który od niepamiętnych lat za- 
mieszkiwały różne narodowości 
żyjące ze sobą w zupełnej zgodzie, 
opromienione wielkiemiemi  bias- 
kami aktu Unji Lubelskiej. Zamiesz- 
kiwali go tatarzy, litwini, żydzi, bia- 
łorusini, którzy jednak, gdy niebez- 
pieczeństwo zagrażało krajowi łą- 
czyli się w jedną całość. 

Ob. Prezes Zarządu poruszył 
kwestję niebezpieczeństwa idącego 

ze Wschodu. Stwierdzam, że obe- 

cny system w Rosji Sow. jest ni- 

czem innem, jak dyktaturą nad pro- 

letarjatem, władzą nad proletarja- 
tem robotniczym. Cały Świat obe- 
cnie przeżywa okres walki pracy. 
Polska w tej walce zajmuje również 
stanowisko podobne do państw za- 
chodnich. Polska jest republiką, a 
wolność słowa i przekonań religij- 

nych jest zagwarantowana aktem 
konstytucji. 

Jakże inaczej jest w Rosji Sow. 
Jako przykład mogę podać fakt, 
który miał miejsce tu w Wilnie w 
roku 1919, gdy do ówczesnego ko- 
misarza Kapuskasa - Mickiewicza 
zgłosiła się delegacja robotników - 

z prośbą o polepszenie warunków 
bytu. Delegacji tej przedstawiciel 
robotniczej republiki odrzekł: jeżeli 
w państwie robotniczem domagacie 
się polepszenia warunków bytu, a 
państwo wam tego dać nie może, 
występujecie przeciwko temu рай- 
stwu. U nas strajków niema. Jeżeli 

będziecie się jeszcze domagali cze- 
gokolwiek, krwią waszą pokropię 
bruki wileńskie. 

Taka jest, proszę obywateli, spra- 
wiedliwość i system rządzenia w 
„państwie robotniczym*. My idzie- 
my po zupełnie innej linji. Zwią- 
zek Strzelecki, jak już kilkakrotnie 
dzisiaj zaznaczono, jako spadko- 
bierca wielkiej ideologji pierwszych 
bojowników wolności, nie może 
inaczej rozwiązywać zagadnień na- 
rodowościowych, jak tylko pod ką- 
tem widzenia demokratycznego. 
Szczególnie tu na Wileńszczyźnie, 
szczególnie tu w Wilnie, w tem 
Wilnie, które wydało wielkiego 
wieszcza, wydało Mickiewicza i Ko- 
narskiego, w -tem Wilnie, w które- 
go murach żyje jeszcze najdroższe 
wspomnienie wielkich  męczenni- 
ków i bohaterów narodowych w 
tem Wilnie, które tak nkochalo 
tradycję, musimy postępować w 
myśl wskazań wielkich naszych | 
poprzedników. 4 

Dalszy ciąg na stronie piątej. 

         

W parę minut potem wwalila 
się zakurzona, utytlana w błocie 
wyższa szkoła podoficerska. Mimo 
całonocnych ćwiczeń karnych, mi- 
mo ogromnego zmęczenia, Szli ró- 
wno miarowo ochoczo. Była to 
wybrana elita strzelecka, umundu-- 
rowana i wyekwipowana znako- | 

micie. ; ‚ 
— Kompanja stój! Stanęli jak 

mur. Słychać było jedno tylko 
miarowe stuknięcie podkutych bu- 
tów żołnierskich. Wykonali przed 
naszymi oczyma kilka schwytów | 
bronią tak precezyjnie, że gdy zro- 
bili „do nogi broń", nie mogłem 
powstrzymać się od okrzyku: 

— Štach! patrzaj alež morowcyl 
Obywatelu, zgtosicie się do ra- 

portu karnego — przeszyly mnie 
surowe oczy obywatela kompanij- 
nego. 

Zmieniło się odrazu wszystko. | 
Sciemniało uśmiechnięte niebo wio- 
senne. Gdzież się podziała radość | 
tego ranka wiosennego? 

A gdy po ćwiczeniach wróci- 
liśmy do koszar, stanęłem па $а> 
mym końcu do karnego raportu. 

— Jak wy obywatelu mogliś- 
cie podczas przeglądu Komendanta - 
Głównego wyrwać się z takim głu- 
pim okrzykiem—wykrzykiwał na- 
demną obywatel kompanijny. я 

— Obywatelu komendancie mel- 
duję posłusznie tak byłem zach- 
wycony tym do „nogi broń", że 
nie mogłem wytrzymać. Zresztą 
niech moja „sitwa* obywatel Jan-- 
da poświadczy! AŽ 

— Tak jest obywatelu Komen- 
dancie, ja sam chciałem krzyknąć, 
bom nie mógł wytrzymać! ы 

— Obaj po pół godziny karnej 
stójki pod karabinem!—zakończył 
kompanijny. = 

Takie były początki mej strze- 
leckiej służby.  
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(zas naprawić krzywdę! 
Rozgoryczenie nauczyciel- 

stwa szkół średnich i wyższych z 
powodu stosowania względem nich 
w dalszym ciągu ustawy sanacyj- 
nej pp. Zdziechowieckiego i Grab- 
skiego—wzrasta. 

Jest ono zupełnie słuszne i u- 
zasadnione—gdyż ustawa sanacyj- 
na najdotkliwiej dała się we znaki 
właśnie nauczycielstwu szkół $ге- 
dnich. 

O ile obniżenie poborów in- 
nych pracowników państwowych 
przy zastosowaniu ustawy Sana- 
cyjnej rzadko kiedy przekroczyło 
6 proc. uposaženia—to stosunku 
zupełnie nie współmiernym do 
wysokości pensji obniżono pobory 
nauczycielstwu; gdyż redukcja płac 
nauczycieli szkół średnich przecię- 
tnie wachała się od 18—40 proc. 

Dane statystyczne dotyczące 844 
naucz. szkół średnich wykazały, że 
przeciętne obniżenie w zestawieniu 
z pensją nauczycieli w grudniu 
1925 r. i styczniu 1926 r. wyno- 
szą dla 235 osób od 10—20 proc. 
dla 265 osób od 20—30 proc., dla 
134 osób od 30—40 proc., dla 27 
osób powyżej 40 proc., wreszcie 
dla 60 osób—100 proc.—tylko 77 
osobom obniżono pobory od 6— 
10 proc. 

Już sam fakt całkowitego nie- 
wypłacenia pensji niektórym z po- 
śród nauczycieli musi odsłonić o- 
czy na całą obsurdalność mecha- 
nicznej amputacji dokonanej na 
poborach nauczycielstwa — jednak 
działanie tej ustawy pomimo wszyst- 
ko trwa w dalszym ciągu. 

Na czem więc polegała owa sa- 
| nacja w zastosowaniu do poborów 

nauczycielstwa? 
1) Zmniejszono o 50 proc. do- 

datek za kierownictwo szkołą 
średnią. 

Dodatek ten stanowi część skła- 
dową uposażenia dyrektorskiego, 
wlicza się nawet do emerytury— 
lecz zamiast zastosowania w  da- 
nym wypadku 6 proc. odtrącenia, 
jak do ogółu pracowników paū- 
stwowych — dokonano tutaj po- 
ma odrąbania połowy pow. do- 

U. 
Należy dodać, że dodatek ten 

za kierownictwo szkoły nawet przed 
zniżką sanacyjną był znacznie niż- 
szy, aniżeli naprzykład dodatek za 

- kier. pociągiem. 
' 2) Zwiększenie liczby godzin 

> etatowych od 3—5-ciu. 

' pracy ani 

' 
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-_ większenia godzin с 

— Ргбс: оБпйета płac nauczy- 
 cielskich powiększono liczbę go- 
dzin pracy. Zarządzenie to dotknę- 
ło wyłącznie nauczycielstwa szkół 

" średnich—nie powiększono godzin 
nauczycielstwa szkół 

wyższych, ani nauczycielstwa szkół 
powszechnych, ani też urzędnikom 
więc jest rażącą poprostu niespra- 
wiedliwością. 

° — Jest to wyjątek zrobieny tylko 
‚° Фа jednej kategorji pracowników 

. państwowych — wyjątek niesłuszny 
i krzywdzący. Sam zaś fakt po- 

i lekcji wprowa- 
dził tyle komplikacji taki zamęt 

| przy układaniu w połowie roku 
szkolnego na nowo planu iekcyj- 
nego—że zamiast domniemanych 
korzyści na czas dłuższy zdezorga- 
nizował pracę szkolną—co bardzo 
ujemnie odbiło się na pracy w I 
półroczu 1926 r. 

_._ Wszak dla osiągnięcia wyma- 
ganych nowych etatów zmieniano 
plany lekcyjne, łatano wielokroć 
ów etat kilka godzinami, wykładów 

_ innych przedmiotów, nie stanowią- 
cych specjalności danego nauczy- 

_ ciela—były wypadki kiedy dla stwo- 
rzenia etatu proponowano histo- 
rykowi kilka godzin z nauki o Pol- 
sce, gimnastykom—sloid etc.—więc 

WE poprostu do uprawiania 
luszerki pedagogicznej. 

3 

| | Zniesienie opłat za wychowaw- 
_ stwo, zawiadywanie pracowniami 

‚ szkolnemi, warsztatami, 
etc. 

Czynności te jednak pozostały 
_ ipo dawnemu absorbują czas i 

pracę poszczególnych nauczycieli, 
decz właśnie przez to, że niektórzy 

_ tylko z pośród nauczycieli spełnia- 
ją tę pracę—godzi to rozporządze- 
nie właśnie w tych nauczycieli, 
którzy najwięcej pracy i czasu po- 
šwigcali szkole — za tę pracę zaś 

' ponad normą nie płaci się nic — 

biblioteką 

° co jest naprawda krzyczącą nie- 
sprawiedliwością. 

(Ten właśnie punkt ustawy sa- 

      

    
   
   

    
   

  

   

  

nacyjnej doprowadził do takiego 
_ absurdu, że w dn. I/1 1926 r. sze- 
reg nauczycieli wcale nie otrzymał 

_ poborów — byli to właśnie na- 
" uczyciele którzy prowadzili warsz- 
taty pracownie etc, pomimo że da- 
wali swoją pracę. 

— 4. Zmniejszono opłaty za go- 
-dziny nadliczbowe, robiąc jedno- 
cześnie zastrzeżenie, że nauczy- 
ciel obowiązany jest przyjąć 25 
proc. nadliczbowej nonad godziny 

- etatowe. 
ze e. znacznie obniżono pobory 
_ nauczycieli szkół średnich wymow- 
nie świadczy poniższe zestawienie 
płac nauczycielskich w Wilnie na 

mies. styczeń 1926 r. 

TM ой rmuczytiakstoa cakót powszechnych w Wartawie. 
RU Rf RR 

W dniach 31.X—2.XI odbył się w Warszawie Vill Wszechpolski 
Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Szcze- 
gółowe sprawozdanie z jego obrad zamieściliśmy dnia 3 listopada 
w N-rze 254 naszego pisma. 

Obecnie podajemy w całości przemówienie vicepremjera i mi- 

nistra oświaty prof. Bartla, które poprzednio mogliśmy zamieścić tylko 

w pobieżnym skrócie oraz rezolucje Zjazdowe. 

Przemówienie viee-premjera proi. Baril. 
Znaczenie nauczycielstwa szkół 

powszechnych. 

Jeżeli przybywam tutaj to nie 
dlatego, iż reprezentujecie wielką 
silę wyborczą, nie dlatego, że ka- 
żdy z Was ma wielki wpływ i mo- 
że mieć wielki wpływ polityczny— 
przybywam do Was jako ten, któ- 
ry zdaje sobie dokładnie sprawę 
czem jest i czem powinien być nau” 
czyciel. Każdy z Państwa jest tym, 
który w ręce swoje dostaje dziecko 
i pracą swoją wyciska na duszy 
jego stygmat, który następnie prze- 
wodzi mu przez całe życie. Te 
pierwsze kroki, które każdy z Pań- 
stwa czyni w stosunku do tego 
dziecka formują duszę człowieka 
na całe jego życie. Już później 
szkoła średnia czy dalsze studja w 
szkole akademickiej nie wyciskają 
tego piętna zasadniczego, nie for- 
тщай 10% \ tym stopniu duszy 
człowieka, w jakim stopniu formu- 
je ją nauczyciel. Ja sam jestem w 
tej sytuacji, że kontakt z moim 
profesorem szkoły powszechnej u- 
trzymuję do dzisiaj. (Oklaski). Ot 
tak się składa, że przed trzema 
dniami otrzymałem list od mojego 
profesora p. Dzidowskiego ze Stry- 
ja, z którym utrzymuję stosunki 
dlatego, że nikt w mojem życiu 
nie odegrał tak ważnej roli w 
kształtowaniu się mojego inteilek- 
tu i i mojego charakteru jak wła- 
śnie ten mój pierwszy nauczyciel. 
On nauczył mnee obowiązkowości, 
on nauczył mnie właściwego bez- 
interesownego stosunku do kraju, 
on wycisnął na moim charakterze 
i na mojej duszy ten stygmat, któ- 
ry pozostanie juź do śmierci. 

Zadania Ministra Oświaty w 
Polsce. 

Tak się zdarzyło, że obok swo- 
ich bardzo ważnych zadań w rzą- 
dzie jako vice-premjer, wziąłem na 
swoje barki i sprawę szkolnictwa. 
Przyglądałem się centrali, przyglą- 
dałem się stosunkom panującym 
tam a właściwie przygotowywałem 
się do czynienia pewnych pocią- 
gnięć i zacząłem je robić dopiero 
od kilku dni. Do zrobienia jest — 
trzeba powiedzieć — niemal wszy- 
stko, albowiem sytuacja w kraju 

Na 129 naucz. szkół średn. 0- 
trzymywało pobory (etat wraz z 
dodatkami z dodatn. zajęcia i za 
godziny nadliczbowe 

do 200 zł. — 16 naucz. 
od 200 — 250 43 , 

» 250 — 300 33 
„ 300 — 350 15 
» 350 — 400 8 
„» 450 — 500 2 , 

Przeciętny proc. o który zmniej- 
szyły się pobory — 17 proc. 

Ilość nauczycieli których pobo- 
ry były niższe od poborów woźne- 
go — 76 osób. 

Nowy rząd niestety nie zniósł 
tej krzywdy wyrządzonej nauczy- 
cielstwu — nadzieje nauczycielstwa 
na rychłą poprawę losu zawiodły. 

Odwoływanie się do ideowości 
nauczycielstwa, twierdzenie, że to 
są-ofiary niezbędne dla zrównowa- 
żenia budżetu państwowego są zu- 
pełnie nieuzasadnione, skoro dla 
naprawienia krzywdy licznej kate- 
gorji pracowników nie robl się nic, 
a jednocześnie podnoszą się pensje 
oficerów i podoficerów, którzy nie 
byli w tak wysokim stopniu skrzyw- 
dzeni ustawą sanacyjną. 

Doprawdy mimowoli nasuwa się 
pytanie, gdzie bylo M. W.R. i O.S, 
przy omówieniu ustawy sanacyjnej 
i dlaczego obecnie nie występuje 
w obronie tak niesłusznie pokrzyw- 
dzonych własnych pracowników. 

Nauczycielstwo szkół Średnich 
słusznie domaga się rewizji upo- 
sążeń, najradykalniej okrojonych 
przez zapędy „sanacyjne* p.p. Zdzie- 
chowskiego i St Grabskiego, w 
pierwszej zaś linji żąda: 1) przy- 
wrócenie liczby godzin etatów z 
grudnia 1925 r. 2) przywrócenie 
wynagrodzeń za wychowawstwo, bi- 
bjoteki gabinety duszpasterstwo о- 
raz inne czynności dodatkowe, 3) 
przywrócenie państwowej normy wy- 
nagrodzenia dyrektorów za  Kie- 
rownictwo! 

Najwyższy już czas naprawić 
krzywdę nauczyciełstwa, które przez 
rządy ciemnogrodzkie, traktowane 
było, jako kategorja pracowników 
państwowych drugiego rzędu. ©. 

jest tego rodzaju, że Polska po 
sledmiu latach nie umiała, nie po- 
trafiła, czy nie chciała ustalić u- 
stroju swego szkolnictwa. Muszę 
powiedzieć, że ustrój szkolnictwa 
polskiego ani drogą ustawową, ani 
nawet jakąś koncepcją utrwalony 
nie jest, że istnieje bardzo dużo 
iudzi, dygnitarzy, zajmujących się 
szkolnictwem i nie widzących wła- 
šciwie do czego się dąży. (Oklaski). 

Jako pierwsze swoje zadanie 
uważałem tedy rzucenie koncepcji 
ustroju szkolnictwa i jego przepro- 
wadzenie. Pragnę zaznaczyć w tem 
miejscu, że rzecz ta nie może być 
załatwiona w cichych gabinetach 
ministerjalnych, czy dyrektorów 
departamentów, że rzecz ta może 
w tych gabinetach (ibyć przygoto” 
wana, ale następnie musi być 
przedmiotem wymiany myśli z ty- 
mi, którzy są w tem wychowaniu 
narodowem i w ten szkolnictwie 
kierownikami i współpracownika- 
mi (oklaski). 

Kilka słów o prasie endeckiej. 

Muszę powiedzieć, że we wszy- 
stkich swoich pracach rozróżniam 
dwa rodzaje — jeden rodzaj pracy 
to jest przygotowanie dla siebie 
instrumentu, na którym się gra i 
w tych sprawach nie mam zamia- 
ru odwoływać się do Panów. Z 
faktu, że postanowiłem  przeorga- 
nizować sam instrument swojej 
władzy, to znaczy Ministerstwo, 
zrobiono oczywiście w naszej ko- 
chanej prasie nadzwyczajną rzecz. 
Np. jakiś pan, który podpisał się 
przed paru dniami w piśmie, które 
się nazywa  „Rzeczypospolita“, 
„Ksiądz — Z. K,* — pewnie jakiś 
ksiądz — widocznie  podglądając 
przez dziurkę od klucza moje za- 
mierzenia i prace, nie powiem — 
w głupocie swojej, bo o taką głu- 
potę go posądzać nie mogę, ale w 
małpiej złoścliwości doszedł do 
wniosku, że dzieją się tam strasz- 
nę rzeczy: „Departament szkół 
średnich już jest zniesiony. Depar- 
tament szkół wyższych już się zno- 
si, nie pozostanie w takim razie 
nic zupełnie z tego Ministerstwa, 
przyszedł słoń do handlu porcela- 
ną — to niby ja — po to, ażeby 
oczywiście wszystko zniszczyć, tem 
więcej, że w pojęciu organów zbli- 
żonych do tego, kto to mówi, nie 
mam do tego absolutnie „żadnych 
kwalifikacji”. 

Jedno z pism na Górnym Sląs= 
ku związane ściśle pod względne 
politycznymi Zz „Rzeczypospolitą“, 
zaopinjowało, „Cóż taki inżynier— 
kolejarz. który z nauką nigdy nie 
miał nic wspólnego, może wogó- 
Je o tej nauce mówić*. Dotykam 
tych rzeczy dla tego, ażeby zwró* 
cić uwagę Państwa, iż ze spraw 
szkolnictwa i jego unormowania i 
uformowania robi się sprawy poli- 
tyczne i chce się wygrywać je na 
terenie politycznym. Pragnę  oś- 
wiadczyć, że te i inne szczekania 
nic mi w moich zamierzeniach i w 
mojem postępowaniu nieprzeszko- 
dzą. (Oklaski). 

Wytyczne prof. Bartla. 

Wytycznemi mojego postępowa- 
nia, jak wytycznemi postępowania 
całego Rządu nie są wskazania ko- 
terji politycznych, tylko wpatrzeni 
jesteśmy w jedną wielką gwiazdę 
na firmamencie, a tą jest interes 
narodu i interes państwa (burzliwe 
oklaski). We wszystkich naszych 
poczynaniach interes państwa do- 
brze zrozumiany,  uniezaležniony 
od kateyj politycznych przewodzi 
nam i przewodzić będzie. Nie ulęk= 
niemy się żadnych małpich zło- 
śliwości, nie uliękniemy się żadne- 
go organizowanego gniewu pręciw 
temu, że w Polsce, przynajmniej 
w pewnych dziedzinach życia, 
dziś lepiej, aniżeli było przed pół 
rokiem (oklaski). Ktokoiwiek bez- 
stronnie obserwuje to, co w Polsce 
w życiu politycznem się dzieje, ten 
musi doznać wstrętu. Organizuje 
się niezadowolenie, organizuje się 
gniew, przeciwko temu, że wejście 
do rządu Marszałka Piłsudskiego 
nie zgubiło kraju. Spodziewano się, 
że oczywiście przedewszystkiem w 
dziedzinach gospodarczych nastąpi 
zupełne załamanie się, a ponieważ 
ustrój życia gospodarczego i jego 
zanik lub rozwój decyduje w dzi- 
siejszych czasach w każdem pań- 
stwie o sytuacji, spodziewano się 
że Marszałek Pilsudski się „położy*. 

jest. 

Т ГЫЕ 

31.X — 2.XI 1926. 
Stało się inaczej i oto niezadowo- 
lenie, i oto gniew, i oto organi<o- 
wanie tego gniewu. Muszę oświad- 
czyć że dysponujemy  dostatecną 
siłą, ażeby temu organizowanemu 
gniewowi przeciwstawić się całą 
mocą. (Oklaski) Głosy: Niech żyje 
Państwo Polskie! Niech żyje Mar- 
szałek Piłsudski. Niech żyje pan 
Premjer Bartell 

Potrzeby materjalne nauczyciel- 
1 stwa. 

Zdaję sobie až nadto dobrze 
sprawę, że ciężkie warunki finan- 
sowe, budżetowe Państwa, nie po- 
zwalają uczynić tego wszystkiego 
coby uczynić należało, czego byśmy 
pragnęli, ażeby słuszne najzupeł- 
niej usprawiedliwione żądania pra- 
cowników państwowych uwzględnić. 
Ale mam równocześnie tu odwagę 
powiedzieć—mówię to jasno i wy- 
raźnie — że wszystkim którzy do 
mnie przychodzili i skarżyli się na 
niedolę, na niedostateczne uposa- 
żenia, oświadczałem z całą jasnością 
i oświadczam to tu, że ożywieni 
najlepszemi chęciami i rozumiejąc 
doskonale ciężką sytuację wszyst- 
kich, żyjących z kasy skarbowej, 
nie będziemy w stanie łamać jed- 
nej linji w naszej polityce i uza- 
leżniamy uwzględnienie słusznych 
tych żądań od poprawy sytuacji 
budżetowej, od tej linjj o której 
mówiłem a którą my pierwsi w 
Rzeczypospolitej Polskiej—osiągnę- 
liśmy—to znaczy zupełnej równo- 
wagi budżetowej państwa. 

Sytuacja gospodarcza kraju. 

Pragnąłbym — ażeby każdy z 
Państwa zdawał sobie z tego naj- 
dokładniej sprawę, że ten sukces 
naszego rządu, to znaczy zdobycie 
równowagi budżetowej jest funda- 
mentem, jest kamieniem węgielnym 
poprawy stosunków w Polsce w 
ogólności, że jest sprawa, * która 
otwiera nam perspektywy poprawy 
sytuacji dla wszystkich obywateli w 
państwie — to jest ten czynnik, 
który pozwala na powiększenie na- 
szego autorytetu zagranicą, to jest 
ten czynnik, który łamie przesąd, 
że Polacy nie umieją się rządzić. 

Od paru miesięcy, bo od czerw- 
ca r. b., tę równowagę budżetową 
posiadamy: wyrównaliśmy deficyty 
budżetowe wstecz od 1 kwietnia, 
spłacając długi w wysokości 31 
miljonów i od 1 kwietnia tego ro 
ku równowaga budżetową w Pol- 
sce jest ufiksowana i ona w inte- 
resie Państwa musi być i będzie 
utrzymana. Mamy dane przypusz- 
czać, że sytuacja ta będzie się po- 
prawiała w tym stopniu, że po- 
wtarzam raz jeszcze, słuszne Wa- 
sze żądania będą mogły być u- 
względnione i skoro to tylko bę- 
dzie możliwe uwzględnione będą. 
Pragnąłbym prosić Państwa abyš- 
cie wierzyli, że zrobimy wszystko, 
co jest w naszej mocy, aby niedo- 
stateczne uposażenie pracowników, 
pracujących dla Państwa i wszyst- 
kie inne ich materjalne dezyderaty 
w miarę możności uwzględnić. Nie 
obiecuję żadnych konkretnych rze- 
czy i z całą szczerością i Otwarto- 
ścią odpowiadam — zależeć to bę- 
dzie od dalszego rozwoju życia 
gospodarczego. Foroskopy na naj- 
bliższą przyszłość są dobre. Po- 
trzeba wielkiego wysiłku i wielkiej 

- pracy, ażeby tę zdobytą przez nas 
poprawę utrzymać, a mam wraże- 
nie, że ją utrzymać potrafimy. 

Sprawa ustręju szkolnictwa. 

W niedalekiej przyszłości mam 
zamiar, realizując moje postano- 
wienia, przystąpić do dyskusji w 
sprawie ustroju szkolnictwa w Pol- 
sce, Rozumiem, że sprawa ta mo- 
że być traktowaną tylko jąko ca- 
łość. Ja nie wiem dokładnie i te- 
go dowiedzieć się nie mogłem, co 
Państwo nazywacie szkołą jednoli- 
tą. Powiadam to z całą otwarto- 
Ścią dlatego, iż zapytywani przeze- 
mnie ludzie w sposób mnie zada- 
walający Sprawy tej wytłumaczyć 
nie potrafili. Ja rozumiem jedno- 
litość szkoły w ten sposób, że 
szkolnictwo całe musi być trakto- 
wane jako całość, że jest rzeczą 
niepodobną mówić o ministerstwie 
szkół powszechnych, o minister- 
stwie szkół średnich, o  minister- 
stwie szkół akademickich i o mi- 
nisterstwie szkół zawodowych. Dla 
mnie istnieje tylko jedno szkolni- 
ctwo i jeden ustrój i tylko jako 
całość mogę te rzeczy traktować. 
(Oklaski). 

Jeżeli mam mówić o szkolni». 
ctwie akademickiem to jest to dla 
mnie niemożliwością, jeżeli równo- 
cześnie nie zastanawiam się nad 
tem, jak ma być zmontowana i 
zorganizowana szkoła powszechna. 
Jeżeli mam mówić o szkolnictwie 
zawodowem, nie mogę tego zro- 

bić, jeżeli nie wiem, jak jest zmon- 
towane i zorganizowane szkolni- 
ctwo powszechne i naodwrót, nie 
mogę mówić o szkolnictwie po- 
wszechnem, jeżeli równocześnie na 
horyzoncie nie widzę szkół akade- 
mickich, albowiem stoję na stano- 
wisku, że każdemu Obywatelowi 
rzeczypospolitej musi być pozosta- 
wioną zupełna swoboda osiągnię” 
cia najwyższego wykształcenia, ja” 
kiem kraj dysponować może. Tak 
ja rozumiem jednolitość szkoły. 
Zdaje mi się, że tak tylko to po- 
jęcie da się spetryfikować i pod 
tym względem chciałbym też za- 
sięgnąć i zasięgnę w krótkim cza- 
sie opinji państwa. Tak jak dziś 
nad ranem ukończyliśmy kongres 
gospodarczy, do którego były do- 
puszczone sfery zainteresowane i 
wypowiedziały się w całym szere- 
gu pierwszorzędnych i ważnych 
spraw, tak w najbliższej przyszło- 
Ści zwołam radę, której zadaniem 

Rezolucje 
Życzenia dia Zjazdu. 

Życzę Państwu abyście w obra- 
dach swoich rzeczowych i spokoj- 
nych zechcieli pomóc mi w tych 
moich pracach. Nie znam dotych- 
czasowego przebiegu prac, ale 
wolno mi się spodziewać, że w 
pracach końcowych  komisyjaych 
czy plenarnych ujmiecie cały sze- 
reg spraw szkolnictwa w pewną 
jakąś formę i Wasz sposób rozu- 
mowania znajdzie tam wyraz. O- 
świadczam, że rzeczy te będą wzię- 
te przezemnie pod uwagę z całą 
życzliwością i z całem zrozumie- 
niem. (Oklaski). 

W sprawie ustroju szkolnictwa. 

VIII Zjazd Delegatów Związku 
P. N. S. P. wyraża głębokie prze- 
konanie, że nadzieje niemał całego 
społeczeństwa, rozbudzone zapo- 
wiedzią p. vice-premjera i Ministra 
W. R. i O.P. prof. Bartla 19 lipca 
w Sejmie i 30 lipca w Senacie, a 
zdążające do zasadniczej reformy 
ustroju szkoluictwa — nie będą za- 
wiedzione i że entuzjazm we współ- 
pracy w dziedzinie potrzeb pań- 
stwowych i szkolnictwa całego zor- 
ganizowanego nauczycielstwa z rzą- 
dem nie będzie zmarnowany; że 
jedynie odpowiednie fundusze, wsta- 
wione do budżetu państwa na cele 
szkolnictwa mogą przekonać społe- 
czeūstwo i nauczycielstwo, iż obę- 
cny rząd ma istototnie zamiar zmie- 
nić politykę szkolną dotychczaso* 
wych rządów; że oszczędności na 
oświącie powszechnej są pod ża- 
dnym pozorem  niedopuszczalne, 
gdyż godzą w byt państwa; że szko- 
ła powszechna winna być trakto- 
wana jako konieczność państwowa 
na równi z wojskiem i bezpieczeń- 
stwem wewnętrznem; że reforma 
ustroju szkolnictwa rozpoczęta na- 
tychmiast, idąc po linji postułatów 
szkoły jednolitej utwierdzi przynaj- 
mniej 7-klasową szkołę elementarną, 
jako powszechną i obowiązującą 
dla wszystkich dzieci w więku szkol- 
nym i zastosuje pięcioletnią szkołę 
średnią i inne do programu i wy- 
magań szkoły powszechnej: 

Zjazd stwierdza, że niezbędna 
jest natychmiastowa reforma ad- 
ministracji szkolnej w kierunku 
przedewszystkiem złączenia depar- 
tamentów szkolnictwa powszechne- 
go i średniego i utworzenia jedne- 
go wydziału programowego. 

Propaganda w społeczeństwie. 

Villi Zjazd Delegatów Związku 
wzywa wszystkich członków do 
rozpoczęcia i prowadzenia w wiel- 
kim stylu propagandy idei szkoły 
powszechnej i jednolitej na całym 
obszarze Rzeczypospolitej, a to 
przez organizowanie wieców, od- 
czytów, wydawanie ulotek, broszur, 
propagandy na łamach dzienników 
i prasy ludowej i t. p. 

Zjazd polęca Zarządowi Głów- 
nemu Związku zorganizowanie w 
odpowiednim czasie kilkadziesiąt 
tysięcy wieców. : 

Sprawy uposaženiowe. 

VIII Zjazd Delegatów stwierdza, 
że: ciałą parlamentarne wykazują 
stałe lekceważenie warunków bytu 
pracowników państwowych, który 
od grudnia 1925 r. wskutek unie- 
ruchomienia mnożnej przy równo- 
czesnym wzroście drożyzny wytwo* 
rzył stan nie do zniesienia a real- 
na wartość płac pracowników pań- 
stwowych jest conajmniej o 25 
proc. mniejsza Od realnej wartości 
tych płac w drugiej połowie 1925 
r; že ustawa sanacyjna z dniem 22 
grudnia w bardzo wielkim stopniu 
dotknęła szczególniej nauczyciel- 
stwo szkół powszechnych. Dlatego 
Zjazd domaga się: 1) wyrównania 
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będzie wypowiedzenie się co do 
tych moich projektów, jakie mam 
zamiar wcielić .w życie, to znaczy 
co do ustroju szkolnictwa. Będą 
powołani nauczyciele wszystkich 
kategoryj i prawdopodobnie w cią- 
gu dwóch a uawet trzech dni—bo 
tyle czasu gotów jestem na to po- 
święcić—poddamy szczegółowej i 
krytycznej ocenie projekty, których 
szkic już w Ministerstwie rzuciłem. 
A następnie przystąpimy w naj- 
szybszem tempie do spetryfikowa- 
nia tego ustroju. Jest rzeczą nie- 
podobną mówić o pracy, jeżeli się 
niema planu podstawowego i za- 
sadniczego, dopóki niema plano- 
wego ustroju szkolnictwa, nie po- 
dobna szkolnictwa tego zorganizo- 
wać. Dlatego że najpierw marnu- 
je się przytem bardzo wiele czasu, 
bardzo dużo energji, a także—jak 
mi się zdaje — również dużo pie- 
niędzy. 

zjazdowe. 
zaległości z tytułu unieruchomie- 
nia mnożnej, 2) uruchomienia 
mnożnej i dostosowania jej do fak- 
tycznej wartości według obliczeń 
głównego urzędu statystycznego, 3) 
podniesienia dodatku mieszkanio- 
wego, 4) przywrócenia szkołom 
siedmioklasowym odebranej jednej 
siły nauczycielsaiej, 5) podniesienia 
wynagrodzenia za kierownictwo, 6) 
podniesienia wynagrodzenia za go- 
dziny nadliczbowe, 7) przywróce- 
nie różnoważnika za grunt. 

Inne rezolucje. 
Zjazd stwierdza, że w najszyb- 

szym czasie winno nastąpić obni- 
żenie liczby dzieci w klasie do po- 
przedniej normy. 

Zjazd stwierdza, że pomieszcze- 
nia na szkoły i mieszkania nauczy- 
cielskie zwłaszcza na wsi, urągają 
wszelkim zasadom higjeny, przeto 
uwaza, że wprowadzenie w życie 
ustawy o budowie szkół oraz mie- 
Szkań dla nauczycielstwa jest naj- 
pilniejszą koniecznością państwową. 

Zjazd domaga się zmiany sy- 
stemu udzielania pomocy lekarskiej 
dla nauczycielstwa oraz usprawnie- 
nia organów administracji państwo- 
wej, udzielających tej pomocy. 

Wobec -przejawiających się w pra- 
sie tendencyjnie fałszywych komu- 
nikatów i wpływów, usiłujących 
wmówić w opinję publiczną prze- 
konanie, jakoby wynagrodzenie 
nauczycielstwa szkół powszechnych 
w dobie obecnej było wystarczają- 
ce, a nawet zbyt wysokie, VII1 Zjazd 
Delegatów stwierdza, że nauczyciel- 
stwo szkół powszechnych pobiera 
uposażenie niewystarczające na ży- 
cie, gdyż dzisiejsze płace nauczy- 
cieli szkół powszechnych są dużo 
niższe niż płace pobierane przed 
wojną. 

Oprócz powyższych rezolucyj 
Zjazd uchwalił, podjąć wszelkie mo- 
żliwe starania o urlopowanie na- 
uczycieli oświatowców dla prowa- 
dzenia pracy oświatowej wśród lu 
du na terenie województw. Nadto— 
rozwinąć najszerszą akcję w dzie- 
dzinie oświaty pozaszkolnej szcze- 
gólniej w roku bieżącym jako ju 
bileuszowym Stanisława Staszica. 

W dziedzinie spraw finansowych 
organizacyjnych Zjazd uchwalił 
wpłacać w ciągu całego 1927 r. 
1 proc. od poborów miesięcznych 
dla wykończenia i należytego wy- 
posaženia wystawionęgo sanator- 
jum w Zakopanem, 

Wybory zarządu głównego. 

Na prezesa Związku wybrany 
został sen. Stanisław Nowak, Po- 
nadto w skład Zarządu Głównego 
weszli: Juljan Smulikowski, poseł 
Zygmunt Nowicki, senator Jan Wož- 
nicki, pp. Berešniewicz, Kolanko, Ma- 
kuch, Korczowski, Maj, Ochędalski, 
Stadnicki, Wawrzynowski, Pszczół-' 
ka, Kisielnicki, Chrościcki, Dobosz, 
Krawczyk, Migocki, Patyna, Sielke, 
Sieńko, Stattlerówna, Syska, Baścik, 
Czabanowski, Klimek, Kozłowski, 
Lewicki, Malicki, Patkowski, Robak. 

Wszyscy wybrani reprezentują 
zarówno wszystkie województwa 
jak i skupienia organizacyjne 

' Związku. 
Do Komisji Rewizyjnej wybra- 

no p. :p. Dackiewicza, Brzeskiego, 
Kmytę, Łukasiewicza, Podurgiela, 
Žebroka i Wladykę, 

„UNIVERSAL“ 
Ul. WIELKA 21. 

Patefony i gramofony sprzedaž 
na raty 6-cio miesięczne. Wielki 
wybór płyt patefonowych i gra- 
mofonowych oraz instrumentów 
muzycznych. Lustra, lampki 
elektr. kieszonkowe i żarówki. 
Własny warsztat reperacyjny. 1705 
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(Dalszy ciąg Zjazdu Strzeleckiego) 

Ideologja nasza, ideologja strze- 

lecka jest i będzie nam drogowska- 

zem. Jest z nami wielki człowiek i 

wielki nauczyciel narodu—Marsza- 

łek Józef Piłsudski. Piłsudski wie, 

że nie jest wiecznym, więc stara 

się, ażeby wychować swych naj- 

bliższych, którym powierzy pracę 

nad wychowaniem narodu. 

Widzimy, że Marszałek Piłsud- 

ski to najlepszy wychowawca. Przyj- 

dzie zrobi swoje. Cofnie się w za- 

cisze domowego ogniska, — lecz 

patrzy i bada —to znowu wyjdzie 

z ukrycia pokaże drogę i znów się 

cofnie, patrząc co przez ten czas 

zrobiono. W momentach przeło- 

mowych, w momentach decydują- 

cych zjawia się ów wielki człowiek, 

by pokazać jak należy pracować 

dla dóbra kraju. 
Idzmy w myśl jego wskazań, 

niech on będzie nam  drogowska- 

zem jak należy pracować dla dob- 

ra i wielkości naszej ojczyzny. 

Dyskusja. 

Przemówiąnie ob. Czyża zosta- 

ło pzyjęte długo niemilknącemi 0- 

klaskami które wskazywały, że to 

płomienne przemówienie trafiło na 

podatni grunt. 
Wywiązała się dyskusja w któ- 

rej wzięli udział ob. ob. Kessler 

Józef z Postaw, Rogalewicz i Oz- 

dżyński ze Święcian, Osenkowski 
z Oszmiany, Sawlewicz z Moło- 

deczna, Szymankiewicz z Wilejki, 

Banaszewski z Kościeniewicz, Kuć- 

ko z Borun, Zemło, Muzyczko, Ku- 

delska i Sokołowski. Wszyscy mów- 

cy stwierdzili olbrzymie przeszko- 

dy, które ruchowi strzeleckiemu 

stają na drodze. 

Wybory władz związku. 

Następnie przystąpiono do wy- 

boru nowego Zarządu w skład 

którego weszli: ob. Wiltold Abra- 

mowicz—jako prezes (powtórnie), 

oraz dr. Brokowski, Chorzelska, 

inż. Czyż, prof. Ehrenkreutz, К 

Fela, W. Kamiński, mjr. rez. Pro- 

fic, Kaczmarczyk, red. Sokołowski 

i red. Wšcieklica. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli 

ob. Jastrzębski, Ladowski i Adam 

Piłsudski. Jako zastępcy: Mongird 

i Turska. 
Do Sądu Honorowego zostali 

wybrani ob. Siawciłło, poseł Pław- 

ski i Z. Nagrodzki. Jako zastępcy: 

senator Krzyżanowski i ob. Ma- 

giera. 
Zjazd wysłał następujące de- 

pesze: 

Marszałek Piłsudski Belweder. 

Warszawa. 

„Zgromadzeni na dorocznym 

zjeździe Związku Strzeleckiego w 

Wilnie delegaci oddziałów Okręgu 

Wileńskiego przesyłają Ci Panie 

Marszałku wyrazy głębokiej czci w 

tem niezłomnem przekonaniu, że 

wielka praca która przyczyniła się 

do odzyskania i utrwalenia niepo- 

dległości a ziemi wileńskiej dała 

wolność w łączności z Rzecząpo- 

spolitą będzie służyła drogowska- 

zem dla szeregu pokoleń w ich 

działalności ku dobru publicznemu”. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

Profesor Ignacy Mościcki 
Zamek Warszawa 

„Delegaci oddziałów strzeleckich 

zebrani na zjeździe okręgowym Zie- 

mi Wilańskiej ślą Ci Panie Prezy- 

dencie wyrezy najgłębszej czci i 

hołdu. 

Generał Broni Żeligowski 
Warszawa. 

Zebrani na zjeździe okręgowym 

Ziemi Wileńskiej delegaci Związku 

Strzeleckiego przesyłają Ci Panie 

Generale jako oswobodzicielowi tej 

ziemi wyrazy głębokiej miłości i 

hołdu. . 

Jego Ekscelencja ksiądz biskup 

Bandurski 
Wilno. 

Delegaci oddziałów strzeleckich 

Ziemi Wileńskiej slą Ci dostojny 

Pasterzu wyray najgłębszego hołdu 

i synowskiej miłości. 

Koniec zjazdu. 

Po uchwaleniu szeregu wnio- 

sków natury organizacyjnej prze- 

wodniczący na zakończenie wzniósł 

okrzyk na cześć Marszałka Piłsud- 

skiego, powtórzony po trzykroć 

przez obecnych, którzy samorzut- 

nie rozpoczęli spiewać starą uko- 

chaną pieśń: „Pierwsza Brygada". 

Popłynęły głębokie tony pieśni 

z pierśi strzelećkich, budząc wspom= 

nienia wielkich przeżyć i rozpacz- 

nych walk, tych, co ją pierwsi w 

dniach rozbicia i targań orjenta- 

cyjnych śpiewali... I pokoniły się 

serca w wielkiej czci dla tego, któ- 

ry powiedział, że „co chciec to 

móc* i jego szarych żołnierzyków 

kochanych. Zaprzysięgły sobie ser- 

ca strzelców w pracy dla ukocha- 

nej sprawy nie spoczną i za rok, 

gdy zbiorą się znowu w tej sa- 

mej sali poszczycić się będą mo- 

gli daleko lepszymi ot 

КОНЕ К 

Zycie gospodarcze. 
W sprawie eksportu šrodkėw opalo- 

wych do Rosji. 

Strajk górników angielskich, ruj- 

nujący poważnie Anglię, polskiemu 

przemysłowi węglowemu dał zna- 

czne korzyści. Naturalnie wywóz 

węgla do Angli ustanie bardzo pręd- 

ko po uruchomieniu kopalni angiel- 

skich — temniemniej jednak strajk 

spowodował, że z węglem polskim 

zapoznały się masy nabywców w 

krajach, które dotychczas użytko- 

wywały wyłącznie węgiel angielski. 

Pewna część tych nabywców po- 

wróci do węgla angielskiego z chwi- 

lą, gdy kopalnie angielskie—po za- 

spokojeniu potrzeb wewnętrznych— 

rozpoczną znowu produkować na 

wywóz — co zresztą nie prędko je- 

szcze nastąpi. inna część nowych 

nabywców dzięki korzystniejszym 

w wielu wypadkach warunkom tran- 

sportowym—zużywać będzie nadal 

węgiel polski — i właśnie utrzyma” 

nie tych żródeł zbytu jest troską 

naszego przemysłu węglowego. 

W dobie obecnej sfery gospo- 

darcze kraju poszukują stałych ryn- 

ków zbytu, któreby pozwoliły na 

utrzymanie dotychczasowego i na 

stopniowe zwiększanie eksportu 

węgla. Jednym z takich nabywców 

powinien być rynek rosyjski. Po- 

szukując eksporterów Środków о- 

pałowych, Rosja przedewszystkiem 

musi zwrócić się do kopalni pol- 

skich, bowiem szlaki transportowe 

są tu stosunkowo najkrótsze, a 

przeładunek ma miejsce raz tylko, 

co zmniejsza znakomicie cenę wę- 

gla importowanego. 

Już dziś eksport węgla do Ro- 

sji, rozpoczęty na większą skalę 

latem b. r., przedstawia się dość 

poważnie; przez stacje graniczne 

przechodzi codziennie po kilkanaś- 

cie wagonów węgla, a ilość ta nie- 

wątpliwie w porze zimowej ulegnie 

zwiększeniu. 3 

Sytuacja opałowa w Rosji jest 

dość groźna. 

Drzewny rynek opałowy, wsku- 

tek stosowanych w roku ub. ek- 

sperymentów (wprowadzenie wol- 

nego handlu i nieumiejętne dyspo- 

nowanie zapasów do miejscowości 

ubogich w lasy), wyśrubował ceny 

do niemożliwości. Mimo to powra- 

cający do norm przedwojennych 

przemysł rosyjski zużytkował Olb- 

rzymie—nie przewidziane w planie 

gospodarczym — ilości drzewa, co 

spowodowało, że zapasy opału 

drzewnego, obliczone na _14 mies., 

wystarczą zaledwie na 1—8 mie- 

sięcy. 

Ogólnie licząc, przekroczono 

przewidziane normy zużycia opału 

drzewnego o 3.1 milj. mtr. sześć. 

Produkcja kopalń węgla w b. r. 

odpowiadała przewidzianemu pla- 

nowi, że jednak przemysł zużył 

znacznie więcej węgla, niż przewi- 

dywano, przeto zapasy nie uległy 

zwiększeniu i wynoszą obecnie 0- 

koło 489 milj. tonn. 

Produkcja ropy naftowej prawie 

w zupełności potwierdziła przewi- 

dywania, jednak zużycie ropy о 

524 tys. tonn przewyższyło okreš- 

lone normy, przeto zapasy ropy 

wynoszą zaledwie około 500 tys. 

tonn, co wielce utrudnia sytuację 

opałową. Z zużycia ropy w ciągu 

b. r. wynika, że opracowany przez 

radę gospodarczą plan o 11 proc. 

nie zaspokoił bieżących potrzeb 

przemysłu. 
Podsumowując rezultaty kam- 

panji opałowej w roku bieżącym 

stwierdzimy, że zużycie opału O 

2.4 milj. tonn materjałów opało- 

wych—czyli o 8 proc. — przewyż- 

szało ustalone normy, mimo że 

przemysł żądanego poziomu nie 

osiągnął. Częściowo winę tu po- 

noszą czynniki kierownicze gospo- 

darcze, które błędnie obliczyły istot- 

ne potrzeby opałowe kraju, częś- 

ciowo zaś przyczyna tkwi w fakcie 

nieracjonalnego zużycia środków 

opałowych. W każdym bądź razie 

stoimy wobec faktu poważnego 

'kryzysu w tym zakresie. 

Plan działalności gospodarczej 

na rok przyszły nie wróży popra- 

wy. Gdy nawet produkcja kopal- 

niana węgla i ropy naftowej osiąg- 

nie maksymalne natężenie. nie za- 

spokoi ona potrzeb przemysłu. Po- 

mijając już opał drzewny, który 

uda się zapewne zdobyć nie bez 

szkody dla gospodarki leśnej, — 

braki węgla wyniosą w przybliże- 

niu około 1.4 milj. tonn, braki ro- 

py naftowej—około 500 tys. tonn. 

Najeży pamiętać o tem, że przed 

wojną Rosja—w obecnych jej gra- 

nicach — wwoziła przeszło 4 milj. 

tonn węgla. Dzisiejszy niski sto- 

sunkowo stan przemysłu powoduje, 

že zapotrzebowanie importu węgla 

jest mniejsze, niż było przed woj- 

ną, w każdym razie wskazane po- 

wyżej ilości (1.4 milj. tonn węgla 

i 500 tys. tonn ropy) są tem mi- 

nimum, które zaspokoić można 

jedynie drogą importu z zagranicy. 

Wprawdzie czynniki gospodar- 

cze nawołują do zużytkowania sił 

wodnych i do stosowania racjonal- 

nego systemu w zużyciu Środków 

opałowych, jednak osiągnięcie tych 

ulepszeń da się pomyśleć dopiero 

w odległej przyszłości. 
W chwili obecnej Rosja musi 

korzystać z importu zagranicznego. 

Z tą konięcznością liczą sie gospo- 

darcze czynniki w sowietach, a o- 

panowanie rosyjskiego rynku zbytu 

materjałów opałowych jest już rze- 

czą polskich przemysłowców wę- 

glowych i naftowych, którzy—dro- 

gą poczynienia możliwych ustępstw, 

na daleką metę i długie lata obli- 

czonych—cel ten osięgnąć mogą. 
es—ki. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Stan bezrobocia. 

Państwowy Urząd Pośrednictwa 

Pracy wysłał do Ministerstwa Pra- 

cy i Opieki Społecznej, tygodniowy 

raport z rynku pracy za okres Od 

2 do 6-XI r. b., w którem podaje, 

iż ogólna przybliżona liczba bezro- 

botnych na terenie P. PP: m 

Wilna wynosi: 
Robotników hutniczych 1 

metalowych 241 

budowlanych 170 

innych wykwalikowanych 1128 

rządzeń gospodarczo-administracyj- 

nych. 
Wnioski komisji, pochodzące z 

własnej inicjatywy będą skierowy- 

wane do właściwych ministerstw. 

Komisja składa się z 15 człon- 

ków, mianowanych aż do odwoła- 

nia. Prezesa komisji, zastępcę jego 
i sekretarza mianuje prezes komi- 

tetu ekonomicznego. 
W dniu wczorajszym p. vice- 

premier zaprosił 13 panów do ko- 

misji opinjodawczej i mianował p. 

Andrzeja Wierzbickiego prezesem 

komisji a p. dr. Edwarda Rozego 
sekretarzem. 

Stanowisko zastępcy chwilowo 

vacat. (Pat). 

  

niewykwalifikowanych 1048 

robotn. roln. 213 

pracowników umysł. 1267 

Razem 4384 

Zapośredniczono w ciągu tygo- 

dnia miejscowych kandydatów na 

wolne posady 69. 
Skierowano miejscowych kan- 

dydatów na własne wolne posady 90. 

Remanent uprawnionych do za- 

siłków ogółem «1014, w tem usta- 

wowych 224 i doraźnych państw. 

190 rob. 
Inż. Stabrowski w Wilnie za- 

trudnił 38 robotników przy budo- 

wie fortów. (S) 

KRONIKA KRAJOWA. 

Regulamin komisji opinjodaw- 

czej w sprawach gospodarczych. 

Realizując wyniki narady gos- 

podarczej z dnia 30 i 31 paździer- 

nika Prezydjum Rady Ministrów 

opracowało regulamin komisji ©- 

pinjodawczej przy prezesie komi- 

tetu ekonomicznego ministrów. 

Zadaniem komisji jest: 

1) opinjować zlecone jej przez 

przewodniczącego komitetu ekono- 

micznego wnioski, przedkładane 

komitetowi ekonomicznemu  mini- 

strów przez ministrów; 
2) występywać z własnej ini- 

cjatywy z wnioskami, dotyczącemi 

ustawodawstwa gospodarczo - poli- 

tycznego, jego stosowania Oraz u- 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
6 listopada r. b. 

1. Waluty 
Banknoty 

‚ , żądano płacono tranzak. 

Dolary St. Zjed. 9.01 9,00 

Złoto 
Ruble złote 4,80 4,79 

II. Akcje 
wart. nom.  tranz. 

Banku Polskiego 100 zł. 82 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
6-X1 b. r. 

Wa BN. Sakil 

Akcja „Tygodnia Akadonika“ W 
Winie | na prowincji 

Komitet bieżącego „tygodnia“, 

V-go zrzędu kładzie główny nacisk 

"na propagandę, zwłaszcza na pro- 
wincji. 

W tym celu utworzono we 
wszystkich prawie powiatach „Koła 

Przyjaciół Akademika", których 

działalność można podzielić na pra- 

cę stałą i pomoc doraźną. ' 

Do pierwszej należy systema- 

tyczna propaganda i werbowanie 

jaknajwiększej ilości osób i insty- 

tucyj na członków bądź rzeczywi- 

stych, bądź wspierających. Bliższych 

informacyj udzielają Starostwa, tu 

zaś wypada zaznaczyć że składki są 

minimalne, gdyż wynoszą dla czło- 

ków rzeczywistych 50 gr. miesię- 

cznie, a 25 zł. rocznie dla wspie- 
rających. 

W pierwszym rzędzie zwrócono 
się do gmin z propozycją wstawie- 

nia do swych budżetów oprócz 

składek członkowskich pewnych 

kwot na pomoc młodzieży akade- 
mickiej. 

Po za akcją stałą, mają Koła 

prowincjonalne w czasie „Tygod- 
nia Akademika" rozwinąć prace 
dorywcze, polegające na: 1) urzą- 

dzaniu imprez dochodowych (bale, 

koncerty, odczyty, loterje) 2) kol- 

portaż nalepek i kwesty t. zw. 
„Dzień Znaczka. 

Akcję kół wspierają sami stu- 

denci, dostarczając materjału do 

propagandy (afiszów, odezw, ulotek 

etc.) i dokonywując szeregu „wy- 

padów artystycznych* do głuchych 
zakątków prowincji. 

W Wilnie po za działalnością 

Sekcji Loterji i nalepek projekto- 
wane są impresy 0 charakterze 
czysto propagandowym z dzisiej- 

szem widowiskiem na czele. Mają 
one zbliżyć do młodzieży starsze 
pokolenie, której na tym kontak- 
cie zależy bardzo. 

Wśród pism. 
Ukazał się Nr 20 tygodnika „Prze- 

łom*, zawierający następujące artykuły: 
„O powodach rozwiązania Sejmu" — A. 
Marczewski, „Na drodze do technicznego 
unormowania obiegu pieniężnego” — W. 

D., „Przed nową sesją Sejmu*—dr. Eug. 
Zdrojewski, „W nowej szacie*—T. M. K., 
p tego komunikaty organizacyjne 

N. R. oraz dział: „Za politycznym pa- 
тамапет”, 

Ostatni numer dwutygodnika „,Dro- 
gi naprawy“ zawiera następującą treść: 
1. Na drodze do konfliktu, czy do po- 
jednania. 2. Konkursy zdolności wytwór- 
czej — Władysław Grabski. 3. Założenia 
ideowe polskiego socjalizmu — Stani- 
sław Sasorski. 4. Moribus antiquis — 
Piotr Bańkowski. 5. Polska a kapitał za- 

aniczny — (Wyjątki z książki prof. 
eopolda Caro .p. t. „Listy Japończyka 

o Polsce"). 6. Życie polityczne: a) Dy- 
skusja na tle zmian w administracji pań- 
stwowej, b) „Kandydaci* Pana Marszał- 
ka. 7. Z Notatnika Ekonomisty: Z dy- 
skusji nad maniiestem kapitału między- 
narodowego. 

„Muzyka*. Wyszedł z druku numer 
październikowy. Treść numeru dostoso- 
waną została do uroczystego momentu 
odsłonięcia pomnika  szopenowskiego. 
Na czele numeru znajdujemy fragment 
mowy lgnacego Paderewskiego 0 Szo- 
penie. Stanisław Niewiadomski kreśli 
zwarty obraz życia i twórczości Szope- 
na. Prof. Zdzisław Jachimecki poddaje 
szczegółowej analizie nokturny Szopena. 
Interesujący jest artykuł Edwarda Gan- 
che'a, prezydenta „Stowarzyszenia im. 
Fryderyka Szopena” w Paryżu; autor 
daje piękną apoteozę dzieła szopenow- 
skiego i dochodzi w konkluzji swych 
rozważań do wniosku, że nadszedł czas 
„najwyższych zaszczytów dla Mistrza, 
który czeka wyniesienia na najwyższy 
szczebel chwały narodowej — wjazdu na 
Wawel, gdzie Polska złożyła swych kró- 
lów i wielkich bohaterów*. Z treścią nu- 
meru łączą się liczne fragmenty z listów 
Szopena, odźwierciadlające stosunek je- 
go do muzyki i muzyków. Poniekąd 
sensacją jest artykuł Wacława Szyma- 
nowskiego, twórcy pomnika szopenow- 
skiego; zawiera on dzieje tego pomnika 
od r. 1903, w którym powstał pierwszy 
szkic. Obok sprawozdań z życia muzycz- 
nego zamiast polskich zaimieszczone 20- 
stały specjalne korespondencje z tego- 
rocznych festivalów muzycznych zagra- 

nicą pw" Genewa, Zalcburg, Ryga 
i inn.). 

  

  

Rozmaitości. 
Skarby Tyberjusza. 

, Nad prześliczną wyspą Capri, która 
się rozłożyła u wejścia zatoki neapoli- 
tańskiej, krążą od całych wieków legen- 
dy o ukrytych gdzieś skarbach Tyberju- 
sza. W ostatnich bowiem latach Tyber- 
jusz zniechęcony do życia, świata i lu- 
dzi zamknął się w swym pałacu na Capri 
i tu żywota dokonał. Znane było przy- 
słowiowe wprost skąpstwo, Ostatniego 
ze starszej linji rodu Julijskiego. Po je- 

1. Waluty go jednak śmierci nie znaleziono w pa- 
sprzedaż — Кирпо łacu żadnych skarbów. Lecz wciąż do 

Dolary 8,99 9,01 8, tego powracają, wciąż łudzą się jeszcze, 
Il. Dewizy że = prem Ro pa: 

odkryje nowy szram, skarb, który 
A ek Ši 2 a oceniają na miljardy lirów włoskich. 
т 2990 2997 — 2988 Rozpoczęto starania, zawiązano na- 
o 2672 2688 2666 wet towarzystwo akcyjne, mające na ce- 
naka 113871 17 431 17344 lu eksploatację terenu, na którym stał 

Rzyń 3875 38,84 38; 66 pałac. Porobiono nawet pewne poszuki- 
› › wania, lecz nic dotychczas nie oūkryto— 

AKCJE nic prėcz kilkunastu bardzo zresztą cen- 
Bank Handlowy 3,20—3,25 nych zabytków archeologicznych, które 
Bank Polski 84.00—84.75 jednak nie przedstawiają żadnych pra- 
Związek spółek zarobk. 6,00 wie wartości pieniężnej a właściwych 
Lilpop | 18,50 skarbów = nie było tak niema. 
Modrzejów 4,30—4,35—4,30 . Ale ludność wiecznie pociąga ta- 
Ostrowiec 160—7,70—7,62 jemnica skarbów; to jest tak nieodłącz- 
Rudzki ' 130—1,35 ny rys psychiki człowieka — jak pod 
Starachowice 2,58—2,46 każdą szerokością geograficzną żyjącego. 
Borkowski 1,45 Tak skarby Tyberjusza, jak i statki pły- 
Zyrardów 13,00—12,50 _ wające na jeziorze Marymońskiem okrę- 

ty-pałace. 

ŻYCIE WOJSKOWE. 
Raporty kontrolne dla ofi- 

cerów rezerwy. 

Dnia 9-go listopada i dodatko- 

we raporty kontrolne dnia 18-go 

listopada r. b. odbywać się będą 

w lokalu P. K. U. Wilno przy ul. 

Jakóba Jasińskiego 12. 

Cmentarz garnizonowy na 
Antokolu. 

Okolice Wilna, nazwał autor 

artykułu z dn: 4 b. m.p, t. „Echo 

dnią zaduszek* zasługuje przede- 

wszystkieim garnizonowy  Ciueniaiž 

na Antokolu. Położony na czte- 

rech dużych pagórsach, pokrytych 

drzewami i krzewami i rozdzielo- 

nych obszernemi falistami dolina- 

mi stanowi on jedno z najbardziaj 

uroczych miejsc w okolicach Wil- 

na. Obszerna bo kilkadziesiąt hek- 

tarów licząca przestrzeń mieści w 

sobie groby kilkunastu tysięcy źoł- 

nierzy rosyjskich, niemieckich i 

polskich z ostatniej wojny wszech- 

światowej i bolszewicko-litewsko- 

polskiej. 

Dzięki pieczołowitosci obecne- 

go zarządu cmentarza (kierownict- 

wo Rejonu Duszpasterstwa WoOj- 

skowego) groby są utrzymane w 

należytym porządku. Świeżo prze- 

prowadzona szeroka droga, prze” 

poławiająca cmentarz na dwie 

części, odkrywa wspaniały widok w 

kierunku wschodnim na najwyższy 

pagórek na którym prędko ma sta- 

nąć duży pomnik — krzyż, Po 

stronie lewej od wejścia widnieje 

las białych krzyżów upstrzonych 

czerwonymi orzełkami: są to gro- 

by kilku tysięcy bohaterów pol- 

skich rozmaitych krańców naszego 

Państwa, którzy tu na Kresach 

obrali sobie miejsce wiecznego 

spoczynku. 
Dnia 1-go listopada o godzinie 

5 

16-ej po nieszporach żałobnych z 

kościoła szpitalnego wyruszyła  li- 

czna procesja wojskowa, prowadzo- 

na przez jego Ekcelencję Ks. Bi- 

skupa Bandurskiego. Celem złoże- 

nia na cmentarzu hołdu poległym 

bohaterom i gorącej modlitwy za 

spokój ich w wieczności. Dzięki 

ofiarności ludzi dobrej woli na ka- 

żdym grobie żołnierskim płonęła 

woskowa swieczka, co przy ciszy 

wieczornej i zmroku wprawiało wi- 

dzów w niewypowiedzianie podnio- 

sły nastrój. Jeszcze bardziej potę- 

gowany żałobną melodją wojskowej 

orkierstry oraz pienien ludu wier- 

nego wołającego do Pana Zastę- 

pów „Dobry jezu a Nasz Panie. . 

Daj im wieczne spoczywanie“. 

Wrzeszcie zabrzmiał głos natchnio- 
nego kaznodziei Jego Ekscelencji * 

Ks. Biskupa Bandurskiego, który 

doniosłym echem  rozlegał się 

wśród pagórków ementarza, a jesz- 

cze donioślej w sercach słuchaczy. 

Żałobne „Libera* w kaplicy grze” 
balnei i „Anioł Pański* śpiewane 

przez wiernych zakończyło żałob- 

ne modły. (f). 

——————————————— 

Od Administracji. 
W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 

my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 

ministracji zamówień najpóźniej do 

dnia 8-go każdego .m-ca, jak rów- 
niez wpłacanie zgóry bieżącej pre- 
numeraty do dnia 10-go każdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 

Nr. 80.750. ” 

№ 

Zapisujcie się na człon- 
ków Wileńskiego Komitetu 
Wojewódzkiego pomocyPol- 
skiej Młodzieży Akademick. 

  

RONIKA. 
  Dziś: Leonarda W., Feliksa 

Jutro: Nikandra M. 

Wschód słońca---g. 6 m. 33 

Zachód | g 3 m. 33 

KOSCIELNA 
— Zjazd Biskupów. 8-10-XII 

odbędzie się w Wilnie zjazd kato- 

lickich biskupów kresowych dla 

narad unjastycznych. 

POLITYCZNA. 

— Klub narodowy. Przed kil- 

ku dniami odbyło się zebranie or- 

ganizacyjne klubu narodowego. 

Zadaniem klubu ma być urządza- 

nie dyskusyjnych wieczorów dla 

poważnego przedyskutowania sze- 

regu problematów naszego życia 

politycznego. W charakterze refe- 

rentów klub ma zapraszać nietylko 

przedstawicieli ideologji nacjonali- 

stycznej ale także ludzi z różnych 

obozów ideowych. Prezesem klubu 

został Dziekan wydziału prawnego 

U. S. B. prof. dr. Wacław Komar- 

nicki. 
MIEJSKA. 

— Posiedzenie Komisji Tech- 
nicznej. We środę o godz. 8 wiecz. 
odbędzie się posiedzenie Komisji 
Technicznej z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) sprawa regulacji 
Wilji, 

2) sprawa kanału koło cmen- 
tarza św. Teresy, 

3) sprawa rozrachunku z firmą 
Ezizsson 

i 4) sprawa rozbudowy kanału 
na elektrowni miejskiej. (S) 

— Plan przemeldowania na 
dzień 8.XI r. b. Komisarjat I. 
Subocz Nr. 5, 7, 9, 11i 13. Piwna 
Nr. 2 (czyli Cerkiewna 6). Piwna 
Nr. 4 czyli Głucha 5. Głucha Nr. 
1 czyli Cerkiewna 2. Głucha Nr. 3 
(Cerkiewna 4). Piwna Nr. 6 czyli 
Głucha 4 i Rajski 1. 

Komisarjat Il. Wieś Mieszkańce 
cała. Rossa Nr. 29, 31, 31-a, 33, 
35. Staro - Grodzieńska Nr. 1, 3, 
5, 7, T-a, T-b, 9, 9-a, 9-b, 11. Sta- 
rO - Grodzieńska Nr. 13 czyli Ros- 
sa 27. Beliny Nr. 36, 38, 40, po- 
między 40 — 42 domy Feliksa i 
Adolfa. Skarżyńskiego 42, 44, 46, 
48, 50, 52 i 54. 

Komisarjat IV. Lwowska od Nr. 
45 do 67 włącznie. Krakowska Nr, 
38 do 58 włącznie, 

Komisarjat V. Legjonowa Nr. 
61,:63,.65,.01, 69, 11," 13; 73, 1, 
19, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 
95-a i 97. Koszykowa od Nr. 40 
do 62 włącznie. (S) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Oddział Wileński Pols ie- 
go Towarzystwa Tatrzańskiego 
urządza we wtorek 9-go b. m. O 
godzinie 8 min. 15 wieczór w Gim- 
nazjum im. Jj. Słowackiego (Do- 

Niedziel a 

Listopad     

brzegów 

minikańska 3) zebranie miesięczne 
członków, na którem prof. T. Cze- 
żowski i J. Lande opowiedzą O te- 
gorocznych przygodach Wilnian w 
Tatrach (z przezroczami). Goście 
mile widziani. 

— Z Wil. Tow. Lekarskiego. 
We środę 10 listopada r. b. o go- 
dzinie 20-ejj w lokalu własnym, 
Zamkowa 24, odbędzie się nauko- 
we posiedzenie Wil. Tow. Lekar. 
z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1. Odczytanie protokułu po-- 
przedniego posiedzenia. 2. Dr. J. 
Abramowicz o ciśnieniu krwi w. 
naczyniach oka. 3. Dr. Ch. Zarcyn. 
Rentgenografja miedniczek nerko-- 
wych i dróg żółciowych jako me- 
toda rozpoznawcza. Część Il. Cho- 
lecystographia. 4. Sprawy Admini- 
stracyjne. й 

— Odczyt Orlęt Polskich— 
Splot. Dnia 8 i 9 b. m. w domu 
Ludowym na Zarzeczu (ul. Po- 
łocka) Tow. Orląt Poiskich—Splot 
urządza wykłady-odczyty z dziedzi- 
ny handlu i przemysłu. (f) : 

Z POCZTY. 

— Z działalności Wil. Dyrek- 
cjj P. i T. Wileńska Dyrekcja 
Poczt i Tel. dąży do powiększenia 
personelu zarządu Dyrekcji. I 

Stały rozwój i zwiększenie się 
czynności Dyrekcji wymaga dla 
podtrzymania sprawności urzędo- 
wania powiększenia personelu Dy- 
rekcji pocztowej. Miarą pracy w 
Dyrekcii pocztowej może byč ta 
okoliczność, że wpływ aktów w 
okresie dwutygodniowym dosięga 
blisko 6 tysięcy. 

— Uruchomienie kursów dla 
praktykantów pocztowych. W 
dniu uruchomienia kursów dla 
praktykantów pocztowych na u- 
rzędników (3—XI r. b.), odbyła 
się w kościele św. Trójcy (pozo- 
stającym pod opieką pocztowców) 
uroczysta Msza Swięta. Podczas | 

›а 
Mszy Swiętej pocztowy chór radjo 
odśpiewał szereg pieśni kościel- 
nych. ; 

Poczem do zebranych prakty- | 
kantów wygłosił serdeczne prze- 
mówienie radca pocztowy p. dr. | 
Korski. 4 

Z POGRANICZA. 

— Zatrzymanie. W rejonie 
Kozaczyzna przytrzymano za niė- 
legalne przekroczenie granicy Wiel- | 

Wierena | kiewicza Eugenjusza i 
Piotra. 

W rejonie Plekiszek wysiedlono 
z Litwy do Polski: Stankiewicza 
Józefa i Brześniaskiego Jana Z 
żoną i dzieckiem. ЧЬ 

— Pożar. We wsi Kiemieliszki 
spłonęły 2 domy mieszkalne i sto- | 

dola. W czasie ratowania dobytku | 
został poparzony jeden z właści- | 
cieli. Akcję ratunkową prowadził | 
dt K. O. P. z pobliskiej straž- | 
nicy. SH 
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zł, kosztuje fotografowanie, duży 
portret za 4 zł. otrzymacie tylko 
w zakładzie fotograficznym „Re- 
kord', Wilno, Szopenowska 5. 

1766 
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— Ważne dla starszej mło- 
dzieży. Centralny Zarząd Polskiej 
Macierzy Szkolnej Z. W. urucho- 
mił z dniem 1-go października w 
szkole powszechnej Nr. 11-ty Za- 
rzecze 5, Wieczorowe kursy do- 
kształcające dla młodzieży żeńskiej 
i męskiej oraz dorosłych. Zapisało 
się 160 słuchaczy. Centralny Za- 
rząd Macierzy powiadamia, że są 
jeszcze wolne miejsca i zapisy są 
przyjmowane codziennie w lokalu 
szkoły powszechnej Nr. 11, Zarze- 
cze 5, od godz. 6-ej wieczór. Zapi- 
sywać się mogą analfabeci i ci, 
którzy pragną przejść kurs 7-u 
klas szkoły powszechnej. 

  

  

  

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

Dziś po raz ostatni zabawna, swojska 
krotochwila Ruszkowskiego „Wesele Fon- 
sia”, która szczerze bawi widzów, przy- 
pominając im nieskomplikowane, a jed- 
nak miłe dzieje wsi polskiej i jej miesz- 
 kańców. 

— Wieczór ku uczczeniu M. Ba- 
łuckiego. Jutro przemówi ze sceny M. 
Bałucki w jednej, z najlepszych swoich 
komedji, a mianowicie w „Klubie Kawa- 
Jerów*, $ ! 

Kierownictwo Teatru czyni wszelkie 
možliwe starania, aby widowisko to wy- 
padło jaknajlepiej. Przed widowiskiem 
słowo wstępne o działalności &. p. Mi- 
chała Bałuckiego wypowie prof. J. Wie- 
rzyński. н 

— Dzisiejsze przedstawienie ро- 
ranne. Dziś o godz. 12 m. 30 dla mło- 
dzieży, dzieci i szerokich warstw pu- 
bliczności, dany będzie po raz ostatni 

Przegląd repertuaru. W celu Oży- 
wienia repertuaru, tydzień bieżący Kie- 
rownictwo przeznacza na przegląd sztuk 
bieżącego sezonu, które cieszyły się naj- 
większem powodzeniem. й 

We wtorek więc grana będzie „kro- 
tochwila „Azais”, w czwartek zaś nieza- 
wodna komedja Kiedrzyńskiego „Wilno, 
Kobieta i Dancing", 

Dzisiejszy koncert J. Śliwiń- 
skiego w Teatrze Polskim (sala „Lut- 
nia*, Dzisiejszy koncert J. Śliwińskiego 
w sali Teatru Polskiego („Lutnia*) roz- 
pocznie się punktualnie o godz. 4 m. 30 
р.р. Znakomity artysta grać będzie sze- 
reg rzadziej wykonywanych utworów 
Brahmsa, Śchomannz, Chopina, Liszta 
iinn., których jest tak niezrównanym 
wykonawcą. Będzie to ostatni występ 
świetnego pianisty przed wyjazdem do 
Londynu i Paryża. 

Pozostałe bilety nabywać można w 
kasie Teatru Polskiego („Lutnia*) od 
g. 11 r. bez przerwy. į 

— Teatr „Reduta“. W sobotę nad- 
chodzącą 13-40 i niedzielę 14-g0 bm. 
odbędą się w Teatrze „Reduta“ dwa 
wieczory baletu rosyjskiego z udziałem 
Margarity i Valentiny Froman oraz An- 
ny i Heleny Markowej b. artystek Tea- 
tru Wielkiego w Moskwie. Orkiestra pod 
dyrekcją Zdzisława Górzyńskiego. : 

Bilety w biurze podróży „Orbis” 
Mickiewicza 11, 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

Cudowne  rozmnożenie. 
Przed trzema dniami przebywający 
„chwilowo* w'*hotelu Litewskim p. 
K., wyźszy urzędnik pocztowy w 
towarzystwie jakiejś damy  zaalar- 
mował policję, że skradziono mu 
3 tys. złotych. O kradzież nota be- 
ne skarbowych podejrzywa przy- 
godną przygodną swą przyjaciółkę. 

Wobec tego, że pieniądze nara- 
zie nie znalazły się p. K. w oba- 
wie przed odpowiedzialnością u- 
krył się. 

W międzyczasie przygodna przy- 
jaciółka p. K. zwróciła w _ policji 

КО К Е ® 

že suma ich wynosi nie 3, a 3!/> 
tysiąca. 

P. K. tymczasem niema, pogło- 
ski zaś chodzą, że uciekł na Litwę. 

Dotychczas nie wyjaśniono z ja- 
kiego tytułu miał p. K. przy sobie 
większą sumę pieniędzy skarbo= 
wych, a ilości których dokładnie 
sam nie wiedział. : (t) 

— Podrzutek. W wejściu fronto- 
wem domu Nr 4 przy ul. Šubocz znale- 
ziono 4-tygodniowe niemowlę płci mę- 
skiej, które odesłano do przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

Na prowincji. 
— Z Litwy na rabunek. Przepro- 

wadzone dochodzenie ustaliło, iż napa- 
du rabunkowego ' na Jankowskiego !zy- 
dora, zam. we wsi Posolcze, gm. olkie- 
nickiej, dnia 13 ub. m. dokonali Baniusz- 
kiewicz Stanisław, Punda vel Jasiulewicz 
Maciej, Wersocki Andrzej i Urbanowicz 
Jerzy, ukrywający się stale na terenie 
Litwy. Akta skierowano do Sędz. Śled- 
czego. 

— Zemsta. Przeprowadzone docho- 
dzenie ustaliło, iż stodoła ze zbiorami 
emło Michała, zam. we wsi Kiemiany, 

gm. szumskiej, spłonęła dnia 18 ub. m. 
wskutek podpalenia przez mieszk. tejże 
wsi Spirydowicza Józefa na tle zemsty 
za przeprowadzenie komasacji gruntów 
tej wsi. Spirydowicza zaaresztowano i z 
aktami skierowano do Sędz. Śledczego. 

— Pochwycenie rabusi. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, jż rabunku 
na osobie Boruna Aleksanura, mieszk. 
wsi Boruny, gm. piuskiej w dniu 18 ub. 
m. ma drodze z Brasławia do Plus, do- 
konali Bondar Jan, zam, we wsi Sło- 
niszki, gm. pluskiej, Kiżło Jan, zam. we 
wsi Jeleńce, gm. słobódzkiej i Buzowa 
Aniela, zam. we wsi Pawłowszczyzna, 
gm. pluskiej. Zrabowane rzeczy odnale- 
ziono i wraz z aresztowanymi napastni- 
kami skierowano do Sędz. ledczego, 
który Bondara i Kiżło osadził w więzie- 
niu w Wilnie, zaś Buzową Anielę — 
zwolnił. (Э 

— Požary. We wsi Załoczki, gm. 
kościeniewickiej, wskutek  niewyjaśnio- 
nej narazie Ra spłonęły 2 stodo- 
ły Anny i Karola Szupienkow, zam. w 
Ameryce. Stodoły te były obecnie dzier- 
żawione_ przez Zielińskiego Jana, zam. 

AP LL NS KI 

— We wsi Dorochy, gm. grėdeckiej, 
wskutek nadmiernego napalenia w piecu 
podczas suszenia lnu, spłonęła suszarnia 
Kochanowicza Teodora. Straty wynoszą 
1000 zł, Akta skierowano do podproku- 
ratora. 

— We wsi Saki, gm. lebiedziewskiej 
wskutek wadliwego urządzenia komina 
spaliły się: dom mieszkalny i chlew Bie- 
guna Aleksandra, dom mieszkalny i 
chlew Biegura Konstantego oraz spichrz 
i dwa chlewy Bieguna Jakóba. Straty 
wynoszą 11,000 zł. 

— Kradzieże. We wsi Kąty, gm. 
krewskiej z niezamkniętej stajni skra- 
dziono konia Rożańskiego Bazylego. 
Wartość konia 200 zł. 

— We wsi Zadubienie, gm. krzywic- 
kiej, z niezamkniętej stajni skradziono 
3 konie Aksiuta Jana, Świta Trofima i 
Jakowicza Jana. Wartość koni 800 zł. 

— Krowa rzekomo skradziona w 
nocy z 20 na 21 ub. m. na szkodę Puć- 
ko Sergjusza, zam. we wsi Leonowicze, 
gm. kościeniewickiej została odnalezio. 
na i zwrócona poszkodowanemu. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, iż kro- 
wa ta nie była skradzioną, lecz zabłą- 
A się. Akta skierowano do Sądu Po- 
oju. 

  

Z sądów. 
Proces bandy włamywaczy 

i oszustów. 

Przedwczoraj rozpoczął się wiel- 
ki proces bandy złodzieji i włamy- 
waczy, do której powołano 78 
Świadków. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 
trzynaście osób, z których cztery: 
Witalis - Stanisław Kulczyński, Do- 
minika iromobojowa, Bolesław 
Łąk i Bronisław Wiszniewski, od- 
dowiadali z więzienia. R. Godwod, 
A. Winiski, J. Szwendrowski, J. 
Maciaūski, 
Bejrak, J. Rudaszewski, Ž. Kruto- 
pejsach i J. Strygo z wolnej stopy. 

Wszyscy prawie mają za sobą 

Sz. Sz. Prygożyn, B.. 

Akt oskarżenia zarzuca im sze- 
reg kradzieży dokonanych w roku 
1924 i 25 opróczitego Kulczyńskie- 
mu i Maciańskiemu zarzucono 
puszczania w obieg fałszywych 50 
złotowych banknotów. 

Banda dokonała kradzieże: w 
sklepie Załkinda (Wileńska 47) przy 
pomocy wybicia otworu w ścianie, 
jednakże do kasy ogniotrwałej nie 
dostali się, gdyż robotę utrudniła 
druga Ścianka. 

Ks. Kuchcie (Bernardyńska 6) 
skradziono 42 bilety zastawne Wil. 
Banku Ziemskiego i szereg kosz- 
towności. 

P. J. Olszewiczowej za pierścio- 
nek z brylantem zapłacił Maciań- 
ski fałszywymi banknotami 50 zł. 

Strona spieniężania kradzionych 
przedmiotów kierował Szwendrow- 

ski, wysylając je do Warszawy lub 
na prowincje. 

Po przesłuchaniu części Świad- 
ków, odłożono rozprawę do nia 
następnego. 

W drugim dniu procesu zbada” 
no pozostałych świadków dowodo- 
wych i obrony, poczem zozpoczę- 
ły się przemówienia stron. Pierw- 
Szy przemawiał pprok. Puzycki u- 
dowodniając sądowi, że oskarżeni 
tworzyli bandę celem dokonywania 
włamań i kradzieży. Na czele któ- 
rej stali Kulczyński i Gromobojewa, 
najruchliwszymi w bandzie byli Łęk 
i Wiszniewski, 

Po przemówieniach obrony wy- 
wiązała się ostra polemika, między 
prokuratorem a obroną, na tle 
twierdzenia obrony, że policja śled- 
cza niejednokrotnie zbyt pochopnie 
oskarża podejrzanych o dokonanie 
przestępstw. 

W ostatniem słowie wszyscy 
oskarżeni prosili o łagodny wymiar 
kary lub uniewinnienie. 

Nr. 258 (706) 

wodniczący odczytał wyrok, mocą 
którego zostali skazani na osadze- 
nie w ciężkiem więzieniu, po po- 
zbawieniu praw stanu: za dokona- 
nie szeregu kradzieży na jedną 
łączną karę: Kulczyński na 12 lat, 
Gromobojewa 10 lat, Łąk 7 i 
Wiszniewski 6 lat. | 

J.Maciański za świadome pusz- 
czenie w obieg banknotów 50 zło- 
towych i paserstwo na 4 lata cięż- 
kiego więzienia. Godwod za żebra- 
ninę (połączoną z posiadaniem 
wytrychów i różnych narzędzi do 
włamywania) na 8 miesięcy wię- M 
zienia, zamieniającego dom рор: а- 
wy. Winiski, za przechowanie ko- 
Sza Z rzeczami kradzionemi, na 5 
miesięcy więzienia. Pozostali oskar- 
żeni zostali całkowicie uniewinnie- 
ni. Koszta sądowe ponoszą soli- 
darnie skazani na ciężkie więzienie, 
które w razie ich niewypłacalności 
poniesie skarb państwa. Skazany 
na ciężkie więzienie, a przebywa- 
jący dotychczas na wolnej stopie, 
Maciański został natychmiast aresz- 
towany. Wszyscy oskarżeni Przyjęli 
wyrok ze spokojem. (f) 

książki nadesłane do Redakcji 
Część czwarta „Polskiego śpiewni- ka szkolnego", zbioru ćwiczeń i pieśni wraz z teorją, w opracowaniu znanego pedagoga i muzykologa Piotra Maszyń- skiego obejmuje 24 piosnki z nutami w łat- wym układzie, czyniącym z tej książki pomoc szkolną wprost niezbędną. (Na- tad Gebethnera i Wolifa), 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczn e, skórne 
i moczopłciowe. Elektroterapja. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 

  

„Urwis* B. Katerwy. Ceny miejsc naj- 
niższe. we wsi Załoczki. Straty wynoszą 2,800 zł. 

pieniądze, przyczem okazało się, 

  

     

bogatą przeszłość kryminalną. 

Na scenie: Humor! Satyra! Śpiew! Muzyka! 

Po trzygodzinnej przerwie 
   

  

Din-Don. 

prze- 

  

róg Tatarskiej, od 
2099 

Na ekranie powszechna 

&. 9—2 1 5—1, 
W. Z, P. 43. 
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rolach głównych: " 6 05 ` “'_’ Ч W- ROA E = ‚ ubienica pu! iczności OWA ju 4 a Staw a 6 6,1 A NOBZEŚKA ujawni „Hello: Seznym dinace „KODY, rym się pie Kania”. 3 a ia 9 iki, pak enas Sany LECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej „i, „Jeanette“ įr. Mie | Czy zapisałeś się na członka Wilno, ul. Wileńska 28. KS yy Re TONERA CZASY? lodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 12 i od 21/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne o: Ы e oz i —l; oczu 11—2; uszu, nosa i gardta 2—4; zęb6w 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nėrwowe 1—2, 

W szpitalu oddziały: wewnęttzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 
Roentgena i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 

2043 
| Gabinet wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

    
  

> A w Poznaniu, M = A a rok założenia 1846. - 
Lokomobile i młocarnie 
parowe, elewatory do słomy, siewniki rzę- 
dowe „Polonja* o powszechnie uznanych naj- 
wyższych zaletach, grabie konne, kartoflarki, 
spulchniacze podglebia,  mtocarnie szeroko- 
młotne sztyftowe i cepowe z odpowiednimi 
maneżami — wszystko о gwarantowanej wy- 

trzymałości i sile. _ Walce szosowe. 
Całkowite urządzenia 
CUKROWNI, GORZELNI i KROCHMALNI. 
Przedstawicielstwo na województwa Wileńskie 

i Nowogródzkie: 

inżynier Jan Gumowski. 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. 

. Telef. 271. 
logi i cenniki na żądanie. Kata 

2100 

  

  

0. GEOKAKO PIKE i śm 
Posiada materjały wysokich gatunków 

najnowszych kolorów i deseni. 

Na damskie i męskie palta, płaszcze i kostjumy. 
WEŁNY i Jedwabie. Dział bieliźniany. Flanele, 

Baje. Plusze. Kołdry. «oce. 
CENY NISKIE. 

  

  

  
| Restauracja „OAZA“ 

% przy hotelu Niszkowskiego. 

iWieczory Muzyczno - Wokalne 
w wykonaniu pierwszorzędnych stołecznych sił artystycznych. 

- Początek koncertów punktualnie o godz. 10-ej wieczorem. 2113 

2086 

        
     

CENY NISKIE. ‚ 
    Magazyn UCZNIOWSKICH i DZIECINNYCH ubrań 

„KONKURENCJA :* uieueństń 
ZOSTAŁ OTWARTY 

[PRZY UL. NIEMIECKIEJ Nr. 26.21 
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į ŚWIEŻY TRAN Bergeński 1727 
oliwa nicejska L Waty, wałki do okien 

Ń iime artykuły gospodarstwa domowego 
Poleca |, B. SEGALL s» ax- w Wilnie 

I skład detaliczny i hurtownia, ul. Trocka 7, tel. 542 z RA SB * ul. Zawalna 26 
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   NA RATY 
HURT ! — DETAL! RADI Najtańsze źródło. 

ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 
T-wo Radio-Techniczne „ELEKTRIT“ 

Wilno, ul. Wileńska 24. 
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A Zawsze na składzie 4 Lli, Wielka 5. r 
firma ROA: RZA 

) Motory, wentylatory, żyrandole, telefo- pow ED Ów rm: „Roya В ny, żarówki, kondelle żelazka, piecyki Ą Enfield”, „Wanderer” iin. i wszelkie artykuły instalacyjne 2111-1 
j maszyny do pisania, do 

Biuro Elektro-Techniczne 
szycia, gramofony, wielki 

„DZWON* istnieje od 

>
 

      

    
   

o
O
)
 

wybór płyt gramofonow.* 

1908 r. 

instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 

Wilno, ul. Wileńska 21, telef. 655. 
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reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

Otrzymano nowe modele pasów. 
PASY gumowe, lecznicze i specjalnie do odm. 
stanu. Obstalunki według przepisów lekarzy.       

  

Biuro Organizatyjne i Bachalteryjno-Rewizyjne 
S. SANDHAUSA 

zaprzysiężonego rzeczozn. S; dowego i rewi- 
denta dla Spółdzielni z ram. Rady Spółdz. Mi- 

nisterstwa Skarbu 
Kraków, ul. Szujskiego 1. Telef. 4707 

zaprowadza buchalterję systemem 

„Sanreco* (aterv 
dającym zawsze gotowy bilans i daty statysty- 
czno-kalkulacyjne przy niebywałej oszczędno- 
ści pracy. Na żądanie wysyła prospekty. 2098 

OGŁOSZENIA i 
      

do wszystkich pism i gazet 
EE fachowo i estetycznie załatwia 

3 Wileńskie Biuro Komisowo - Handlowe Ёё’ 
Ad. Mickiewicza 21, tel. 152. EZ 
OE MEN NY 

Zakład tokarski о: 
i specjalny skład 

BIL 2 KOŚCI SŁÓWÓWEJ i MASKOWYCA 
oraz wszelkie przybory do bilardu. 

E.Kleiner warszawa, Tłomackie 3. 

Za gotówkę potrzebujemy 
zaraz 

Folwarków, ośrodków 
młynów wodnych, domów. 

Na żądanie oceniamy fachowo podług cen obe- 
cnych i stanu hipotecznego nieruchomości. Zu- 

pełna gwarancja solicnego załatwienia, 
Wileńskie Biuro Komisowo - Handlowe 

Ad. Mickiewicza 21. Tel. 152. 2110-2 

  

  
Swój do swego. Swój do swego. 

Sklep chrześcijański gałanieryjno - spożywczy 1 tytaniowy 
Dominik Czesnulewicz 

w Olkienikach przy ut. Piłsudskiego. 1715 

+ RADIO = | 
(prezerwatywy) 

jest najlepszą marką światową. 
Žądaė w składach apteczn., aptekach i porfumerjach, 

  

  joscialny sklep naczyń 
„kuchennych  „Alumi- 

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

Sumy 
pieniężne 
lokujemy pod solidne 

zabezpieczenie 

Dom H.-K. „Zachęta” 

    
  

Gdańska 6, tel. 9-05, poeta specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- = с rabia ze starych na nowe Pianina na najmodniejsze fasony, 

Z. JOC, Niemiecka 24. 
a-1327 

awiarnia - jadłodajnia 

do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9, Estko. 565 

ой аор е 
CELEWICZ. Niemiecka 
15 (w podwórzu). 1745 

Społeczna dawn.Pod- | 
amcze, Królewska Nr. 9, 
iadania, obiady i kola- 

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

l. 

ŁeQ>B;PP 
EE 

Lokal składający się z 3 
BUI pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
prywatne mieszkanie 0- 
becnie jadłodajnia. Ulica 
Wielka 5,-m, 19, 2096-b 

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

cur; wypeł, pierwszorzęd- 
ne I zł, Strzyżenie pań 
z podfryzow. 1 zł. 
salon męski. 
pierwszorzędni 

Najstar- 
„Optyk-Rubii"" sza firma 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

W. Litwinowicz Ga zę: . wa 24, 
Obuwie damskie, męskie 
i dziecinne. 2016-b 

skle gastronomiozno-nieczny 
I" N. JEZIERSKI, 

ul. Wielka 47, obok 
hotelu „Palace“. 

Ryby, konserwy, czekola- 
dy krajowe i zagraniczne, 
sery szwajcarskie i holen- 
derskie, masło świeże, 
oraz sprzedaż kart do gry 

Ceny konkurencyjne, 

1633-b =" COCO 
Stale potrzebuje się! Me 

ble, oh dywa- 
A różne antyki. Płaci- 
my najwyższe ceny! Do- 
minikańska 16. Sklep rze- 
czy okazyjnych. *2054-b 

oraz 
Pbsligują 
achowcy. 

2035 

    

[>= linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

Obiady domowe 
różne zakąski chłodne i 
gorące. Miejski Passaž 
Nr. 5 „Leon”, Ceny do- 

stępne. 2079-b 

Witold JUREWICZ 
majster Paweł Bure 

sklep i pracownia zega- 
rów, ul. Mickiewicza 4. 
Ceny przystępne. 2044-b ZONE 

„Bar Pasaż” 
Jadłodajnia Nr. 12, róg 

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

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

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

Sprzedam niedrogo 
Żyrandol elektryczny į 
krzesło do pianina. UI. 
Wileńska 16, tel. 397, 
sklep $. Szawedanca. Ma- 
szyny do pisania, 
muję reparację = kupuję, 

Ogłoszenie. 
Zarząd Koła Z.Z.K. Wil- 
no ogłasza konkurs. ną 
wyszycie sztandaru zło» 
temi i srebrnemi nitkami, 
Osoby które zechcą pod- 
jąć się wyszycia sztanda. 
ru, zechcą zgłosić się do 
Zarządu Koła przy ulicy 
Kijowskiej 19, w dniu 9 
i 11. XI. r. b. od godz. 
18 do.20 dla obejrzenia 
wzoru i złożenią oferty, 

2102-1 

Dom 40 poli 
potrzeba natychmiast dla 
zakładu naukowego za 

gotówkę. 
Punkt nie odegra Toli. 
Wileńskie Biuro Komiso+ 
wo - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, telef. 152, 

2109 

Ważne dla drobnych 
kuprów! MYDŁO sine, 

Merkury Schich- 
ta Seaster w każdej naj- 
mniejszej ilości po ce- 
nach _ fabrycznych. DEB- 
LESSEM, Wilno, Troc- 
ka 20. 2112 

Lokujemy 
gotówkę 

dogodnie 

  
przyi- - — 

ad PEWNE qWardncje | 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21, 

telef, 152. 2107-3 

Do wynajęcia 

  

(ońskiej. Obiad—2 da- dłwą pokoje 
5 S aiškaus oda Portowa sm !, je 

Lakład fryzjerski _ Ogłoszenia 
kon” damski I" manie. do 

Hygjena.  1685-b Н е inna” 
i bęaeć = imi pa: „Mirjeja Wilefskiego 

m. 8, wykówygwić nilas przyjmuje lunki w/g ostatniej mo- 
dy. b-1 

Pr 
zakład opty- 

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

25 na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagiellońska 3. 

  

i żarówek. Pracownia do 

_ Wydawca 'Tow, Wydaw. „Pogoń” sp, z ogr, odp, Drak, „Pax“, ul. 4w. Ignacego 5, 

  

Tel, 8-93, Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

a


