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Polityka oświatowa. 4 pabyfi Margi Pil skiego i Wilnie, 
Zagadnienia oświatowe stanęły 

w tej chwili na jednym z pierw- 

szych punktów porządku dziennego. 

Widomym znakiem tego jest 

obszerna dyskusja nad budżetem 

Min. Oświaty w sejmowej komisji 

budżetowej. 
Przemówienie vice-premjera Bar- 

tla w tej dyskusji nie dało niestety 

całkowicie sprecyzowanego poglądu 

na ten zakres zagadnień, mimo 
licznych, b. słusznych i ciekawych 
uwag. 

Przedewszystkiem (sprawa kie- 
runku, wjakim rozwój szkolnictwa 
zmierza. 

Nasze szkolnictwo ma wybitnie 

ogólno-kształcący charakter z zu- 

pełnie niedostatecznem uwzględnie- 

niem przygotowania zawodowego 

wszelkich stopni. A więc olbrzymi 

rozrost szkolnictwa średniego, wy- 

działów ogólno-kształcących (hu- 

manistycznego i prawnego) na uni- 

wersytetach, niedostateczność szkol- 

nictwa zawodowego wszystkich 

stopni. P. vice-premjer b. słusznie 

podkreślił swą troskę o szkolnictwo 
zawodowe, powołał się jednak na 
trudność rozszerzania go w szyb- 

kiem tempie. Sądzimy, że większy 

ijak największy wysiłek w tym kie- 

runku jest jak najbardziej wskazany. 

Trzynaście i pół miljona złotych 

na szkolnictwo zawodowe w roku 

1927-ym, a więc niespełna 9 proc. 

budżetu Ministerstwa, to suma 

bardzo mała. Powiększenie jej w 

sposób produkcylny winno być 

troską czynników kierowniczych. 

Jednocześnie nie stałoby się źle, 

gdyby zmniejszyły się wydatki na 

szkolnictwo średnie, które przecie 

ulec mają zwiększeniu. Rzeczą о- 

gromnej wagi jest dbałość p. vice- 

premjera o szkolnictwo wyższe i o 

naukę. Dwa te działy są podstawą 

dla podźwignięcia kultury kraju, co 

jest przecie naczelnem zadaniem 

Min. Oświaty. Po raz pierwszy od 
czasu Odrodzenia Polski szkolni- 

ctwo wyższe posiada w osobie 

prof. Bartla niezbędnego rzecznika 
swych potrzeb, które inni profeso- 

rowie, zajmujący stanowiska mini- 
sterjalne, niemal zawsze lekcewa- 
żyli. Spodziewać się możemy, że 

w szczególności rozwój wyższego 

szkolnictwa technicznego i handlo- 

wego pójdzie na przyszłość w szyb- 

szem tempie. Konieczność zorga- 

nizowania życia gospodarczego w 

kraju o bardzo niskiej kulturze 

ekonomicznej, jak Polska, wprost 

woła o rozwój tej dziedziny szkol- 

nictwa. Tyle co do zagadnień ogól- 

no-polskich. 
A teraz, co się tyczy kwestji 

szkolnej na Ziemiach Wschodnich, 

szczególniej drażliwej, to w expose 
p. vice-premjera znajdujemy stwier- 

dzenie, że rząd nie zamierza roz- 
szerzać szkolnictwa  utrakwistycz- 

nego. 
Od maja nie powstała gani jed- 

na szkoła tego typu. .Należy zro- 

bić jeszcze krok naprzód i przy- 
stąpić do likwidacji tego typu szkol- 
nictwa. 

Żałować należy, że p. vice-prem- 
jer nie poruszył istotnej bolączki 

naszych Ziem, a mianowicie spra- 
wy rozwoju szkolnictwa narodo- 

wego mniejszości słowiańskich. Stan 

w tej dziedzinie jest istotnie opła- 
kany. Ludność litewska posiada 
stosunkowo liczne (zarówno w po- 

równaniu z innemi grupami lud- 

ności w Polsce, jak i ludnością 

polską na Litwie Kowieńskiej), jak- 

kolwiek niewątpliwie niedostatecz- 

ne prywatne szkoły litewskie. Na- 

tomiast szkolnictwo białoruskie i 

ukraińskie nosi ślady destrukcyjnej 

roboty niefortunnych administra- 

torów z lat ubiegłych. W szczegól- 

ności szkolnictwo białoruskie za 

czasów sławetnych rządów kurato- 

ra Gąsiorowskiego zostało całko- 

wicie zniszczone. Lex Grabski— 

Thugutt miała otwierać drogę mniej- 

szościom narodowym do własnego 

szkolnictwa. 

W rękach schjenizowanej do 

głębi administracji szkolnej stała 
się świstkiem papieru, przez niko- 
go nie traktowanym serjo. 

System uwzględniania żądań ro- 

dziców dzieci w wieku szkolnym, 

zatwierdzony przez ustawę Thugut- 

ta — Grabskiego, stał się z jednej 

strony podłożem do nadużyć na- 

cjonalistycznie usposobionej admi- 

nistracji, z drugiej — podstawą do 

agitacji antypolskich stronnictw 

wśród samych mniejszości. Ponie- 

chanie tych metod raz na zawsze 

jest warunkiem wstępnym uzdro- 

wienia spraw szkolnictwa niepol- 

skiego. Jego odbudowa i rozwój 

w granicach istotnych życzeń lud- 

ności, szczerze llberalna polityka, 

wchodzić muszą do programu rzą- 

du, który pragnie uzdrowienia sto- 

sunków na Ziemiach Wschodnich. 
Mamy już zapowiedź zmian. 

P. v.-premjer uznał najwidoczniej fo- 

rum sejmowe za mało odpowiednie 

do wysłuchania enuncjacji w spra- 

wach najbardziej drażliwych. Kwe- 

stje te wysuwa wreszcie, jakkolwiek 

nie załatwia ich w%całej rozciągło= 

ści okólnik p. vice-premjera do ku- 

ratorów szkolnych na Ziemiach 

Wschodnich, żądający znajomości 

języka miejscowego przez inspek- 

torów szkolnych i nauczycieli. 

To będzie b. trudno, Panie Pre- 

mjerze, musimy uprzedzić. Z kogo 

składają się kadry nauczycielskie u 

nas? Element miejscowy był syste- 

matycznie odsuwany. jego miejsce 

zajmował element przychodzący z 

zewnątrz, szczególnie z Małopolski. 

W tej dziedzinie władze admini- 

stracyjne i chjeńsko-piastowe związ- 

ki nauczycielskie trzymały się za 

ręce. Związek nauczycielski zorga- 

nizowany pod auspicjami Chjeno- 

Piasta był kłębkiem, który ciągnął 
długą niteczkę „swoich* gdzieś 

zdaleka. Kuratorjum, inspektorowie 

szkolni dbali o to, by kłębek ten 
był w ciągłym ruchu. : 

Przykład, jeden z wielu. Nieda- 

wno zorganizowany został w Wil- 

nie wyższy kurs nauczycielski wśród 

trzydziestu blisko jego słuchaczy; 
jak nas poinformowano, nie było 

ani jednego nauczyciela, pochodzą- 

cego z Wileńszczyzny, a większość 

ogromną stanowili ludzie, dla któ- 

rych stosunki na naszych ziemiach 

są najzupełniej obce. Jeśli wziąć 

pod uwagę skład personalny Ku- 

ratorjum Szkolnego w Wilnie, po- 

siadającego w swem gronie wybit- 
nych działaczy narodowo-demokra- 
tycznych, to zarówno ten stan jak 
i skuteczność niszczenia szkolnict- 
wa, białoruskiego zwłaszcza, stanie 
się zrozumiała. 

Odpowiedni dobór personalny 
administracji szkolnej—oto nieod- 

zowny warunek uzdrowienia sto- 

sunków. 

Rozbudowa szkolnictwa pań- 

stwowego w myśl życzeń ludności 

naszych ziem w całym jej różno- 

rodnym składzie winna być pun- 
ktem wyjścia programu rządowego 

w odniesieniu do naszych stosun- 
ków, stanowiąc integralną część 

szerokiego planu uzdrowienia dzi- 

siejszego stanu najbardziej zanied- 

banej dzielnicy Rzeczypospolitej. 
B. W, 

  

   

Jak nas informują, pobyt Marsz 

rakter urzędowy i związany jest z Spi 

wnętrznej oraz sprawami wojskowemi. 

Wilno. я 

Piłsudskiego w Wilnie ma cha- 

ami dotyczącemi polityki we- 
na terenie Obszaru Warownego 

  

m. wieczorem odbył konfe- 

wzięli udział: minister Mey- 

owicz, zast. Wojewody Wileń- 
entu M. S. Wewn. dr. Świtalski, 
Vileńskiego i Nowogródzkiego. 
niejsze zagadnienia, dotyczące 

Marszałek Piłsudski w dniu 25 b. 
rencję w Urzędzie Wojewódzkim, w | j 
sztowicz, Wojewoda Nowogródzki Bec 
skiego Malinowski, Dyrektor Departi 

Szefowie wydziału bezpieczeństwa wc 

Tematem konferencji były na 
Ziem Wschodnich. 

W dniu wczorajszym p. Marszałek urzędował w Inspektoracie Ar- 

mji, gdzie przyjął ministra Meysztowicza i Dr. Świtalskiego i odbył 
z nimi konferencję, dotyczącą spraw г irodowościowych na Kresach. 

W godzinach popołudniowych Marszałek przyjął bawiącego w 

Wilnie pełnomocnego posła polskiego w Rydze p. Łukasiewicza, z któ- 

rym odbył dłuższą naradę. ® 
W późniejszych godzinach wieczorowych odbył Marszałek Piłsud- 

ski dłuższą konferencję z gen. Burhardt-Bukackim. 

W dniu dzisiejszym 0 godz. 7 Marszałek Piłsudski 

Wilno, udając się pociągiem osobowym w kierunku Warszawy. 
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Jazda polska górą. 
(Telefonem od własnego ko espondenta z Warszawy). 

Na międzynarodowych konku 
dnoczonych Ameryki Północnej. 

   

    
jach hipicznych w Stanach Zje- 

rzy udziale 7 państw Polska zdo- 
była pierwsze miejsce i „Puhar. odów*. Drugie miejsce zdobyła 
Francja, trzecie Belgja, czwarte Kanada, 

Mjr. Toczek jechał na „Hamlecie“, rtm. Krėlikiewicz na „Jac- 
ku“ i por. Szosiand na „tod-Cliff“, 

Po ogłoszeniu wyniku konkursu 
była nasza ekipa polska, zebrane 
wyjątkowo serdeczną owację. 

Pan Prezydent inte esuje się sprawami 
wojskowemi. 

(Telefonem od własnego. a 

w którym l-ą nagrodę zdo- 
tlumy zgotowały zwycięscom       

   

    

ndenta z Warszawy). 

Wczoraj rano p. Prezydent wyjechał samochodem do Białej Podlaskiej, gdzie 
zwiedził fabrykę samolotów. Towarzyszył mu płk. Rayski, szef departamentu Lo- 
tnictwa. 

Gdy przyszła do Warszawy wiadomość o zdobyciu przez polską ekipę p u- 
haru narodów, Kancelarja Cywilna natychmiast zawiadomiła o tem p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, który wyraził szczerą radość. Inspektor kawaleji, gen. Róm- 
mel oświadczył, iż jest to jeden z najpiękniejszych czynów polskiej kawalerji. 

Dziwne losy dekretu prasowego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W kołach parlamentarnych rozeszły się wczoraj wieczorem pogło- 
ski, iż rząd ma zamiar dzisiaj wnieść do laski marszałkowskiej dekret 
prasowy. Gdyby to nastąpiło, powstałby nowy konflikt między sejmem 
a rządem. Te pogłoski nie zostały dotychczas oficjalnie potwierdzone. 
КЕН 

Polityka bałtycka Sowietów. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Jak wiadomo, rokowania sowiecko-łotewskie o nieagresji stanęły 
na martwym punkcie. Przyczyna tego leży w tem, że Arałow, poseł so- 
wiecki w Łotwie, przedstawił rządowi łotewskiemu w dniu 26 listopada 
notę, która domaga się od Łotwy niezawierania żadnych umów,  które- 
by były uważane za wrogie względem Sowietów. Oczywiście ten waru- 
nek musiał spotkać się z oporem Łotwy. 

Powyższe wiadomości sprawiły przygnębiające wrażenie na Litwie. 
Niewątpliwy fakt, że polityka sowiecka ponosi nad Bałtykiem klęski, 
będzie wstępem do innych prądów w Państwach Bałtyckich. 

Zerwanie rokowań. 
MOSKWA, 26/XI. (Pat). Z powodu ustąpienia gabinetu finlandzkiego, 

zostały zerwane rokowania, dotyczące układu gwarancyjnego pomiędzy Rosją 
sowiecką, a Finlandją. 

Pełnomocnictwo senatu gdańskiego. 
GDANSK. 26. XI. (Pat) Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu gdań- 

skiego przyjęta została w 3-em czytaniu ustawa o  pełnomocnictwach 
dla senatu. 

Stronnictwa opozycyjne uchyliły się od udziału w tem posiedzeniu. 
W ten sposób zakończony został pierwszy etap walki na tle sanacji 
finansów gdańskich toczącej się między socjaldemokratami i innemi 
stronnictwami opozycyjnemi, stojącemi na gruncie zaleceń Ligi Naro- 
dów, a nowym senatem, który dąży do jaknajszybszego uniezależnienia 
się od Ligi Narodów. 

KAS RAR TAR TEST T TOO TN ERA TIS 

Wiadomości NOLIIYCZNE. Na miejsce Jas Zwie- 
rzyńskiego, który zrezygnował ze 
stanowiska rzeczoznawcy przy ko* 
mitecie politycznym Rady Mini- 
strów, został powołany Tadeusz 
Hołówko. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Ministerstwo Skarbu wydało za- 
rządzenie do wszystkich Izb Skar- 
bowych w tym sensie, że wobec 
korzystnych konjunktur cen w kraju 
należy zachować jak najdalej idącą 
wstrzemięźliwość w udzielaniu ulg 
przy ściąganiu podatków. Zaległości 
podatkowe mają być ściągnięte do 
dnia 1.1-27 r. Ulgi mają być udzie- 
lane z całą oględnością. 

Podsekretarz stanu w Me-stwie 
Spraw Zagranicznych p. Roman 
Knoll powrócił z urlopu i objął 
urzędowanie. 

  

    

      

  

Cena 20 groszy. 
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Dyskusja nad budžetem M-stwa Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Pu- 

blicznego. ` 
WARSZAWA. 26.XI. (Pat). Na 

wczorajszem przedpołudniowem po- 
siedzeniu sejmowej komisji budże- 
towej przystąpiono przedewszyst- 
kiem do dalszego ciągu dyskusji 
szszegółowej nad budżetem M-stwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. 

Pod obrady wszedł kolejny dział 
wydatków departamentu sztuki. 

Referent poseł Kaczyński (Ch. 
D.) stwierdził, że wydatek na ten 
cel nie odpowiada potrzebom i 
proponuje powiększenie tej kwoty 
o 100.000 złotych. 

Po krótkiej dyskusji wniosek ten 
uchwalono. 

Przemówienie min. Bartla. 

Następnie zabrał głos p. mini- 
ster Bartel, który odpowiedział na 
zarzuty poczynione w toku dysku- 
sji ogólnej. - 

Poseł Harusewicz  zapytywał, 
czem należy tłomaczyć dymisję vi- 
ce-ministra Łopuszańskiego. * 
— Stoję na stanowisku, że mini- 

ster jest odpowiedzialny przed parla- 
mentem nietylko za swoje prace, ale 
także i za pracę swego działu. Bio- 
rę udział w tych obradach także i 
dlatego, aby ewentualne ataki na 
poszczególnych urzędników wziąć 
na siebie, ale wzamian zatb musi 
się pozostawić ministrowi prawo 
dysponowania swoimi urzędnikami 
i usuwania tych, którzy albo nie 
idą po linji jego żądań, albo nawet 
idą wbrew tej linji. 

Ta metoda jest stosowana na 
całym świecie. 

Poseł Sliwiński poruszył wspól- 
nie z posłem Łypacewiczem spra 
wę braku kwalifikacyj u pewnej 
części profesorów akademickich. 

Ustawa o szkołach akademic- 
kich z roku 1920 jest Ściśle sto” 
sowana i istnieje autonomja szkół 
akademickich. 

Pos. Harusewicz zapytywał © 
politykę oświatową M-stwa. Po- 
wziąłem zamiar, który z pośpie- 
chem wykonam, aby tę politykę już 
w szkole ustalić. 

Pos. Łypacewicz pytał, czy istnieje 
plan postępowania M-stwa w prze- 
widywaniu wzrostu ilości dzieci. 
Otóż oświadczam, że plan taki 
istnieje i jest bardzo szczegółowo 
opracowany. 

Odpowiedź p. Wasyńczukowi. 

Przechodząc do zarzutów posła 
Wasyńczuka, muszę stwierdzić, że 
jeśli dobrze znał stan faktyczny, to 
rozumowanie jego było sztuczne. 

Urzędnikom nie można robić 
zarzutów, że stoją na gruncie u- 
stawy—zwanej popularnie „ustawą 
Thugutta-Grabskiego". 

Stwierdzam kategorycznie, że 
od maja nie założono ani jednej 
szkoły utrakwistycznej. 

Jeśli pos. Wasyńczuk ma do- 
wody, że tak nie jest, niech temu 
zaprzeczy. 

Stwierdzam w imię prawdy, że 
, w departamencie szkolnictwa pow- 
szechnego niema ducha szowinizmu 
i nienawiści. 

Sam jestem wychowańcem szko- 
ły utrakwistycznej i zawdzięczam 
jej to, że nie mam nienawiści do 
ukraińców i znam ich język, co u- 
ważam za pożyteczne. Każdy jed- 
nak obywatel polski musi także 
znać język polski. 

Stosunek do szkolnictwa 
żydowskiego. 

Pos. Grunbaum następnie po- 
wiedział jedną rzecz, która mnie 
najbardziej dotknęła, a mianowicie, 
że rząd polski nietylko jest nie- 
życzliwy dla ludności żydowskiej 
w swoim kraju, ale jeszcze za po= 
mocą widocznie jakiejś interwencji 
pragnie szkodzić ludności żydow- 
skiej poza granicami państwa. 

Jeżeliby tak było, musiałbym 
istotnie wstydzić się w  najwięk- 
szym stopniu'i wystąpiłbym prze- 
ciwko temu z całą siłą. Na szczę- 
Ście tak nie jest. 

Jeżeli w szkole jest choćby 12 
dzieci, które chcą się uczyć jakiej- 
kolwiek religji, to im się tej nauki 
udziela na koszt Państwa. 

Na zarzut „posła Grunbauma 0 
braku subsydjów dla szkół żydow- 
skich, odpowiem. że w budżecie w 
1926 r. jest na to suma 50.000 zl. 
lecz nie wpłynęło ani jedno po- 
danie o subsydjum. 

Moim punktem wyjścia jest 
1-mio klasowa szkoła powszechna, 
która musi dawać pierwsze począt- 
ki w sposób gruntowny i wypu- 
szczać uczniów przygotowanych 
dostatecznie do dalszego studjowa- 
nia. 

Drugą moją tezą jest, że nikt 
nie może być pozbawiony wskutek 
ustroju szkolnego możności osiąg- 
nięcia najwyższego wykształcenia, 
albowiem ludzi zdolnych mamy we 
wszystkich klasach _ społecznych. 
Oczywiście wymagania indywidual- 
ne powinny być: dostatecznie wy- 
sokie. 

Po zakończeniu p. minister od- 
powiada na zapytanie posła Smu- 
likowskiego o wychowaniu  fizycz- 
nem, przyczem stwierdza, że do 
wychowania fizycznego młodzieży 
rząd przywiązuje duże znaczenie. 

Pod tym względem będzie 
skoordynowana praca 3-ch mini- 
sterstw: 

Oświaty, Spraw Wewnętrznych 
i Spraw Wojskowych. Nie jest to 
jednak żadne podporządkowanie się 
wojsku, ale korzystanie z pomocy 
i ułatwień technicznych M-stwa 
Spraw Wosjk. Prace są w toku. 

Odpowiedź dyrektora Oku- 
licza na zarzuty posła Wa- 

syńczuka, 

Z kolei dyrektor departamentu 
wyznań p. Okulicz udzielał wyjaś- 
nień w związku z zarzutami po- 
sła Wasyńczuka co do cerkwi pra- 
wosławnych. 

Dyr. Okulicz stwierdza, że wpra- 
wdzie cyfry podane przez posła. 
Wasyńczuka dotyczące ilości za- 
mkniętych cerkwi są prawdziwe, je- 
dnak odnoszą się one tylko do 
Chełmszczyzny, gdzie rząd rosyjski 
krzewił prawosławie w celach poli- 
tycznych i przerabiał na cerkwie 
kościoły oraz świątynie. grecko-ka- 
tolickie. 

Na terenie Województwa Lu- 
belskiego było cerkwi 399, dziś 
jest otwartych tylko pięć. Jednak od- 
powiada to w zupełności potrze- 
bom ludności. 

Obecnie na parafję wypada nie- 
co ponad 3.000 parafjan. Ale na 
tem samem  terytorjum 1.600.000 
katolików posiada 400 kościołów. 
Niesłuszne też są zarzuty co do 
zabierania ziemi cerkiewnej. Kościół 
prawosławny w Polsce posiada 0- 
koło 89,000 hektarów, to jest, w 
stosunku do liczby probostw 2 ra- 
zy tyle ile, konkordat przewiduje 
dla Kościoła katolickiego. 

Po krótkiem przemówieniu min. 
Bartla, w którem minister udzielił 
odpowiedzi na” niektóre zarzuty, 
komisja przystąpiła do głosowania. 
W budżecie nadzwyczajnym przy- 
jęto 1 miljon złotych na budowę 
gmachu ministerstwa. 

Na tem 2-gie czytanie budżetu 
zakończono. | 

Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Ordynacja wyborcza do 
rad komunalnych. 

Na dzisiejszem posiedzeniu sej- 

  

. mowa komisja administracyjna za- 
kończyła II czytanie projektu usta- 
wy wyborczej do komunalnych rad 
powiatowych. Referował pos. Putek 
(Wyzw.), poczem w dyskusji ujaw- 
niły się 3 stanowiska: 

1. Przedstawiciel PPS propo- 
nuje, by przy wyborach stosowano 
system sejmowy, a jako ew. pro- 
pozycję — postawił wniosek okrę- 
gów 2-mandatowych.] 

2. By przy wyborach obowią- 
zywał system większościowy. 

3. ZLN proponuje wprowadze- 
nie systemu ograniczonego głoso- 
wania. у . 

Następnie komisja uchwaliła 
przepisy o wyborze do rad powia- 
towych.
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Sprawa szkolna na Ziemiach Wschodnich. 
Okólnik vice-premjera Bartla. 

Dnia 19 b. m. kierownik Min. 

Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego, p. Bartel, rozesłał na- 

stępujący okólnik do kuratorów о- 

kręgów szkolnych wileńskiego, bia- 

łostockiego, poleskiego i wołyń- 

skiego: 
„Polecam Panom  Kuratorom 

bezzwłocznie podać do wiadomo- 

ści wszystkim inspektorom szkol- 

nym następujące zarządzenie: 3 

W trosce o należyty rozwój 

szkolnictwa Oraz polskiej myśli 

państwowo - obywatelskiej pragnę 

wyjaśnić czynnikom administracji 

szkolnej wytyczne, któremi powo- 

dować się będę w swej pracy na 

powierzonem mi przez Pana Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej  stano- 

wisku. 
Wytyczne te, należycie pogłę- 

bione i przemyślane, mają być re- 

alizowane systematycznie i wytrwa- 

le przez wszystkie powładne mi 

urzędy. Będę wymagał z całą suro- 

wością ścisłego, lojalnego i uczci- 

wego ich przestrzegania, albowiem 

jedynie jednolitość myśli państwo- 

wo-organizacyjnej daje gwarancję 

celowości zbiorowego wysiłku, ja- 

kim jest każda praca państwowa. - 

- Zadanie administracji szkolnej 

na Kresach jest niezmiernie donio- 

słe. Administracja ta niezależna od 

organów politycznych, mająca na 

widoku Jed nie wychowanie, _0- 

światę i potrzeby Kulturalne miej- 

scowej ludności, reprezentuje naj- 

bardziej ideowe oblicze pracy pań- 
śtwowej, a opierając się na współ- 
czesnych zdobyczach myśli peda- 

gogicznej, możei powinna praco- 

ać tarć, aeslowoh: ku po- 

owi wszystkich obywateli, nie- 

zależnie od ich wyznania, narodo- 

wości lub pochodzenia. Administra- 

cja szkolna musi należycie zrozu- 

mieć, że szerzenie polskiej kultury, 

pogłębianie polskiej myśli obywa- 

telskiej, wychowywanie młodzieży 

w poczuciu cenności jej polskiej 

przynależności państwowej może 

się odbywać skutecznie. jedynie m% 
ruńcie szacunku dla tego _wszyst- 
ki co stanowi odrębności kul- 

turalne, wyznaniowe i narodowe 

ludności. Wszystkie brutalne na- 

rzucanie zewnętrznych cech polsko- 

šci, wszelkie próby nieliczenia się 

z tem, co dziecko przynosi z do- 

mu rodzinnego, awięc przedewszy- 

stkiem _z_ językiem domowym 
dziecka, wszystko, co może mieč 
cechy ucisku narodowego — odbi- 
a się zawsze jak najfatalniej na 

duszach młodego pokolenia, po- 

woduje uczucia nienawiści, daje w 

rezultacie brak lojalności w stosun- 

ku do państwa i powoduje w krót- 

kim czasie wrogie w stosunkii do 

niego nastroje. Historja walk  wy- 
zwoleńczych, zarówno naszych, jak 
i innych narodów, Świadczy o tem 

wszystkiem niezawodnie. 
Nauczyciel, któ ch_ rzeczy 

nie rozumie, inspektor szkolny, któ- 

ry ujmuje swoją zaszczytną i od- 
powiedzialną rolę jako rolę narzę- 

dzia walki z ludnością, żle_ służy służ 
sprawie wychowania publicznego A. 

„na stanowisku swe zostać 

„może. Wysoki takt towarzyszyć mu- 

si wszystkim poczynaniom peda- 
gogicznym. 

Wiktor Piotrowicz. 

Bomnik przeszłości. 
Garść uwag literackich. 

I jeszcze jeden głos o pom- 
niku... 

Dobrze się stało, że Komitet 

Główny budowy pomnika Adama 
Mickiewicza w Wilnie wstrzymał 
się z decyzją co do wyboru tego 

lub innego z nadesłanych na kon- 

kurs projektów, względnie artysty, 
któremu wzniesienie pomnika po- 
wierzy, a to dlatego, że wówczas 
tylko będzie mógł stanąć pomnik 
w Wilnie, kiedy społeczeństwo, 
kiedy naród cały złoży odpowied- 
nią sumę na ten cel, mie przesą- 

dzając, w jakiej formie, w jakich 
kształtach ma stanąć pomnik wi- 
leński. Od wysokości uzbieranej 
kwoty w znacznej mierze, sądzę, 
będzie zależał wybór. 

Tak postawiona sprawa ma 

swoje widoczne, bardzo dobre stro- 
ny. Pozwoli bowiem wypowiedzieć 

się szerszemu ogółowi myślącemu, 

to znaczy tym, którzy nie polega- 
jąc na autorytecie bądź fachowców, 

bądź poszczególnych pisarzy, chcą 
patrzeć własnemi oczyma i własne 

wypowiadać przekonania. 

Następnie zrobi swoje czas, za- 

stanowienie się, ochłonięcie z pierw- 

szych podniet, tak mistrzowsko po- 

budzonych wystąpieniem w prasie 

szefa sekcji propagandy Komitetu 

budowy pomnika p. Czesława Jan- 
kowskiego, pozwoli spokojnie, z 

przemyśleniem i głębokiem  prze- 
konaniem skonkretyzować objek- 

Wymaganiem pierwszorzędnem, 

którego będę żądał kategorycznie, 

jest dokładna znajomość miejscowe- 

o_języką przez nauczycielstwo I 

inspektoraty _ szkolne. _ Rzeczą 
zupelnie bezporną i z punktu wi- 

dzenia dydaktyki niewątpliwą jest 

konieczność porozumiewania się z 

dzieckiem przy początkach naucza- 

nia w jego języku PA 

Nauczyciel _ nie_ znający języka 

miejscowego nie może prowadzić 

skutecznie nauczania, z puńktu zaś 

"widzenia państwoweżo szkoła, za- 
czynająca nauczanie w języku dla 

dziecka obcym, nigdy nie zyska 

sobie tego szacunku i miłości ro- 

dziców i dzieci, bez którego jej 

wpływ wychowawczy nie da się 

pomyśleć. Е 

Nie znaczy to, aby język pol- 

ski, jako język państwowy, miał 

być na drugi plan zepchnięty. Za- 

równo z punktu widzenia -intere- 

sów państwa, jak i praktycznych 

warunków życia ludności, gruntow- 

na znajomość języka polskiego, 

wiadomości z zakresu jego historji, 

geografji, piśmiennictwa, ustroju — 

musi być dziecku udzielana w spo- 

sób najistotniejszy. Należy jednak 

dbać o to, aby nauka odbywała 

się w nastroju przychylnym dla 

Polski i jej państwowości, aby 

dziecko, a Śladem jego i rodzice, 

rozumieli, że zadaniem szkoły nie 

jest zwalczanie miejscowego języka, 

tradycji i kultury, ale rozbudzenie 

poczucia obywatelskiego ipaństwo- 

wego, które może się rozwijać je- 

dynie na gruncie uczciwego i przy- 

chylnego stosunku szkoły do życia, 

języka, obyczajów ludności. 

Zanim w najbliższej przyszłości 

wydam bardziej szczegółowe zarzą- 

dzenia, które w konkretny sposób 

dadzą wyraz sformułowanym po- 

wyżej wytycznym, polecam wszy- 

stkim pp. inspektorom omówić 

poruszone przezemnie dyrektywy z 

podległem  nauczycielstwem i tą 

drogą podać jemu do wiadomości. 

Minister, Kierownik Minister- 

stwa. (7) K. Bartel. 

z 

Z ZAGRANICY. 
O długi wojenne. 

PARYŻ. 26. XI. (Pat.). Echo 
de Paris donosi, że Poincare ma 

zamiar w najbliższym czasie wzno- 

wić rokowania w sprawie długów 

wojennych. 

Choroba Stresemanna. 

BERLIN. 26. XI. (Pat.). Biuro 
Wolfa donosi, že min. Stresemann 

zachorował nagle, wobec czego 

komisja budżetowa Reichstagu na 

odbytem dziś posiedzeniu postano- 

wiła odroczyć na czas późniejszy 

sprawę subwencji rządowej dla 

„z. Deutsche Allgemeine Ze- 

tung. 

Oburzenie górników angielskich. 

LONDYN. 26. XI. (Pat.). Kon- 
ferencja delegatów górniczych przy- 
jęła jednogłośnie rezolucję wyraża- 
jącą oburzenie z powodu warun- 
ków zaofiarowanych przez właści- 
cieli kopalń w niektórych okręgach. 

tywny sąd, powziąć decyzję kry: 
tyczną, opartą na wszechstronnem 
ujęciu sprawy. 

I zawczasu niejako suponuję, 
by nie rzec: twierdzę z przekona- 
niem, iż ten czas, to uspokojenie, 
to zastanowienie przemówi na rzecz 
pomnika Szukalskiego. Bo jak każ- 
de wielkie dzieło, jak każdy głębo- 
ko sięgający czyn społeczny lub 
artystyczny, projekt ten zyskuje na 
dłuższem, wszechstronniejszem i 
wnikliwszem poznaniu go, zyskuje 
na stałem i częstem „powracaniu* 
doń, na ponownem, bez uprzedzeń 
i z dobrą wolą, oglądaniu i bada- 
niu. Powtarzam: tutaj zrobi swoje 
czas. 

Z projektem Szukalskiego jest 
tak jak z głęboką, zmuszającą czuć 
i myśleć książką, z wielkiem dzie- 
łem literatury: nie objąć tego dzie- 

ła odrazu, nie zgłębić po przerzu- 
ceniu kart, nie zrozumieć i nie od- 

czuć po lekturze do poduszki, lub 
po obiedzie... Za wielkie, za głębo- 
kie. I nie ma na to żadnej rady. 
Tak było, tak jest i tak będzie. 

* 

„ Mowa tu o pomniku i kolejach 
jakie przechodzi? Doskonale! Po- 
mówny i o samym Mickiewiczu. 

Kiedy przed stu laty ukazał się 
tom pierwszy jego poezyj — rzu- 
ciły się na Mickiewicza wszelkie 
powagi: naukowe i społeczne. Ba, 
nawet szeroki ogół, okrom mlo- 

dych kolegów po piórze—albo in- 

tonował pieśń klasyków wileńskich, 
albo z rezerwą wyczekiwał. Nie 
trwało to długo... 

„Ukazały się „Dziady* wileńskie, 
później drezdeńskie z tą, niepraw- 
daż,  Improwizacją Mickiewicza, 

K U R J E R 

Życie hidłoruskie. 
Otwarcie „Białoruskiej Chatki". 

Dziś 27 listopada odbędzie się 

w Wilnie otwarcie klubu „Biełarus- 

kaja Chatka” w lokalu byłej res- 

tauracji „Renesans* (Wielka 56 m. 

8), ponieważ lokal przy ul. św. An- 

ny 2 zagarnęli „hramadowcy“, U- 

mieszczając tam Zarząd Główny 

T-stwa Białoruskiej Szkoły, będą- 

cego jedną z ekspozytur „Hramady“. 

Białoruskie Kursy Nauczycielskie. 

T-stwo oświatowe „Prašwieta“, 

znajdujące się pod wpływem Bia- 

łoruskiej Rady Narodowej p. Paw- 

lukiewicza, czyni usilne zachody 

przed odnośnemi władzami w spra- 

wie otwarcia w Wilnie rządowych 

białoruskich kursów nauczycielskich. 

Podobno starania te sąna  do- 

brej drodze. 

Białoruska delegacja u Arcybi- 

skupa Wileńskiego. 

12. XI. r. b. Komitet Centralny 

Białoruskiej Demokracji Chrześci- 

jańskiej w Wilnie wysłał delegację 

do Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, 

celem doręczenia mu memorjału o 

najpilniejszych potrzebach duchow- 

nych Białorusinów — katolików, 

oraz pertraktacyj w tym kierunku. 

Mimo minimalizmu postulatów 

i ich słuszności, delegacja biało- 

ruska została przyjęta ozięble i po- 

została bez rezultatów, co wywo- 

łało w społeczeństwie białoruskiem 

daleko idące rozczarowanie na pun- 

kcie apolityczności nowego Arcy- 

pasterza. 

Rozwój pisma, Sialanskaja Niwa”. 

„Sialanskaja Niwa", organ Bia- 

łoruskiego Związku Włościańskiego, 

od bieżącego tygodnia poczęła wy- 

chodzić 2 razy tygodniowo, miast, 

jak to było dotychczas, raz na ty- 

dzień. 
Personel redakcji został zwię- 

kszony; niebawem przeniesie się 

ona do nowego, obszerniejszego 

lokalu. 

Wyjazd Franciszka Olechnowicza 
do Mińska. 

Ostatnio opuścił Wilno, udając 
się wraz z rodziną do Mińska, 

Franciszek Olechnowicz (Francisk 

Alachnowicz), zdolny aktor, reży- 

ser i publicysta, oraz najwybitniej- 
szy dramatopisarz białoruski. 

Z upodobań polonofil, przez 

pewien czas był on wice-prezesem 
Białoruskiej Rady Narodowej R. 

Pawlukiewicza, jednakże absolutna 
niemożliwość pracy zgodnie z po- 

wołaniem nad rozwojem sceny bia- 

łoruskiej, oraz uciążliwe warunki 

pracy zarobkowej w Kasie Cho- 

rych m. Wilna, zmusiły go do o- 

puszczenia tak kochanego przezeń 

miasta, którego typy mieszczań- 

skie z niezrównaną maestrją Od- 

malował on w licznych swych ko- 

medjach i dramatach „Na Anto- 
kali“; „Mańka” i t. d. 

Przed samym wyjazdem  13.XI 

r. b. F. Olechnowicz wystąpił w 
„Dryhwie" (Trzęsawisko), jednym 

z lepszych swych utworów, który 

sam wystawił i wyreżyserował, 
przeznaczając dochód na rzecz nie- 

zamożnych uczniów gimnazjum bia- 
            

punktem szczytowym jego twór- 

"czości, a rzucili się na poetę zno- 

wwuż różni „klasycy“ w imię usta- 

lonych praw sztuki, dobrego gustu, 

szerokiego mniemania ogółu upo- 

wszechnionych haseł... A jeden 

z nich wołał: 
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 

nic nie było, nic nie będzie". 

A pomimo to „Dziady* Mic- 

kiewicza pozostały... „Dziadami* 

Mickiewicza „klasycy“ zaś war- 

szawscy...—dziadami warszawskimi. 

A kiedy w Mickiewiczu doko- 

nał się przełom religijny, kiedy To- 

wiański stanął na drodze jego ży- 
cia, kiedy wieszcz strzaskał pióro 
dla czynu, dła działania, by Kró- 

lestwo Boże zbliżyć, sprowadzić 

na ziemię—uznano Mickiewicza za 

obłąkanego i współczesnym  wtó- 

rowała w tym sądzie nauka, która 

dopiero od niedawna koryguje ten 

sąd—nie tłumu już, lub starzeją- 

cych się „klasyków* warszawskich— 

ale samej że nauki, swój własny 
sąd, bijąc się w piersi: mea culpa, 
mea culpa... 

Stąd jeszcze jeden wniosek, jed- 
na prawda od dawna ustalona, u- 
łatwiająca dyskusję i wolny, nieza- 
leżny sąd: dzieła myśli, dzieła ser- 
ca, dzieła pióra lub dłuta, słowem 
dzieła sztuki, a więcej nawet: wiel- 
kie czyny społeczne, narodowe, 
religijne — wyprzedzają współczes- 
nych i ich czasy, przerastają ogół 
i przedewszystkiem powstają naj- 
częściej wbrew opinji masy, wbrew 
woli i poglądom tłumu. | 

Wielkich uczonych, rewolucjo- 
nizujących wiedzę o świecie, dają- 
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łoruskiego w Wilnie, w sali które- 

go odbyło się to przedstawienie. 

Liczba „hurtków* Hramady. 

Według ostatniego wykazu par- 

tyjnego liczba kółek prowincjonal- 

nych bolszewizującej „Białoruskaja 

Sialanska - Rabotnickaj  Hramada, 
osiągnęło cyfrę 626. 

20-letni jubileusz Jakóba Kolasa. 

23 b. m. Białorusini, zarówno 

wileńscy, jak mińscy, uroczyście 

święcili dwudziestoletni (1906 — 
1926) jubileusz pracy literackiej Ja- 
kóba Kołasa (właściwe nazwisko— 
Konstanty Mickiewicz), jednego z 
najwybitniejszych poetów, oraz czo- 
łowego powieściopisarza białoru- 
skiego, przebywającego obecnie w 
Mińsku. 

W tym-że dniu upłynęło 20 lat 
od ukazania się pierwszego nume- 
ru, drugiego po rewolucyjnej „Na- 
szej Doli', legalnego pisma biało- 
ruskiego p. n. „Nasza Niwa”, któ- 

re od roku 1906 począwszy, wy* 

chodziło w Wilnie aż do samej 
niemieckiej okupacji,  odgrywając 
pierwszorzędną rolę w białoruskim 
ruchu odrodzeniowym. 

K.. Smreczyński. 

  

Pod adresem opozycji 
W sprawie pomnika Mickiewicza. 

Będąc warszawiakiem i bawiąc 
tu czasowo, jestem świadkiem oży- 
wionej polemiki na łamach miej- 
scowej prasy w związku z rozstrzyg- 
nięciem konkursu na pomnik Mic- 
kiewicza. 

Pozostając w stosunku prostym 
do sztuki, czuję się i ja niejako 
w obowiązku zabrać głos w tej 
sprawie. 

, Już na samym wstępie staje 
się rzecz niezrozumiała; otóż po- 
wołuje się komitet budowy pomni- 
ka, do którego wchodzi elita miej- 
scowej inteligencji, komitet wybiera 
jury, powołując co przedniejsze 
autorytety z całej Polski, zaś po 
rozstrzygnięciu przez nich konkursu 
dyskwalifikuje się tych panów i 
obrzuca błotem. Taki to już u nas 
los  szlachetniejszych i  szczyt- 
niejszych poczynań; to kwestja za- 
sadnicza. 

Zbliżmy się teraz do istoty wy- 
nikłego sporu, czyli do projektu 
Szukalskiego; szczegółów jego fa- 
buły i plastycznej realizacji nie bę- 
dę przytaczać, gdyż jest to już zna- 
ne bądź to z wystawy, bądź też zgazet, 
zaznaczę tylko, że dzieło to swoim 
poziomem kultury artystycznej w 
powiązaniu z szlachetną koncepcją 
literacką, górnie, a pięknie apoteo- 
zującą Wieszcza Narodu, z pośród 
siedmdziesięciu nadesłanych  pro- 
jektów jest odskocznią omal że 
niebotyczną i istotnie będzie pię- 
kną i wartościową ozdobą Wilna. 

Cały spór toczący się dookoła 
mającego powstać pomnika tyczy 
się głównie, acz niewyłącznie, jego 
części literackiej, która głębią uję- 

cych nauce wiecznotrwałe zdoby- 

cze; wielkich wodzów i mężów 

stanu, wykreślających nowe drogi 

narodów; wielkich poetów, wiesz- 

czących przyszłe dzieje; wielkich 

artystów i wynalazców wydzierają- 

cych naturze jej tajemnice, jak 

Prometeusz ogień bogom — omal, 

że ich wszystkich nie kamieno- 

wano, palono na stosach, burzono 

ich dzieła. 
W imię czego? W imię tych 

horyzontów, jakie tłumy zakreślały 

sobie „tępemi oczy”... 

* 

Postawiono projektowi Szukal- 

skiego — w prasie i na wystawie 

podczas rozmów—szereg zarzutów. 

Sprowadzają się one do następu- 

jących: 1) że dzieło jest niezrozu- 

miałe, 2) że nie jest to pomnik 

Mickiewicza, bo nie ma w nim 
ani Mickiewicza postaci, ani sym- 

bolu, 3) że niczem Mickiewicz 

Szukalskiego nie jest związany z 
Wilnem i krajem naszym. 

Aby odeprzeć te zarzuty i zor- 
jentować się objektywnie w zagad- 

nieniu, trzeba sobie ustalić pewne 

zasadnicze pojęcia i na ich pod- 
stawie się porozumieć. 

Zdać sobie sprawę dokładnie z 
tego, czy pomnik jest właściwy, 

dobry, czy odpowiada ustalonym 

warunkom: pomnikowi Mickiewi- 

cza—to znaczy zdać sobie sprawę 

z następujących zagadnień: 1) co 

wyniagane jest od pomnika, wzglę- 

dnie rzeźby monumentalnej na 

dzisiejszym poziomie jej rozwoju, 

2) jakiego dzisiaj znamy  Mickie- 
wicza, to znaczy, jaką mamy jego 

koncepcję i 3) czy projekt pomni- 
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cia snadź niedosiężna staje się 

įntelekcikom niezdrowej opozycji. 
aktem znamiennym jest, że po 

stronie opozycji nie było ani jed- 
nego fachowego ani nawet rzeczo- 
wego głosu, a wprost zastanawia- 

jącem jest to, że na czele tej ple- 
jady filistrów stanął nie kto inny, 

jeno sam pan Czesław Jankowski, 

nawiasem mówiąc, członek tegoż 

Komitetu Budowy Pomnika, sędzi- 
wy luminarz pióra, wytworny este- 
ta, wywołując niesmak śród swoich 
wielbicieli, do których i ja się za- 
liczam. 

Jan Trefler. 

Poranek Niedzielny W „Li“. 
Poranek dnia 21.XI — calko- 

wicie nas zawiódł. Tradycja tych 
poranków jest ustalona: — niechże 
jej nie psują organizatorzy. — Nie 
wypada angażować aż dwóch za- 
czynających debiutantów: p. A. Sza- 
tensztejna i S. Swolskiego (śpiew). 
Śpiewak p. Swolski zrobił korzyst- 
niejsze wrażenie; posiada małe te- 
norino raczej, niż baryton—o bar- 
dzo małej skali i sile. Dobrą stro- 
ną wykonania jest staranność i wy- 
raźne posłuszeństwo metrowi, skut- 
kiem czego ma się wrażenie, że p. 
Swolski odczuwa styl i charakter. 
Z wykonanych utworów najlepiej 
wyszły rzeczy Schuberta. „Azry" p. 
Swolski nie zrozumniat. 

P. A. Szatensztejn nie powinien 
występowač ze swą „manjerą“, U- 
widoczniającą się już w samej po- 
zie przed rozpoczęciem gry: wy- 
raźnie imituje Orłowa! A to robi 
komiczne wrażenie! Pomimo pew- 
nego zaawansowania w technice — 
koncertant nie zdołał uwydatnić 
myśli muzycznej wykonywanych 
utworów. Gra robiła wrażenie grze- 
bania się w klawiszach. Daleko 
jeszcze panu Szatensztejnowi do 
opanowania instrumentu, aczkol- 
wiek widać, że nad uczniem czuwa 
fachowe oko. 

Akompanjował d-r T. Szeligow- 
ski, pilnując starannie stremowa- 
nego Śpiewaka. Antoni Miller. 

Z całej Polski. 
Pożyczki dla samorządu. 

Na skutek polecenia Min. Skar- 
bu Bank Gospodarstwa Krajowego 
przystąpił do konwersji szeregu 
pożyczek, udzielonych  samorzą- 
dom z sum obrotowych Min. Skar- 
bu. Ogólna suma udzielonych po- 
życzek wynosi z górą 600 tys. zł. 

Wobec uzyskania lokacji w kraju 

poważniejszych sum, Bank Gosp. 

Kr. przyznał szereg pożyczek zwią- 

zkom komunalnym. : 

Zjazd arcybiskupów. 

Ks. Arcybiskup Hlond, Prymas 
Polski, przybył do Warszawy na 

zjazd arcybiskupów izabawi do 30 
bież. mies. 

ka w wykonaniu Szukalskiego od- 

powiada powyższym warunkom, 

rzeźbie współczesnej i koncepcji 

Mickiewicza. 
Wyznać należy otwarcie, że droga 

rozważań rzeczowych po linji wyt- 

kniętej jest trudna i żmudna, co wię- 

cej, niewdzięczna: tyle już bowiem 

w sprawie pomnika Mickiewicza wy- 

powiedziano impresyj, wrażeń, zdań, 

osadzonych na argumencie u nas 

najwięcej upowszechnionym i naj- 

bardziej przekonywającym: to mi 

się podoba, a to nie podoba —że 

droga tych rozważań, powtarzam, 

wydaje się odstraszająca, niewdzię- 

czna, może bezcelowa.. 

Przebrnięcie jej z nieuniknio- 
nemi przeszkodami, a choćby i jed- 

nem—drugiem potknięciem się — 

daje jednak zadowolenie i pewną 

satystakcję. 

Mówiąc najbardziej ogólnikowo 

(a przeto i niezupełnie ściśle), rzeź- 
ba współczesna, jak wskazuje Sa- 

mo określenie, może być, a prze- 
ważnie powinna być wyrazem epo- 

ki, w której rzeźbiarz żyje, wyra- 

zem tej techniki, jaką osiągnęli 

artyści, a wraz z nimi uznała na- 

uka. Może to być kombinacja róż- 

nych stylów, ale piętno naczelne 

wskazuje dana epoka. Z jednem 

zastrzeżeniem: rzeźba, choćby współ- 

czesna w czasie, może pozostawić 

w tyle, za sobą, technikę współ- 

czesną, wyprzedzić ją i szukać no- 

wych dróg, dawać pewne artystycz- 

ne objawienia. 
Wówczas drogi te nie są znane 

ogółowi, a zapewne i sam artysta 

odnalazł je, czy trafił na nie w 

chwili stworzenia dopiero, bo przed- 
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wkrótce otwarcie 
w gmachu 

przy ul. Dąbrowskiego 5. 

NA MARGINESIE. 

„Nareszcie wojewoda Moskalew- 
ski dostał dymę*... 

Z gazet. 

Rozedrzyjmy szaty nasze, a głowy 
posypmy popiołem, bo chwila nadeszła 

straszliwa, kiedy należy smucić się jeno, 

'a łzy gorzkie wylewać i sposobić do cio- 
sów okrutnych, gdyż los nam teraz 

szczędzić ich nie będzie. 
Żywie w polsce mąż doskonały (ale 

nie Roman Wielki, choć tak samo zwan 
czasu wręczania szabel złotych czy może 
kosztownych szubieniczek ex „usmiritie- 
lam polskawo miatieža“) ktėry jako lew 
ryczący czuwał nad całością Rzeczypo- 
spolitej i spokojem jej mieszkańców — 
aliści nie stało go na stolcu wojewodziń- 
skim lubelskiej ziemicy. 

Co to będzie? Co to będzie? 
Znakomity optymista z gazety „„Ka- 

piejka”, znany Alfons czy August, a mo- 
że Alfred Niewart-Sprzedawczyński przy” 
puszcza, że Polska może i przeżyje ten 
cios jokropny, aczkolwiek nic jeszcze 
nie wiadomo. 

Robi on przytem jako ceniony w 
kraju i zagranicą żydofil (specjalista przy= 
tem od zapałek i głęboki znawca obraz- 
ków w angielskich perjodykach, a takoż 
wynalazca czarodziejskiego zwierciadła, 
w którem tylko jego szlachetną a mą- 
drą twarzyczkę zobaczyć możesz) wie- 

kopomne odkrycie, mozolnie ze staroży- 

tnej księgi Izraela p. t. .„Lubliner Tagblat" 
wydedukował, że omawiany mąż wielki, 
a zbawca, jest Grekom podobny i śród 
żydków jako,, Grojse Arystydełes'' znany. 

Ja jednak z optymizmem drogiego 
pana Alfonsa pogodzić się nie mogę i 
czarno w polską przyszłość spozieram. 

Znane wszak są nastroje Berlina i 

Moskwy, gdzie do niedawna szept trwoż- 
ny wszelkie rozbójnicze zamiary hamo- 
wał: „Moskalewski w Lublinie! Niechaj- 
my Polski, bo nie zdzieržymyl“. 

A odszczepieństwo też chadzało bo- 
kami w trwodze śmiertelnej przed Sto- 
sów ogniaszkiem. 

A dziś co? 
Słyszę jak Moskowit chytry i Krzy- 

żak zuchwały radośnie szczerząc zęby 

* pokrzykują: „Oj, danal oj dana! Bez 

Arystyda Polska pogrzebanal Hural Hochl 
Oj, dana“! 

A i heretyki! Jeszcze o dymie tego 

znakomitka nic pewnego nie było wia- 

domo, a już przewąchali i dalej czynić 

wiece i do zguby prowadzić... 
Oj źle, źle się dzieje i ze łzami w 

przyszłość okropną patrzeć nam należy, 

Persecutor 

    

Największy szlagier świata 

„BURJGR GARSKL 
według powieści Jules Verne'a, 

p. t. Michel Strogoff. 

W roli tytułowej: „Iwan Moz- 
żuchin*, 

w roli Nadji: „Natalja Kowańko*; 

wkrótce 

w Kinie „POLONJA%.       

        
tem dróg tych szukał bezskutecznie. 

One otwarły się same w chwili 

natchnienia, 

Dałej. 
Spór o to, czy pomnik ma być 

postacią czy symbolem: człowieka, 

dzieła i t. p. — jest sporem jało- 

wym iteoretycznym; są to terminy 

i nic więcej, każdy bowiem śmiały 

pomnik będzie i postacią i sym- 

bolem. 

Proszę (dla przykładu) wyobra- 

zić sobie w Wilnie pomnik czci- 

godnego Jana Kantego Skierki. Na 

placyku przed redakcją „Slowa“, 

na wysokim postumencie, jak na 

świeczniku stoi postać tak pow- 

szechnie lubiana w tużurku (aku- 

ratnie: w tužūrku) z olbrzymią 

płachtą w ręku: to „Slowo“. A 

wokół tłum drobnych postaci ze 

wszystkich stanów i wszelakiego 

wieku od najmłodszych do najstar- 

szych — a wszystko to ciekawie 

przysłuchuje się z wyrazem żywe 

go zadowolenia na twarzy. 

Cóż ten pomnik  znaczyłby? 

Oto czciłby postać znakomitego pi- 

sarza, a jednocześnie symbolizował» 

by owo szerokie a ogólne zainte» 

resowanie mas czytelników wileń- 

skich dla jego codziennych, świet- 

nych feljetonów. Płachta „Słowa* 
w ręku postaci pomnikowej byłaby 

wyrazem upodobania naszych ide- 

ałów tutejszych — wyrazem naszej 
niewątpliwie szczerej krajowości. 

Tak się przedstawia teorja w 

świetle praktyki. 

(Dok. n.) 
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Žycie gospodarcze. 
Minister Reform Rolnych o planie 

"parcelacyjnym na r. 1927. 
Minister Reform Rolnych, d-r 

W. Staniewicz, udzielił prasie na- 
stępujących informacyj w sprawie 
wykonania planu parcelacyjnego 

na r. 1927-y. 
W wykonaniu ustawy z dnia 

28-XII-1925 r. o wykonaniu refor- 
my rolnej Rada Ministrów rozpo- 
rządzeniem z dnia 9-X1 r.b. ustaliła 
plan parcelacyjny na rok 1927, 
który przewidywał, że na terenie 
całego Państwa ma być rozparce- 
lowane 200.000 ha, w tem z grun- 
tów państwowych i Państwowego 
Banku Rolnego 80.000 ha, 4 grun- 

tów zaś prywatnych 120.000 ha. 

Na poczet wykonania tego planu 
zaliczone zostają wszystkie grunty 

prywatne, rozparcelowane do dnia 

1 listopada 1926 r., o ile położe- 

niem swem odpowiadają planowi 

parcelacyjnemu. Według posiada- 

nych obecnie przez Ministerstwo 

Reform Rolnych przybliżonych da- 

nych, które wymagają jeszcze spraw- 

dzenia i mogą ulec nieznacznym 

odchyłeniom, wykonanie tego pla- 

nu w stosunku do gruntów pry- 

watnych przedstawia się jak nastę- 

puje: 
  

Przeznaczono ° 
na Na tereni w planie parcel. enie 102 

I r. 

Rozparcelowano] 
do 1-X1-26 r. zali. Niedobór do uwzgl. 
czono na poczet w wykazie imien- 
wyk. pl. parcelac. nym na rok 1927. 

na 1927 r. 
    
      

  

1. b. Kongresówki 30.000 22.183 1.817 

2. woj. wschodnich 53.200 21.320 25.880 

3. Małopolski 20.000 17.209 2.191 

4. b.zab. pruskiego 
i Śląska Ciesz. 16.800 2.089 14.711 

Ogółem: 120.000 68.801 51.199 

Z powyższego wynika, że na 
ogólny obszar 120.000 ha wyzna- 
czony w planie parcelacyjnym na 
rok 1927 dla gruntów prywatnych 
zostało w roku bieżącym rozpar- 
celowane około 69.000 ha, pozo- 
staje więc niedobór, wynoszący 
około 51.000 ha, przyczem niedo- 
bór ten dotyczy głównie woje- 
wództw zachodnich i wschodnich, 
t.j. tych terenów Państwa, na któ- 
rych czy to ze względu na stosun- 
kowo małe zaludnienie rolnicze, 
czy też z uwagi na potrzeby uzu- 
pełnienia gospodarstw karłowatych 
i małorolnych parcelacja jak najin- 
tensywniej właśnie powinnaby się 
rozwijać. 

Dlatego też nietylko ze wzglę- 
du na wyraźny przepis ustawy, 
lecz i z uwagi na rzeczywistą po- 
trzebę naprawy ustroju rolnego w 
Państwie, wspomniany niedobór 
parcelacyjny 51.000 ha będzie mu- 
siał być objęty wykazem imiennym 
na rok 1927. 

Majątki, które zostaną umiesz- 
czone w tym wykazie, według roz- 
kładu odpowiadającego obszarom 
nierozparcelowanym w myśl planu 
powyższego na parcelowanych te- 
renach Państwa, będą musiały być 
rozparcelowane przez samych wła- 
ścicieli lub sprzedane Państwowe- 
mu Bankowi Rolnemu do dn. 1 
grudnia 1927 r, a jeżeli to niena- 
stąpi,to majątki te będą przez Mi- 
nisterstwo Reform Rolnych przy” 
musowo wykupione. 

, Przy wyborze majątków na wy- 
kaz imienny, poza innemi wzglę- 
dami, jak naturalny pęd do parce- 
lacji na danym terenie, dezyderat 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
Potrzeba zespolenia pracy orga- 

nizacyj ogrodniczych. 

Grupa osób nosi się z zamia- 
rem utworzenia w Ziemi Wileń- 
skiej związku posiadaczy sadów, 

celem podniesienia produkcji sa- 
downiczej. 

W drugiej połowie grudnia ma 
być zwołany zjazd, na którym te 
sprawy mają być rozważane. 

W Wilnie egzystuje od kilku lat 
Wileńskie Towarzystwo Ogrodni- 

cze, którego działalność ujawniła 
się w organizacji: pogadanek, od- 

czytów i wogóle szerzenia wiedzy 

i zamiłowania do ogrodnictwa po- 
między ludnością Wilna i podmiej- 
skich okolic. 

Przy Związku Kółek Rolniczych 
istnieje również wydział ogrodni- 
ctwa — którego prace rozciągają 

Z Teatru. 
Występy Solskiego w „Mieszcza- 
nach* (Gorkij) i „Safandułach* 

(Sardou). 

Po Harpagonie w „Skąpcu“ uj- 
rzeliśmy z kolei znakomitego goś- 

cia sceny wileńskiej w „Mieszcza- 
nach* Maksyma Pieszkowa-Gorki- 
ja i „Safandułach” Wiktoryna Sar- 

dou. Jakgdyby umyślnie dano bez- 

pośrednio po sobie i w krótkim 
odstępie czasu te dwie rzeczy, byš- 
my mogli nietylko porównać je 
jako wyraz dwu djametralnie róż- 
nych psychik i kultur, lecz rów- 
nież zapewne po to, by mieć jed- 
nolity obraz skali artystycznej Sol- 
skiego, rozpiętej między Pierczy- 
chinem z „Mieszczan* a Leonida- 
sem z „Safandułów". 

Inaczej—nie widziałbym dość 
umotywowanej racji, która mogła- 
by skłonić teatr polski, w Wilnie 
zwłaszcza! do wystawienia „pjesy“ 
w rodzaju „Na dnie" tegoż autora, 
gdzie podobnie jak w „Mieszcza- 
nach* wciąż się mówi w sposób 

    

  

ustawowy umieszczania większych 
majątków przed mniejszemi i t. p., 
pierwszorzędną rolę będzie Odgry- 
wała stwierdzona przez urzędy 
ziemskie potrzeba uzupełnienia kar- 
łowatych i malorolnych gospo- 
darstw w pobliskich wsiach w 
związku z zamierzonem scaleniem 
ich gruntów. Stoję bowiem na sta- 
nowisku, że przepisany kontyn- 
gent 200.000 ha rocznie musi być 

parcelowany nietylko dlatego, że 
wymaga tego obowiązująca obec- 
nia ustawa o wykonaniu rcformy 
rolnej, lecz przedewszystkiem w 
tym celu, aby przez uzdrowienie 
przy wykonywaniu tej parcelacji 

gospodarstw karłowatych uczynić z 

nich takie warsztaty pracy rolnej, 

które naprawdę dopiero będą zdol- 

ne z należytym pożytkiem tak dla 
siebie, jak i dla Państwa skorzy- 
stać całkowicie z dobrodziejstw 
rozwijającej się u nas z każdym 
rokiem oświaty powszechnej, oraz 

wykorzystać zbawienne dla rolnic- 
twa skutki odrodzenia kredytu dłu- 
goterminowego. 

Mówię i mogę mówić o odro- 
dzeniu kredytu długoterminowego 
dla rolnictwa, gdyż obecnie moż- 
ność uplasowania listów zastaw- 
nych Państwowego Banku Rolnego 
przewyższa już jego zdolności e- 
misyjne. Uważam jednak, że kredyt 
ten w zastosowaniu do drobnego 
rolnictwa tylko wtedy da należyte 
wyniki, gdy ustrój rolny wsi na- 
szej zostanie uzdrowiony w dro- 
dze racjonalnego z punktu widze- 
nia gospodarczego wykonania re- 
formy rolnej. 

się na teren Województwa Wileń- 
skiego. Wydział ten, subsydjowany 
przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Dóbr Państwowych, rozwinął dość 

szeroką działalność: są już założo- 
ne sady pokazowe, rozpoczęta Or- 

ganizacja szkółek drzew Qwoco- 
wych na Województwo Wileńskie, 
prowadzone są kursa ogrodnicze, 
pozatem zorganizowano walkę ze 

szkodnikami w sadach i ogrodach. 

Ze względu na ekonomię i pod- 
niesienie produkcyjności pracy by- 

łoby wysoce właściwem połączenie 

się tych wszystkich organizacyj i 

uzgodnienie programu pracy. Od- 
biłoby się to dodatnio na podnie- 

sieniu poziomu sadownictwa na 

naszych kresach. (S) 
I -——————-— ZS 

Paiste o ołonych dziea 
tragiczny o wódce, gdzie samowar 
stanowi centrum dekoracyj, gdzie 
ludzie filozofują z minami graba- 
rzy na temat życia (przez wielkie 
Ż) oraz jego „principów” i. „smys- 
ła" (oba słowa niemożliwe do 
ścisłego przełożenia na język pol- 
ski, co jest rzeczą charakterys- 
tyczną). 

Od podniesienia kurtyny po- 
wiało ze sceny znaną, ach! zanad- 
to dobrze nam znaną atmosferą 
wiecznych studentów, „narodnikow 
w kartuzach*, tą całą kacapszczyz- 
ną, która w Rosji przecież nie ra- 
ziła tak i nie przygnębiała jak w 
Polsce. Sztuki takie jak „Mieszcza- 
nie“, grane po polsku z silnem ak- 
centowaniem kolorytu rosyjskiego 
(jak to uczyniono w „Lutni*) stają 
się jaskrawsze i brutalniejsze niż 
są w rzeczywistości, t. zn. w ory- 
ginale i w rodzimem środowisku, 
np. gdzieś na scenie Aleksandryj- 
skiego Teatru w Petersburgu. Tam 
rozpływa się ich ton zasadniczy w 
głosach prawdziwego życia, tu ra- 
zi, męczy i dręczy swem  niezwy« 
kłem brzmieniem, swą zatraconą 
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wszystkich warstw i każdego 
wieku, spieszcie ujrzeć niezrówn. 

komików świata 

PAT i PRTAGHON, 
Hw najnowszej, tryskającej szam- 

В 

  
pańskim humorem farsie 

H „ZIĘCIOWIE w OPAŁACH* 
2232 Dziś w kinie „HELIOS“.         
Masażysta 

S. OKUN, Hotel „Palace“. 
Dowiedzieć się u portjera. | W.Z.P. 80, 

2138-2 

  

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 

26 listopada r. b. 

1. Waluty 
Banknoty 

żądano płacono tranzak. 
Dolary St. Zjed. 8,98!/2 8.98 8,981/4 

Złoto 
Ruble złote 4,76 4,75 RR 

Papiery procent. 
Dolarówka 44,50 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem. za 100 zł. — 32—37,5—32—38 
Akcje 

Banku Polskiego 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

wart. nom.  tranz. 
100 zł. 19 

26-XI b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 8,99 901 8,97 

li. Dewizy 

Londyn 43,71 43,82 43,60 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 31,50 31,58 31,42 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,00 174,43 173,57 
Rzym 38,65 38,72 38,53 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 80,50—80.25—80,50 
Związek spółek zarobk. 5,50 
Lilpop 15,75—16,25 
Modrzejów 3,70 
Ostrowiec 7,25—1,20—1,25 
Rudzki 1,12—1,11 
Starachowice 2,07--2,01—2,04 
Borkowski 1,16—1,15—1,17 
Zyrardów = 10,75 -11,20 

EE ENSKI 

Egzamin nieudolnoš- 
ci magistrackiej. 
Przebieg wczorajszego pożaru 

przy ul. Žawalnej Nr. 3, gdzie 
spłonęły 3 domki i garaż, oraz za- 
chowanie się magistrackiej straży 
pożarnej był jeszcze jednym dowo- 
dem, że gospodarka magistracka 
nie stoi na wysokości zadania. 

Odległość miejsca pożaru od 
Magistratu nie przekracza 400 met- 
rów, a jednak straż pożarna przy- 
była na miejsce wypadku dopiero 
po 40 minutach. Już to wystarczy- 
łoby, aby zdyskwalifikować p. Wa- 
ligórę jako komendanta stražy 0g- 
niowej. Tego jednak mało. Straż 
pożarna podczas gaszenia pożaru 
wykazała, że nie ma pojęcia o swo- 
ich zadaniach. Laicy lepiej wywią- 
zaliby się z tego zadania. Garaż 
cały w płomieniach i tu nic się nie 
dało już zrobić. Wybuch benzyny 
w zbiornikach zapalił cały budy- 
nek. Ale od garażu zapaliły się są- 
siednie budynki, z których 2-ch nie 
można było uratować. To widział 
każdy. Strażacy jednak byli in- 
nego zdania, bo zamiast polewać 
wodą zagrożony następny dom, 
gasili domy, których nic już w da- 
nych okolicznościach wyratować nie 
mogło. Nic więc dziwnego, że 
drewniane Ściany ostatniego dam- 
ku, rozgrzane żarem bijącym od 
dopalających się domków  sąsied- 
nich, stanęły w płomieniach. 

Teraz dopiero zorjentowali się 
strażacy, że popełnili błąd nie do 
darowania. Wzięli się więc do ga- 
szenia ostatniego domu. Ale tu 
zamiast gasić ogień we wnętrzu, 
co dawało się łatwo uskutecznič 
przez drzwi i okna, strażacy zaczę- 
li rozwalać dach. Oczywista, że po 
takiem potraktowaniu sprawy przez 
straż ogniową, ogień, znajdując 
przewiew i Świeży strumień po- 
wietrza przez z w dachu, Ob- 
jął momentalnie - cały budynek. I 
potem dopiero doświadczeni stra- 
żacy wiąli się do usilnego polewa- 
nia czwartego domu, któremu gro- 
ził pożar. Oczywiście ten dom bez 
trudu dało się uratować. 

A obywatele miasta płacą Ma- 
gistratowi olbrzymie sumy dla u- 
trzymania straży pożarnej. Nie 
wolno  partaczom  magistrackim 
marnować grosza publicznego! 

Zdan. 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 26-g0 listopada 
w hurcie. 
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. w w 
w Wilnie Wołkowysku Słonimie 

40—50 
Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 42 42 

Owies 34—35 © nie notow. 
Jęczmień browarowy 35—36 35 

», Na kaszę nie notow. nie notow. 
Pszenica 50—51 E 5.00 
Mąka pszenna am. 1 kg:| nie notow. 1 zł. za kg. 
Len 16 klg. słoma lniana 4 nie notow. 

Olej = PB = < й 
eje: Iniany za : 

Pokost ы ‚ :: > 
Makuchy Iniane а z 2 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za I kg. | 1.00—1.10 o 1.00 
ъ žytnia 50 proc. 55—60 nie notow. 
5 razowa — » 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.60 з 1.45 
cielęcina 2.00 1.45 
baranina 1.60 1.40 
wieprzowina 2.60 o 2.30 
gęsi | nie notow. nie notow. 
kaczki з > 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.30 s 4.00 
smalec wieprzowy 4.80 4.40 

Nabiał: masło niesolone 1,50—8.00 1.50 
», SOlone 5.00—6.00 nie notow 

śmietana 1.60—2.30 o » 
twaróg 5 60—80 1.00 
jaja za 10 sztuk 2.20—2.60 2.00 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60—1.00 З nie notow 
gruszki nie notow. » 
śliwki * 5 

Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg.| 9,30—13,00 z „” 
chrom za stopę 2.70—3.50 * 
gemza , * » 

Drzewo sążeń: sosna 120 zł. „ 
brzoza 160 zł. я 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 39 
Owies 7 kų 34,50 
Jęczmień browar.  37—37,50 
Jęczmień na kaszę 33,50—35 
PSZENICA 00:43. 

harmonją i przejmującą jękliwoś- 
cią. Ten światek, w którym żyją 
bohaterowie Gorkija, jest, chwała 
Bogu, obcy nam zupełnie: ich ro- 
zumowanie, ich sposób bycia, ich 
psychika wreszcie, z naszą psychi- 
ką nie mają nic wspólnego. I nawet 
ten pozornie tęgi i zdrowy moral- 
nie Nił=nie jest normalnym czło- 
wiekiem: determinacja raczej niż 
optymizm jest pobudką jego czy- 
now... 

Smutna, przykra i niepotrzebna 
Sztuka. Wystawiono ją, jak sądzę, 
jedynie dla Solskiego, który kreo- 
wał niezwykłą postać Pierczychina. 
Któż to jest ten Pierczychin? Sta- 
ry włóczęga, handlarz ptaków, pi- 
jak niespełna rozumu, mający być 
wśród „Mieszczan* wcieleniem su- 
mienia, słowem typ pospolitych w 
Rosji „jurodiwych*, tylko bez reli- 
gijnego obłąkania tamtych. 

Solski wydobył cały niezwykły 
charakter tego typu, więcej niż 
charakter—duszę. Ta dusza ujaw- 
niała się nietylko w słowach; prze- 
dewszystkiem w masce i całym wy- 
glądzie postaci. Był to jeszcze je- 

51,50 

den majstersztyk wielkiego artysty; 
mały, głupawy Pierczychin w in- 
terpretacji Solskiego otrzymał cen- 
ny dar: promieniowała z jego ges- 
tów i słów jakaś szlachetność du- 
cha, dzięki której ów pijaczyna 
wyższy się stał nad otoczenie, u- 
ważające go za parjasa. Ten rys 
szlachetności, bardzo subtelnie przez 
Solskiego zaznaczony, uczynił han- 
dlarza ptaków  najsympatyczniej- 
Szym z całego grona postaci tej 
sztuki. W trzecim akcie, po odtań- 
czeniu i odśpiewaniu przez ptasz- 
nika z młodzieńczą werwą i swo- 
bodą „kamarińskiego* posypały się 
przy otwartej scenie rzęsiste bra- 
wa: ludzie na widowni spoglądali 
na siebie z dumą, jak gdyby mó- 
wiąc: 

— To Solski, co?... 
Niemniejsze uznanie należało się 

p. Wołłejce, który zagrał typowego 
„chaziaina*, żywcem jakgdyby prze- 
niesionego z jakiejś Samary czy 
Tuły. Perypetje tej nieokiełzanej, 
pierwotnej jeszcze duszy p. Wołłej- 
ko oddał z siłą i plastyką. Pomi- 
mo iż recenzja ta ukazuje się nie 

Z sądów. 
O ciężkie uszkodzenie ciała. 

Przed dwoma laty we wsi Krzy- 
żowce pow. Wileńsko- Trockiego, w 
domu Bronisława  Tracewskiego 
odbywało się hucznie urządzone 
wesele. Ciasna wiejska lepianka za- 
pełniona była szczelnie gośćmi za- 
proszonymi na gody weselne. Hu- 
morem, krewkością, a także nad- 
zwyczajną wprawą w wypitce Wy- 
różniali się Wiktor Taraszkiewicz i 
Jan Widato. Oni też prowadzili tu 
rej. 

Pito, tańczono. Jednem słowem 
bawiono się bardzo wesało. Aż tu 
nagle muzyka przestała nagle grać 
i ani rusz nie można jej było 
skłonić do dalszego grania. Nie 
pomogły prośby, obiecywanie wyż- 
szego wynagrodzenia. Muzykanci 
byli twardzi w swem nieodwolal- 
nem postanowieniu. W sprawę tę 
wdali się Taraszkiewicz i Widato. 
Gdy jednak słownemi argumenta- 
mi nie udało się mi nic u muzy- 
kantów wskurać, użyli argumentów 
„namacalnych*. Posypały się razy 
zadawane przez krewkich wodzire- 
jów weseliska muzykantowi Piotro- 
wi Chociłowskiemu.  Chociłowski, 
nie mogąc się przeciwstawić dwum 
przeciwnikom, uciekł na podwórze. 
Rozpoczęła się gonitwa i w rezul- 
tacie napastnicy dopadli uciekają- 
cego. W czasie bójki, jaka się na- 
tychmiast wywiązała, Chociłowski 
po krótkim oporze uległ przemo” 
cy, tracąc od uderzeń kolby kara- 
binowej i szabli przytomność. Prze- 
wieziony do szpitala św. Jakóba w 
Wilnie, po kilku dniach Chociłow- 
ski zmarł. 

Taraszkiewicz i Widato zostali 
aresztowani i osadzeni w więzieniu. 
Wczoraj zasiedli oni na ławie os- 
karżonych. W czasie przewodu Są- 
dowego wyjaśniło się, że oskarże- 
ni byli na weselu pod dobrą datą. 
Do bójki doszło nietyle z powo- 
du odnowy dalszego grania przez 
Chociłowskiego, ile przez jego u- 
bliżające zachowanie się w stosunku 
do dwu oskarżonych. Pozatem 
pierwszy wszczął bójkę sam Cho- 
ciłowski. Obrona więc W osobie 
mec. Andrejewa kładzie nacisk na 
stan silnego afektu u jego moco- 
dawców podczas bójki i na brak 
u nich jakiejkolwiek chęci pozba- 
wienia Chociłowskiego życia. Wo- 
góle była to zwyczajna bójka, ja- 
kie na weselach wiejskich są na 
porządku dziennym. A że w tym 
wypadku skończyła się ona śmier- 
cią jednego z jej uczestników, zło- 
żył się na to splot różnych przy* 
czyn, za które w małym stopniu 
mogą wziąć na siebie odpowie- 
dzialność oskarżeni, 

Sąd w osobach sędziów Jodzie- 
wicza, Jacewicza i Hryniewieckiej 
po półgodzinnej naradzie wydał 
wyrok, skazujący obu podsądnych 
za zadanie Chociłowskiemu cięž- 

   

    

z RARE 

Z KARTY ŹAŁOBNEJ. 

Ś. p. Czesław Kłosowski 

Wczoraj z kościoła św. Ducha 
odprowadzone zostały szczątki 
śmiertelne zmarłego onegdaj w no- 
cy $. p. Czesława Kłosowskiego, 
podprokuratora kameralnego przy 
Wil. Sądzie Okręgowym. 

Wczoraj w czasie eksportacji 
zwłok z mieszkania zmarłego przy 
ul. Wileńskiej do kościoła był mię- 
dzy innymi obecny Minister Spraw., 
p. Aleksander Meysztowicz, oraz 
prawie wszyscy członkowie magi- 
stratury i palestry wileńskiej. 

Należy wspomnieć, że w osobie 
zmarłego. Ś. p. Czesława Kłosow- 
skiego Wilno i Ziemia Wileńska 
tracą jednego z najznaczniejszych i 
najwięcej czcigodnych obywateli. 
Ś. p. podprokurator Kłosowski łą- 
czył w sobie wzory obywatela ko- 
chającego kraj rodzinny i urzędni- 
ka świadomego zadań poruczonych 
mu przez państwo. R 

Jako członek magistratury wil., 
ś. p. Czesław Kłosowski zaskarbił 
sobie zarówno wśród swych zwierz- 
chników, jakoteż kolegów i pod- 
władnych uznanie i szacunek praw- 
dziwy, służąc na każdym kroku 
za wzór pracowitości. Dzięki niemu 
to właśnie urząd prokuratorski w 
Wilnie w czasie urzędowania eks- 
prokuratora p. Hołowni uniknął 
hańby przez ujawnienie i zlikwido- 
wanie w porę nadużyć kryminal- 
nych b. podprokuratora Hurczyna. 

„p. Czesław Kłosowski rozstał 
się z życiem w chwili, gdy Prezy- 
dent Rzplitej mianował go sędzią 
Sądu Okręgowego. 

Zmarły liczył lat 52. 

bpa ZET TS ASS em E 

kiego uszkodzenia ciała w stanie 
silnego afektu na rok i sześć mie- 
sięcy więzienia, zastosowując jako 
środek zapobiegawczy kaucję w 
wysokości 500 złotych. (zdan.). 

Dziś w Sądzie Apelacyjnym były 
podprok. Hurczyn znowu na wi- 

* downi. 

Dziś o godzinie 9-ej rano róz- 
poczyna się w Sądzie Apelacyjnym 
proces byłego kameralnego pod- 
prokuratora przy Sądzie Okręgo- 
wym, Hurczyna. 

Hurczyn w Sądzie Okręgowym 
skazany został za rozmaite defrau- 
dacje 14-krotne na łączną karę 5 
lat więzienia. Obrona założyła ape- 
lację, powołując równocześnie zna- 
nego lekarza psychjatrę z Warsza” 
wy d-ra Nelkina, który ma orzec 
o stanie umysłowym i psychicznym 
podsądnego. 

Sprawa budzi nadzwyczajne za- 
ciekawienie, wobec czego wejście 
na salę odbywać się będzie tylko 
za biletami. 

  

         

      
        

           

            

         

        

        
       
        
      

      
   
   

   

NAD PROGRAM: 

z winy recenzenta już po zdjęciu 
sztuki z afisza, trzeba przecież choć- 
by zaznaczyć, że p. p. Malinowski, 
Kuszlówna, Perzanowska i Piwiń- 
ski wybitnie przyczynili się do na- 
dania całości artystycznego wyrazu. 

A teraz „Safanduły* — inni lu- 
dzie, inny Świat! Tam chmury i 
słota, tu słońce i pogoda, tam ja- 
kieś nieustanne moralne harakiri, 
tu wygodne zasypianie zmartwień 
w fotelu przed kominkiem. Za sce- 
ną snują się jeszcze echa wielkich 
dni, historycznych zdarzeń, jeszcze 
żywy oddźwięk wywołuje nazwisko 
Napoleona (rok 1793), jeszcze ja- 
kieś gasnące wichury powiewają po- 
lami, ale już można sobie w „sza- 
rej godzinie, z kilku przyjaciół 
usiąść przy kominie”, drzwi „od 
Europy zamknąć hałasów* i... za- 
grać w wista, jak to czynią trzej 
przyjaciele, ironicznie przez autora 
nazwani Safandułami. Aliści, jak 

się okazuje, wiek ma swoje prawa 

nietylko w stosunku do płci pię- 

knej, ale i... całych domów, ten 
okropny wiek XIX (wyraźnie dzie- 
więtnasty), wiek pary i elektrycz- 

Dziś wspaniały program z udziałem wszechświatowych 
artystów: 

czarującej XENI DESNI 

orz RUDOLF KLEIN-ROGGE 
znany ze swej słynnej kreacji „Doktora Mabuze",w obrazie p. t. 

„Klejnot Primadonny* 
Salonowo-sensacyjny kryminalistyczny dramat w 8 aktach cd- 

słaniający tajemnice kulis teatralnych, gdzie w przepojonej ero- 

tyzmem atmosferze z za każdego kąta, z za każdej dekoracji 
„czai się intryga, grzech i przestępstwo... 

„Oj, ta ochrona lokatorów", arcywesoła farsa w 2 aktach. 

Początki seansów o godz. 4, 6, 8, 10,15. 

ności, a zwłaszcza pary, która, za- 
mknięta w kotle lokomotywy jak | 
nieubłagane fatum ,ma napół prze- 
krajać zaciszny, spokojny dom 
margrabiego de la Rochepeans. Ale 
i fatum czasem daje się ubłagać, 
jeśli nie jest (jak p. Piwiński) jesz- 
cze starym mężczyzną, głuchym na 
wdzięki błagającej (p. Pilatti). | 
wtedy powstaje komedja, którą 
warto samemu zobaczyć, nie po- 
przestając na opowieści z drugiej 
ręki. Zobaczyć, jak Solski (Leoni- 
das Vauclin), zacięty republikanin i 
radykał, w każdym ruchu i spojrze- 
niu robi cesarza Napoleona, jak p. 
Wyrwicz-Wichrowski dobrze się 
czuje w roli stylowego margrabie- 
go, jak wreszcie p. Rychłowski jest 
w swoim żywiole, mając do odegra- 
nia najautentyczniejszego safandu- 
łę, safandułę nad safandułami. į 

Wszyscy, którzy pamiętają „Ma- 
dame sans Gene" i lubują się w tego 
typu utworach, z przyjemnością 
spędzą wieczór w „Lutni*. 2 
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lowanie aparatów radjowych, asy- 
gnuje Magistrat z dochodów kina 
miejskiego. 

Skarbowych były uskuteczniane na 
blankietach przeznaczonych jedynie 
na takie wpłaty. 

Wpłacanie zaś na rzecz Kas 
Skarbowych zapomocą blankietów 
jakich używa się przy wpłatach na 
konta w P. K. O. — nie Skarbowe 

stał się pośrednikiem w wymianie 
obustronnych myśli i dezyderatów 
wychowawczych. (©) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wil. Oddziału 
Polskiego Tow. Psychjatryczne- 

kwotę 267 zł. 49 gr. na rzecz Do- 
mu Dzieciątka Jezus. (s) 

Z POGRANICZA. 
— Wybryki Litwinów. W no- 

cy . wczorajszej posterunki  4-ej 
komp. 22 bat. K. O.P., patrolu- 

  

nieostrożności jednego z robotników 
wszczął się pożar, który strawił 4 auto- 
busy firmy „Samwil” i jeden firmy „Auto- 
wschód". Spalił się również garaż oraz 
dwa domy drewniane, należące do inży- 
niera Klukowskiego, zam. Zawalna 3. 
Wysokości strat narazie nie ustalono. 
Ofiar w ludziach nie było. Pożar został 
umiejscowiony o godz. 5 rano. 1 

Wschód słońca---g. 7 m. 13 i powoduje powikłania i poważne da: ; : i у Ši Ža "a RAM sp kedes mą klas Kadnoka Wed volkkomi go, W miedkię ai 28 Ustopada It Mię graniczną, zal „Ni prowincji ken“ w Berlinie 2 opłat skarbowych, uiszczanych za |). o ВОНА 12 Pa W Sali W aś porozwalane. " — Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 22 
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— Powrót I. E. Arcybiskupa. 
Wczoraj 26 listopada zrana po- 
wrócił J. E. Arcybiskup  Jałbrzy- 
kowski z rewizyty Biskupów Mało- 
polskich. (s) 

: URZĘDOWA 

— Nominacja w urzędzie Ziem- 
skim. Z dniem 1/XIl 26 r. miano- 
wany został Naczelnikiem Wydziału 
Urządzeń Rolnych w VI st. sł. w 
Okręgowym Urzędzie Ziemskim w 
Wilnie p. Tadeusz Zemoytel. 

OSOBISTE. 

— Czwartki u p. Wojewo- 
dziny Raczkiewiczowej. Onegdaj 
odbyło się zwykłe czwartkowe 
przyjęcie u p. wojewodziny Racz- 
kiewiczowej, na którem był mię- 
dzy innemi minister sprawiedli- 
wości p. Meysztowicz. 

MIEJSKA. 

— Zatwierdzenie uchwały Ra- 
dy Miejskiej. P. Wojewoda Wil. 
zatwierdził uchwałę Rady Miejskiej 
z d. 2 listopada rb., wobec czego 
sekcja techniczna magistratu przy- 
gotowana jest do rozpoczęcia robót 
kanalizacyjnych na ulicach Holen- 
dernia i Letniej, magistrat oczekuje 
tylko pożyczki z Ministerstwa na 
prowadzenie tych robót w sumie 
60.000 zł. (c) 

— Posiedzenie w sprawie 
przemeldowania. W dniu jutrzej- 
szym o godz. 10-ej odbędzie się 

dzień 27.XI r. b. Komisarjat I. 
Stefańska 19 i 21 czyli Kwaszelnia 
20 i 22, Kijowska 1, W. Pohulan- 
ka 2 czyli Zawalna 17, W. Pohu- 
lanka 4 i 6 czyli Wingry 4 i 2. 

Komisarjat II. Karlsbadzka w kie- 
runku odkolei, prawa i lewa strona, 
Tunelska—cała. 

Komisarjat III. Podgórna 5a, 7, 
Białoskórna 3, Sierakowskiego 8, 
10, 12, 14, 16 i 18. 

Komisarjat IV. Słucka 1,3, Lwow- 
ska 1, 3, 4,5, II Artyleryjska 1,3, 
zauł. lewy Pióromont do Derewni- 
ckiej, Pióromont do Artyleryjskiej. 

Komisarjat VI. Wieś Wołokum- 
pia—cała, Tartak Saraj—cały. (5) 

WOJSKOWA 

— Odjazd gen. Pożerskiego. 
Onegdaj pośpiesznym pociągiem o 
#. 22.25 opuścił Wilno gen. Pożer- 
ski, dotychczasowy komendant wi- 
leńskiego Obozu Warownego, uda- 
jąc się na nowe stanowisko do- 
wódcy 20 dywizji piechoty w Sło- 
nimiu. 

Odjeżdżającego p. generała że- 
gnał b. licznie reprezentowany wi- 
leński korpus oficerski z gen. To- 
karzewskim na czele. Z przedsta- 
wicieli władz cywilnych byli obecni 
p. vicewojewoda Malinowski, oraz 
p. komisarz Wimbor. W chwili ru- 
szenia pociągu ustawiona na pero- 
nie kompanja honorowa 5 p.p.Leg. 
sprezentowała broń, orkiestra zaś 
zagrała marsza Pierwszej Brygady. 
Nastrój pożegnalny był b. serdecz- 

— Sprzedaż znaczków poczto- 
wych. Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
wydała podiegłym urzędom okólnik, 
w którym przypomina kierownikom 
urzędów — ażeby znaczki  poczto- 
we po godzinach urzędowych (w 
dziale pocztowym) były sprzedawa- 
ne w okienkach, w których są 
przyjmowane telegramy lub w o- 
kienku, przy którem przeprowadza 
się rozmowy telefoniczne. (s) 

— Zebranie pocztowców. Zwią- 
zek Pracowników Poczt i Telegra- 
fów, koło Wilno 1, w dniu 28 li- 
stopada b. r. o godz. 5 p. p. w lo- 
kalu Związku — zwołuje zgroma- 
dzenia członków koła. 

Na wspomnianem zgromadze- 
niu będzie omawiane: 1. Sprawozda- 
nie z plenarnego posiedzenia Za- 
rządu głównego. 2. Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej i wolne wnio- 
ski. (S) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Kuchnia i piekarnia dla in- 
teligencji pracującej. Urząd Woje- 
wódzki przekazał Magistratowi m. 
Wilna 2,500 złotych dla zawodo- 
wego Związku Pracowników Kan- 
celaryjnych i Biurowych na zorga- 
nizowanie jadłodajni i piekarni dla 
pracującej inteligencji. 

Z uruchomionej piekarni i kuch* 
ni korzystać będą mogli członko- 
wie związku ze szczególnem uwzględ- 
nieniem bezrobotnych, przyczem 
ceny pieczywa i obiadów mają być 
o wiele niższe od cen pobieranych 
w jadłodajniach i piekarniach pry- 
watnych. (z) 

siedzenie Wileńskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Psychja- 
trycznego z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

Dr. A. Wirszubski: Opieka ro- 
dzinna nad umysłowo chorymi w 
Wileńszczyźnie. Dr. P. Tukałło: 
Sprawozdanie z ostatniego zjazdu 
Psychjatrów Polskich w Krakowie. 
Prof. St. Władyczko: W sprawie t. 
zw. Tropopatologji. Dr. H. Jankow- 
ska: Przyczynek do nauki o ejde- 
tyzmie i jego związku z konstytucją 
fizyczną (doniesienie tymczasowe). 

Goście mile widziani. 
Zebranie Zawodowego 

Związku Pracowników Handlo- 
wych i Biurowych. W dniu 28 b. 
m. (w niedzielę) odbędzie się ogól- 
ne zebranie członków Związku Za- 
wodowego Pracowników Handlo- 
wych i Biurowych Ziemi Wileń- 
skiej. 

Na zebraniu ma być omawiana 
sprawa bezrobocia wśród członków 
związku oraz sprawa uruchomienia 
jadłodajni i piekarni, (z) 

— „Jak uchronić się od gruź- 
licy*. Staraniem Pol. Sekcji Kultu- 

„ ralno-Oświatowej Związków Zawo- 
dowych odbędzie się dn. 28 listo- 
pada (niedziela) godz. 12 min. 30 
w sali kino Polonja ul. Mickiewi- 
cza 22, 2-gi odczyt dr. Borowskie- 
go nak temat „Jak uchronić się od 
gruźlicy płuc”, 

ZABAWY. 

— Zabawa dla dzieci w SUP. 
Jutro, w niedzielę, w lokalu Sto= 

łobuzerskich wybryków są żołnie- 
rze litewskiej straży granicznej. 

— Litwini wysiedlają. W re- 
jonie Ciliniejszek litewska straż 
graniczna wysiedliła z Litwy do 
Polski Gilównę Elżbietę z jednem 
dzieckiem. 

— Przekroczenie granicy. W 
rejonie Rondomaniec posterunki 
K. O. P. przytrzymały Jakubow- 
skiego Franciszka i Adamowicza 
Jana, w chwili, gdy usiłowali prze- 
kroczyć nielegalnie granicę z Lit- 
wy do Polski. 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. W dniu 1 

grudnia Reduta rozpoczyna swą pracę 

na Pohulance. Zespół przedstawi tragedję 
Juljusza Słowackiego „Mazepa” z Julju- 
szem Osterwą, który odtworzy postać 

tytułową. Początek o godz. 8 wiecz, 
Bilety w cenie od 50 gr. nabywać 

można w biurze „Orbis” Mickiewicza 11, 
od 10 — 4,30, w dniu zaś przedstawienia 
w kasie Reduty na Pohulance. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“), 
Występy Ludwika Solskiego. Dziś o 
g. 4 m. 30 popoł. Ludwik Solski wystą- 
pi w „Skąpcu* — Moliera. Widowisko to 
featr Polski przeznacza specjalnie dla 
młodzieży szkolnej.. 

Wieczorem o g. 8 m. 15 — Ludwik 
Solski gra Vauclin'a w świetnej i słone- 
cznej komedji 5ardou „Safanduły”, która 
entuzjastycznie przyjęta zostata przez 
publiczność. | Ž 

W poniedziałek z udziałem Ludwika 
Solskiego Teatr Polski wystawia premje- 
rę sztuki Stanisława Przybyszewskiego 
„Dla szczęścia”. 

Kozłów, został zabity przez drzewo pod- 
czas piłowania Kiryj Karol, m-c wsi Ku- 
nickie. 

— Wskutek wpadnięcia pod wóż riu 
ładowany z drzewem, poniósł śmierć Mal- 
czewski Piotr, m-c wsi Kiejży, gm. Rym- 
szańskiej. 

—_ Rabunek. Pokrojski Szymon, zam. 
w N. Trokach, pojechał do wsi Dubiły 
gm. Nowotrockiej, w celu kupienia kro- 
wy. Gdy przybył tam do mieszkania Ko- 
złowskiego został napadnięty przez 5 
osobników, którzy go pobili, zrabowali 
mu 240 zł. i kazali jechać do domu, nie 
meldując policji o wypadku. 

‚ — Niemądre figle. Przed paroma 
dniami lokal szkoły powszechnej w Woł- 
kołacie, w którym odbyło się przedstawie- 
nie amatorskie na rzecz „Młodzieży Aka- 
demickiej', został obrzucony zzewnątrz 
kamieniami, wskutek czego wybito 6 
szyb okiennych, 

Sprawców powyższego narazie nie 
wykryto, jednak stwierdzono, iż byli to 
chłopcy. 

— Pijani awanturnicy. Dn. 16 b. m. 
o g. 20, ośmiu osobników, znajdujących 
się w stanie nietrzeźwym, przechodząc 
ul. Wileńską w Postawach, zakłócali spo- 
kój publiczny i wobec tego zostali za- 
trzymani przez post. Brocha, który stał 
na warcie przy Kasie Skarbowej w celu 
ea: 

leden z zatrzymanych, Salmanowicz 
Bolesław, usiłował odebrać poster. kara- 
bin, inni zaś odebrać konia, którego 
trzymał tenże posterunkowy. Sprawców 
oporu w liczbie 4 osobników ŚSalmano- . 
wicza Bolesława, Popko Szymona, Ra- 
dlika Józefa i Popko Teodora, m-ców 
wsi Krasne gm. Jasiewskiej zatrzymano, 
pozostali zbiegli. 

Naskutek polecenia Starostwa za- 
trzymani zostali osadzeni w areszcie i 
po odbyciu kary 7 dni aresztu, nałożo- 
nej na nich przez Starostwo, zostaną 
przekazani władzom sądowym. 

— Pożary. W zaśc. Zastarzyńce gm. 
Miorskiej, pow. Brasławskiego, wskutek 
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— Radjo-koncerty. W najbliż- 
szych dniach mają rozpocząć się 
radjo-koncerty w salach bocznych 
kino-teatru miejskiego. Sumy po- 
trzebne na uruchomienie i zainsta- 

  

Z_POCZTY. 
Wpływy na rzecz Kas 

Skarbowych za pomocą P. K. O. 
Generalna Dyrekcja Poczt i Tele- 
grafów wydała do podległych urzę- 
dów okólnik, w którym napomina 
urzędy, ażeby wpłaty na rzecz Kas 

zakresie należytego wychowania 
młodzieży. Stowarzyszenie to bę- 
dzie kładło szczególny nacisk na 
zbliżenie rodziny ze szkołą oraz 
będzie dążyło do tego, aby zarząd 
„Opieki Szkolnej", ciesząc się za- 
ufaniem jak rodziny tak i szkoły, 

  

złotych. (s) 
— Oiiary na cele publiczne, 

W miesiącu listopadzie b. r. per- 
sonel Dyrekcji Poczt i „Telegr. u- 
rzędów poczt.-telegr. Wilno 1 i Wil- 
no 2 oraz Zarząd Techniczny Te- 
legr. i Telef, ofiarował kwotę 200 
zł. na rzecz kościoła św. Trójcy i 

   

    

   

do tej pory nie powrócił. Poszukiwania 
zarządzono. 

— Kradzież, Nowosielskiemu Wi- 
toldowi, zam. Senatorska 13, nieznani 
sprawcy skradli ze strychu bieliznę 
wart. 200 zł. Podejrzeń brak. | 

— Pożar. W nocy wczorajszej o g. 
2-ej w garażu firmy „Samwil” mieszczą 
cym się przy ul. Zawalnej |, Vl tok 

DOKTOR MEDYCYNY 

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

EA. od g. 9—2 i 5—7. 
2099 | W. Z. P. 43, 
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H wanach przy używaniu do podpalania żaru i t. 4. 

   
    

  

pierwszorzędni fachowcy. zypek) wypalaniem dziur w podłogach i dy- 2035 

  

Upieważnia się spalona 
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PRZETARG. 

Puder, nilo i krem Bóbć Stofmana 

    

1 powodn wyjazdu 
sprzedaje się piwiarnia- 
jadłodajnia w dobrym 

  

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 

lon damski i manicur. 
Hygjena.  1685-b 

pecjalny sklep naczyń 
i kacheaiyčh AGNI 
nit*, Gdańska 6, poleca 

CENA jednej paczki do węgla zawierającej 12 i В й - х 
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entów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje 

wa Pięć* „STABRO% Sp. z o. o. 
„STANDARD LLOYD* Kopernika 17, Lwów. 

Próbki wysyłamy darmo i opłatnie. CZYSTOŚĆ! 

na imię Franciszka Ur- 
banowicza, 2236 

Dom dochodowy 
w Druskienikach 

  

franko loko pododdziały Baonu. 
Rozprawa ofertowa odbędzie się dnia 

14 grudnia 1926 roku o godzinie 10 rano 
w lokalu Kwatermistrzostwa 22 Baonu K. 
O. P. w Nowych Trokach, gdzie do tego 

  

  

  
   
    

  

  

  

firma sprzedaży angielsk, 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., Ž; 

  

(ace mieszkanie o0- 
ecnie jadłodajnia. Ulica 

Wielka 5, m, 19. 2096-b 

Sprzedam niedrogo 
yrandol elektryczny i 

2 pokoje lub jeden 
bez mebli, w nowoczes* 
nym zdrowym domu, €* 
lektryczność, kanalizacja, 

  Wyśnwca'iTow, Wydaw, „Pogoń” sp. z ogr. ©dn, Druk. „Pax”, mi, św. Ignacego 5, Tol. 8-93, 

  

Redskier odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

    
  
 


