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CZESŁAWA JANKOWSKIEGO SŁUŻBA PISARSKA. 
" PIĘCDZIESIAT LAT Z PIOREM W REKU. 

1. Proszę czytelnika o chwilę uwa- 

gi i trochę wyobraźni: niech przed- 

stawi sobie pisarza, który przez lat 

okrągłych pięćdziesiąt, przez całe pół 
wieku, nie wypuszczał pióra z ręki, 

oddającego tętno jego myśli, puls 
jego serca. Przez lat pięćdziesiąt, za- 
mykających w sobie okresy burz 

dziejowych i wypadków  historycz- 

nych, kiedy każda praca w dwójna- 

sób była odpowiedzialna, a cóż do- 

piero praca człowieka pióra, którego 

głos brzmiał donośniej,j a słowa 
utrwalone w piśmie, rozchodziły się 
szeroko, obarczając pisarza odpowie- 

dzialnością dziesięciokrotnie zwięk- 

szoną. | 
Niewielu znamy pisarzy, którym 

za życia danem było osobiście rzu- 
cić oczyma wstecz na pół wieku 

swojej działalności. Do tych bardzo 
nielicznych należy Czesław Jankow- 
ski, x 

2. A jakie było pole tej odpowie- 

dzialnej działalności, jaki zakres zain- 
teresowań? Pole bardzo różnorodne 

a zakres niezwykle szeroki, 
Poeta, dziennikarż, literat, reda- 

ktor, historyk, krytyk literacki, recen= 

zent teatralny, pisarz polityczny, felje- 

tonista, popularyzator i t, d. i t, d.— 
Czy jest gałąź piśmiennicza, której 

nie uprawiałby Jubilat , dzisiejszy?... 

A obok i równolegle czynny na roli 
gospodarz, działacz społeczny, poseł 

do Dumy Faństwowej rosyjskiej, 
organizator imprez kuliuralno-cšwia- 

towych. 
Taka jest dynamika działalności 

Jr akowskiego. 
3. Rozpoczął od poezji i pizez 

nią wszedł do literatury. Liryki i ga- 

wędy, piosenki o cząsach i ludziach 

w stylu Syrokomli, owiane szczerym 

sentymentem, umiłowaniem swego 

kraju i pierwiastków polsko-litewsko* 
białoruskich ziemi tutejszej — oto 

treść i forma, oto nastrój tych poe- 

zyj. Odrazu w tej poezji zaznacza 

się rys zaamieany duchowości Jan- 

kowskiego: jego krajowość. I choć 
późniejsze poezje Jubilata: jego ronda 
i capriccia, jego liryka miłosna i sa- 
lonowa, przerodziły się w kosmopo* 

lityczne strofy 4 ła Heine lub Mus- 

set, owiane czarem subtelnego nastro- 

ju i erotyki salonowej — ów rys 

krajowości we wczesnych poezjach 
podkreślam, gdyż jak mówi przysło- 

wie francuskie „on revient toujours 

ė ses premiers amours*... 

4. Niebawem zaprzęga się do 
żmudnej, codziennej pracy dzienni- 

karskiej. Nie traktował jej zawodowo 

w dzisiejszem pojęciu ochrony mater- 

jalnej tej pracy. Kochając swój za- 

wód uważał dziennikarstwo za sztu- 
kę. „Uszlachcał" niejako tę gałąź piś- 

mienniczą iadygenatem literacko-arty- 

stycznym, Słusznie uważał, że „lite- 

ratura**nie jest zawarta w trzytomo- 
wej powieści, lub dziele historycznem, 
zarejestrowanych we wszystkich  bi- 
bljografjach. Słusznie twierdził, że 

nie w Homerze tylko artyzm  poety- 
cki i nie w powieści tylko sztuka 
pisarska. Dobrze napisany artykuł 

wstępny, recenzja teatralna, sprawo- 

zdanie sądowe, z wystawy, impresja 

z bruku — wszystko to literatura, 
jeśli przez talent zrodzona, żyjąca 
wprawdzie tylko z dnia na dzień, 

Przywarta do wielkiej płachty dzien- 

nika, ale literatura. 

Niewdzięczna jest ta praca z dnia 
Ka dzień; krótka sława autora przez 
dwadzieścia cztery godziny, od nu- 
meru do numeru. Ale nie mniej przez 
to odpowiedzialna. 

Takim artystą— dziennikarzem był 

przez lat pięćdziesiąt Jankowski. I ma- 
ło jest w Polsce, podobnych mu 

dziennikarzy w wielkim stylu. 

5. Od tego rodzaju pracy dzien- 
nikarskiej już krok jeden do literatu- 
ry. Reprezentuje jego dżiennikarstwo 

4 

znacznie walory artystyczne, | Jankow- 
ski, jak gdyby chcąc zademonstrować 
słuszność tego twierdzenia, przeplata 
swoją pracę dziennikarką literaturą, 

sit venia verbo, „czystej wody*. 

Służba wierna Jankowskiego lite- 
raturze polskiej rozwijała się w kilku 
kierunkach: przedewszystkiem groma- 
dzit skrzętnie materjały dla charakte: 
rystyki „ginącego Świata*. Materjały 

te pochodziły w znacznej mierze z 
archiwów rodzinnych i sąsiedzkich, 
ale w znacznej też mierze z autopsji 
życiowej — z tego, co, w ciągu 

lat pięćdziesięciu widział, _ słyszał, 

zaobserwował. 
Jako literat—w najlepszem słowa 

2 1aczeniu— uprawiał krytykę literacką 
przeważnie  subjektywno-impresjoni- 

styczną, w rodzaju essays francus- 

kich oraz krytykę teatralną w charak- 
terze długoleiniego sprawozdawcy 
teatralnego, obok Bogusławskiego, 

najbardziej znanego w latach przed- 

wojennych. Jego literackie sylwetki— 
poetów kobiece i—z pogranicza kry- 
tyki nastrojowej i modnej „dzisiaj 

powieści biograficznej, reprezentują 

spory wdzię« pióra i swobodę nar: 

ratorską. Mają one swój styl i swo: 
ją formę. A wszystkie stanowią ca- 

łość, zamknięta artystycznie. 

6. Po takiem  „przygotowaniu* 
dziennikarsko-literackiem Jankowskie- 

go, sięgnięcie po laury feljetonisty, 

zwłaszcza w warunkach posiadania 

lekkości pióra i zmysłu obserwatora, 

"słowem warunków przyrodzonych na 
feljetonistę, było tylko rzeczą czasu 

i rozmachu pióra. To też prawie jed- 
nocześnie z rozpoczęciem zawodu 
dziennikarsko-literackiego, a w każ 

dym razie w parę lat zaraz zabłysnął 

jego talent, jako teljetonisty, 
Co to jest fe'jeton i jakie warunki 

trzeba posiadać aby być feljetonistą? 

Jak to sobie wyobraża Jankowski? 

Zdaniem jego, feljeton to bliżej 
nieokreślony rodzaj twórczości piś- 
mienniczej, coś niepochwytnego, a 

dającego się odczuć jak liryzm na- 

przykład. Istotę feljetonu stanowi nie- 

uchwytny dar „feljetonistycznego* uj- 

mowania przedmiotu. Przedewszyst- 
kiem swoisty, subjektywny pogląd 

na rzecz. Następnie zupełne opano- 

wanie i przetrawienie tematu, 

szcie talent pisarski: temperament, 
humor, sarkazm, ironja, styl, para- 

doksalność. Platon w filozofji, Pascal 
jako autor Provinciales Heine w 
prozie—oto czołowe gwiazdy feljeto- 
nu— jako pewnego rodzaju twórczości, 

Zapatrzony w te wzory tworzy 
Jankowski jako  feljetonista—stylista. 

Pisuje swoje feljetony obok kronik 
Prusa i tuż zaraz po nich, na tematy 

ogólne w „Kurjerze Warszawskim* 
7. Jankowskiego talent feljetonisty 

w całej swej sile i świeżości ujawnił 
się—gdzie?—jak nie na ziemi ojczy- 
stej, tej ściślejszej,j w Wilnie. Mówię 
o znakomitych Przechadzkach po 

Wilnie, które ponownie przypomi- 

nają nam, że talent Jankowskiego u- 

jawnia się z całą siłą w umiłowaniu 

krajowości. 

Koloryt lokalny tych przechadzek, 
plastyka przedstawień naszego życia 
wileńskiego, ludzi i czasów; przed 
stawień, częstokroć we wklęsłem 
Źwierciadle, załamanych w  nadzwy. 

czajnej prawdzie bystrej obserwacji 

oraz ironji humorysty—to cecha na- 

czelna Przechadzek po Wilnie, które 

żywo tkwią w naszej pamięci i nie 
potrzebują przypomnień. 

„ Nie wielu było takich  feljetoni- 

stów krajowych. Znamy  teljetony KUNEEEEWWZWWWW WZI WWW WWW 

feljetonista i pisarz wiedeński Daniel 
Spitzer, któremu poświęca wnikliwe 

jak w soczewce fragment z dziejów Trud jego oceniła pochlebnie nauka Życiorys Jubilata. 
Litwy i Rusi, pozwolą uplastycznić łamach polska piórem Korzona na 

Czesław Jankowski, syn Karola i Wan: w mikrokosmosie cały wielki Świat 

przeszłości litewskiej, Jankowski za- 
warł w luźnej kompozycji dzieje 

uwzgi. Spitzer Przechadzki wiedeń- 
skie pełne sarkazmu, ironii, gryzącej 

satyry i ciętości pióra były dla Jan- 

«Kwartalnika Historycznego». 
9. Ukazałem pobieżnie Jankow- 

skiego profil literacki, profil pisarski, 

Wre- - 

kowskiego zapewne wzorem. Ale 
tylko wzorem. gdyż w swoich prze- 

chadzkach wileńskich zawarł trud 
własnej obserwacji i własnego talentu. 

Zostaną one jako dokument czasu 

i epoki oraz jako wzór feljetonu krajo- 
wego. 

8. Na długo jeszcze przed felje- 
tonem wileńskim przemówiła przez 

Jankowskiego twórcza plemiennošė 
człowieka tutejszego, krajowego, wy* 

chowanka i dziedzica ziem dawnego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 
latach 1896—1900 powstaje dzieło 
monumentalne, prawie unikat w pol- 

skiej literaturze historycznej. 

Czas tu ,i miejsce pomówić o 
Powiecie Oszmiańskim, Wychodząc 

zapewne z założenia, że dzieje oj- 
czystego powiatu pozwolą skupić 

CZESŁAW JANKOWSKI 
Fot, Jan Kurusza Worobjew. 

Wręczenie odznak orderu „Polonia Restituta” 
Prezesowi Czesławowi Jankowskiemu. 

W dniu 1 października r. b. Wo- 
jewoda Wileński p. Władysław Racz- 
kiewicz dokonał aktu wręczenia Pre- 
zesowi Czesławowi  Jankowskiemu 
orderu „Polonia Restituta* nadanego 
mu w dniu 3-g0 maja rb. przez P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Akt wręczenia orderu miał cha: 
rakter wybitnie uroczysty i odbył się 
w udekorowanej wielkiej sali wo- 
jewództwa o godz. 6 ej po południu. 
Do mieszkania p. Czesława Jankow- 
skiego udał się przed tą godziną 
Radca Wojewódzki p. Paweł Raue, 
który przywiózi Jubilata do Woje- 
wództwa, gdzie zostat on przyjęty 
przez Pana Wojewodę. 

Tymczasem w wielkiej sali urzę: 
du Wolewódzkiego zgromadzili się 
liczni przedstawiciele miejscowego 
społeczeństwa władz państwowych i 
miejskich oraz ster naukowych, dzien- 
nikarskich z J. E. ks. Biskupem Ban- 
durskim i prezydentem miasta p. 

  

taki jakim go sobie wyobrażam. 
A jakie jest jego credo filozoficz- 

ne? Jaki stosunek do zagadnień życia, 

do zagadnień kultury, sztuki? 

Jankowski z natury swcich upo- 

dobań i skłonności jest eklektykiem. 
Czerpie z tych źródeł, propaguje te 
myśli, ujawnia te pierwiastki, które 

mają charakter i znaczenie ogólne, 

które przemawiają do jego wszech- 

stronnej wyobraźni, do żywej natury, 
do zmysłu rzeczywistości. Twierdzi 

z całą apodyktycznością, że formuła 

„dwa razy dwa* jest jednym z bardzo 
nielicznych, stałych punktów na zienr: 

skim globie. Uważa, że nawet irracjo- 

swej najściślejszej Ojczyzny, jej wiel. 

kość i chwałę, przyrocę, ludzi i cża- 

sy. Ziemia ta. mała rozmiarami, wieł- 

ka była w wypadki i bogactwo życia: 
tu krzyżowały się często drogi hi- 

storyczne. stąd szły wypadki dziejo: 

we, tędy kroczył los ziemi i ludzi. 

Na szerokiem pasmie  kilkusetletnich 

dziejów ziemi Oszmiańskiej pozazna- 

czał autor bystro a pięknie fragmen- 

ty ważniejszych momentów i wy- 

padków oraz nagromadzil materjał 

pierwszorzędny, zródłowy, podstawo- 

wy dla historyka, badacza kultury, 

etnografa, heraldyka, ba, nawet ma- 

larza i powiešcicpisarza, 
Czterotomową monografiją powia- 

tu oszmiańskiego Jankowski wzmcc- 

nił piękne tradycje regjonalizmu pol- 

skiego ziem  litewsko « białoruskich. 

nalizm powinien mieć logiczne uza- 

sadnienie, Stąd jego realny stosunek przez miesiące całe redaktóra Piltza, 
do wszelkich zagadnień, stąd zapew* 
ne też i niejaka chłodność, rozumo- 

wość jego filozofji pisarskiej i stosun- 

dy z Benisławskich (Annopol na Inflantach 
Polskich), urodził się dnia 21 grudnia (n. 
st.) 1857 r. w rodowej od XVII wieku ma- 
jętności «Polany» w pow. Oszmiańskim. 

Pradziad był podkomorzym oszmiań: 
skim, dziad marszałkiem. Skoligacony sze* 
roko z ziemiaństwem wileńskiem i inflanc=, 
kiem, po studjach gimnazjalnych w Mita* 
wie, a uniwezsyteckich w Krakowie, rozpo” 
czął zawód literacki od poezyj, drukując po 
raz pierwszy w 1876 r, swój wiersz p. t. 
«Piosnki i ludzie» w <Biesiadzie Literackiej». 
Jesienią 1883 r. wstępuje do Redakcji «Kur- 
jęra Warszawskiego» w. charakterze jej 
członka, osiada w Warszawie i rozpoczyna 
karjerę dziennikarską, ‚ 

Przerywa ją, ženi się z Marją Jasiefiską 
(z Szeszol w pow. Wileńskim) i osiada na 
wsi w Polanach—gospodarując z wiejkiem 
zamiłowaniem, a nie zrywając z literaturą i 
prasą. Od r. 1890 bierze stały i najgorliw= 
Szy udział we wszystkich powiatowych i gu- 
bernjalnych komitetach, w których Polak 
mógł zasiadać. Osobliwie czynnym jest w 
kwestji uregulowania czynszowych władań, 
w sprawie komasacji gruntów włościańskich, 
będąc zawsze niestrudzonym łącznikiem 
między polskiem ziemiaństwem oraz wiej- 
skim iudem katolickim. 

Współpracuje w <Kraju> i zawieje 
a 

wiosnę 1904 r. zrywa z «Krajem», pracuje 
w prasie warszawskiej, przebywa zagranicą 
a pod koniec 1905:.g0 obejmuje redaktor- 
stwo «Kurjera Liiewskiego> w Wilnie, 

W 1906:ym wybrany na posła do Du- 
ku do zagadnień kultury i Sztuki. my z kurji ziemiańskiej jest sekretarzem 

cuskiego. 

10. Nie przypadek to zwykły, że 

właśnie: francuskiego. Jest bo w twór: 

esprit francais. 

indywidualnego ujmowania 

mentów, subtelna ironja w krytyce. 

"To spojrzenie ma swój styl i 

i urok znaczny—słuchają 

rych czasem kłuje... 

chowości: odwaga przekonań w 

deklaracji Polskiej w Dumie, 

dostojnikiem kościelnym. 

pisarz i człowiek. Bańkowskim na czele. W chwilę 
Jako pisarz posiada wysokiej klasy póżniej wszedł Prezes Czesław Jan- 

kowski wprowadzony na salę przez 
p. Wojewodę Raczkiewicza i powita- 
ny .przeż zebranych oklaskami. 

P. Radca Raue odczytał tekst dy. 
plomu nadającego Czesławowi Jan- 
kowskiemu odznaki orderu „Polonia 
Restituta" poczem Pan Wojewoda 
Raczkiewicz wręczając w imieniu Pa- 
na Prezydenta Rzeczpospolitej Jubila- 
towi te odznaki, wygłosił przemó- 
wienie, w którem podkreślił zasługi 
Czesława Jankowskiego na niwie jego 
wszechstronnej działalności społecz 
Jecznej i literackiej, składając mu jed- 
nocześnie życzenia długich jeszcze 
lat pracy, 

Wzruszony Jubilat odpowiedział 
krótkiem przemówieniem, dziękując 
w serdecznych słowach za zaszczyt 
ne odznaczenie, Następnie zebrani 
składali odznaczonemu gratulacje i 
życzenia. (PAT). 

literackiej. 

gadnień życia, sztuki, kultury. Nie 

powstydzi się wypowiedzieć zdanie 

własne, nie powstydzi się to zdanie 

uzupełnić, zmodyfikować, kiedy stwier- 
dzi zmianę podstawy swego sądu 

przez warunki, lub życie praktyczne, 

przez sąd wieszcie własny. Stąd 

siła jego argumentacji, pewność bez- 
interesowności zdania Jankowskiego. 

wości i wypowiem życzenie jubileu- 
Szowe. 

zetknął się z nim bliżej na polu pracy 

Łatwo już wyprowadzić z tych prze- 

słanek wniosek, że Jarkowski, będąc 
eklektykiem, stanowi równocześnie typ dzieci wiejskich. Za ogłoszenie skłądek na 

czości pisarskiej Jankowskiego pewien 

Jest lekkość pióra <Kurjera Porannego», a potem prowadził z 
i myśli. jest umiejętność swoistego, 

przed- neralny Ziem Wschodnich Osmołowski na 

miotu i własna forma wypowiedzenia 
się. Pewna, stylowa bardzo,,)dworskość wilnego Ziem Wschodnich, Po inwazji bol: 

i galanterja w rozdawaniu komple- 

Ta postawa duchowa Jankowskie- 
go wynika z właściwego mu Spoj- czelmikiem Wydziału dla spraw wyznanio- 
"rzenia ironisty na otaczające go życie. 

swój 

ton — wypowiada się w manjerze 
pisarskiej, właściwej Jankowskiemu. 
A że manjera ta ma swój wdzięk oddała usługi naszej propagandzie. 

11. I jeszcze jeden rys jego du- 

słowie i czynie. Cokolwiek czuje, 

cokolwiek myśli wypowiada twardo w naszym pismiei biorąc udział w mnogich 
i dobitnie, choćby kosziem pewnej 

popularności, a nawet przy odgłosach SA ow, Przyjaciół Nauk i t. d). 
krzykliwych protestów. Tak było Z zcstał do 
wystąpieniami publicznemi na temat Dziennikarzy Polskich (Warszawa), a od 

12. Takim jest Jankowski, jako 

Jako człowiek ma odwagę prze- 
konań i określony stosunek do га> 

Koła Posłów Polskich z Litwy i Rusi. Na 
wsi u siebie w Polanach utrzymywał wła- 
snym kosztem polską szkołę dla 150-ciu 

pomnik Mickiewicza omal że nie dostał się 
encyklopedysty w najlepszem słowa go wiezienia. Był jednym z założycieli Wi- 
znaczeniu: typ encyklopedysty fran- leńskiego T wa Przyjaciół Nauk. 

Z Wilna pod koniec 1907.g0 powołany 
zostaje do Warszawy na współredaktora 
<Słowa», Pracuje jednocześnie w <Tygodni- 
ku Ilustrowanym», «Ateneum», <Bibijotece 
Warsz.», <Kurjerze Warszawskim» etc. 

W roku 1916 był przez cząs dłuższy 
naczelnym politycznym współpracownikierm 

Soiskim Teatr Polski, 
W 1919—tym powołał go Komisarz Get 

stanowisko najpierw referenta, potem na- 
czelnika Wydziału Prasowego Zarządu Cyt 

szewickiej wrócił do Wilna w sześć dni po 
wkroczeniu wojsk Żeligowskiego i zorganii 
zował Wydział Prasowy. Podczas całego 
trwania Litwy Środkowej był naczelnikiem 
Biura Prasowego (przez czas pewien na 

wych). 
Podczas Sejmu Wileńskiego zorganizo- 

wał Klub Prasy (Cercle de la Presse) ogni- 
skujący w sobie całą pracę dziennikarzy 
swoich i obcych (27 korespondentów zagra* 
nicznych) i kierując instytucją, która wielkie 

W roku 1922 został odznaczony przez 
go wszyscy króla Ferdynanda krzyżem komandorskim 

kiedy wypowiada się, nawet ci, któ- orderu Gwiazdy Rumuńskiej. Posiada odzna: 
kę pamiątkową Litwy Środkowej I stopnia, 
w dniu 3 mają 1926 r. odznacza Jankow* 
skiego p. Prezydent Rzeczypospolitej ordei 
rem Polonja Restituta: 

Po półtorarocznym pobycie w Zakopa: 
nem, wraca Jankowski latem roku 1924 do 
Wilna, obejmując stałe współpracownictwo 

komitetach, do prac społecznych i honoro- 
wych (pomnik Miekiewicza, Komisje Tea- 

październiku 1924 roku wybrany 
Zarządu Związków Syndykatów 

czerwca 1925 roku jest prezesem Związku 
: Е tak Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie. 

było z komentarzem do listu Sienkie- 

wicza, tak było z jego zatargiem na tle 
wydawnictw prasowych z wysokim 

W wydaniu książkowem ukazały się 
następujące prace Jubilata: 

1. Poezje 1 (1878) 2. Poezje il (1881) 
3. Z Poezyj Litwina (1883), bezimiennie, w 
Krakowie) 4. Poezje Ill (1884) 5, Arabeski— 
szkice prozą (1884) 6. Capriccio — cykl po. 
ezyj (1859) 7. Sylwefki Poetów (1891) 8, 
Z Notatek Turysty (1892) 9, Rymów Nieco 
(1892) 10. Po Europie — kartki z podróży 
(1894) 11. Powiat Oszmiański. Materjały do 
dziejów ziemi 1 ludzi, Części cztery w 

indygenat literacki, ma czystość krwi dwóch tomach (1896-1900) 12. Wybór po« 
€zyj (1897) 13. Korespondencja Ks. Karola 
Radziwiłła «Panie Kochanku» — z archi« 
wum w Werkach (1898) 14. Sześćset Lat 
Stosunków  Polsko-Pruskich (1902) 15, 
Wspomnienia. Wydanie ilustrowane (1904) 
16. Z Powodu Uroczystości Wileńskiej 
>, bezimiennie we Lwowie) 17. Zjaza 
szmiański (1905) 18. O Czem Dziś Mówią 

(1905, bezimiennie w Wilnie) 19. Na Margi- 
nesie Literatury. Wydanie ilustrowane 
(1906) 20, W ciągu dwóch lat (1908) 21. 
Wiersze Niektóre (1913) 22, Naród Polski 
i Jego Ojczyzna (1914) 23. Poiska Etnogra- 
ficzua (1914) 24.,Na Gruzach Turcji (1915) 
25. Czy Wiesz Kim Jesteś? (1916, pod 
pseudonimem «Jastrzębczyk> w Wilnie) 26, 
Quasi Una Fantasia — cykl poezyj (1917) 
27. Na Ostrzu Sprawiedliwos : Od Kobiety Do Kobiety sa (1918) 28. 

13. Na zakończenie podkreślę rys ków Casanovy (1921) 29. Z 
najbardziej znamienny w jego ducho- W 

skrót pamiętni« 
Dnia Na Dzień 

arszawa 1914—19;5 Wilno (1923) 30. <Z 
zeczotkowej Szkutułki» — odgłosy giną- 

cego Świątą (Wilno, 1926 rok). 

RZE 7 x : Ktokolwiek zna Jankowskiego i że przez służbę pisarską spełnił swój 
obowiązek życia. Solski w _ teatrze, 

oderwane od tła i kolorytu Iokalne- 

go, dobre do przeczytania w każdem _ 
W DNIU JUBILEUSZU PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA PRACY PISAR- 

środowisku i w każdym czasie. Fej. SK/EJ CZESŁAWA JANKOWSKIEGO WYDAWNICTWO I REDAK- 
jetony na tematy ogólne, a przez to CJA SKŁADA ZNAKOMITEMU PISARZOWI I KOLEDZE NAJSER- 

bledsze i mizerniejsze w formie i tre- DECZNIEJSZE ŻYCZENIA: 

ści. Mistrzem Jankowskiego w felje- AD MULTOS ANNOS! 

tonie krajowym byt zapewne siyNny a22—777722——7—- 757079 5777 TS GSA KITI 

społecznej, lub  dziennikarskiej z pe- Jankowski w  dziennikarstwie — to / 

wnością dostrzegł jakiś w nim czyn- przykłady pracy niestarzejącej się 

nik niesłabnącej energii i Żywości: nigdy. 

umysłu i ducha. Dzisiejszy  jubilat, Dlatego też życzenie jubileuszowe 

pomimo pół wieku pracy, jest młody, zamykam w prośbę o dalszą, równie 
jak u jej początku, Tajemnica tej piękną i niestarzejącą się młodość. 
młodości tkwi zapewne w tem poczuciu Wiktor Piotrowicz
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Marsz. Pižsudshi i00zŲ rząd. 
Lista gabinetu ustalona będzie w dniu 

'dzisiejszy m. 
WARSZAWA, 1. X. Pat. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

powierzył misję stworzenia gabinetu Marszałkowi Polski Józe- 
fowi Piłsudskiemu. 

KONFERENCJA W BELWEDERZE. 

WARSZAWA, 1, X. (tel. wł Słowa). Natychmiast po otrzy- 

maniu misji formowania gabinetu, Marszałek Piłsudski rozpoczął 

w Belwederze narady, mające na celu ułożenie listy przyszłego 

gabinetu: 
Według pogłosek skład nowego rządu ma być następujący: 

Prezes Rady Ministrów i minister Spraw Wojskowych — 

marszałek Józef Piłsudski. 

Minister Spraw Wewnętrznych — gen. Sławoj-Składowski. 

Minister Spraw Zagranicznych — August Zaleski. 

Minister Skarbu — Czesław Klarner. 
Minister Sprawiedliwości — Aleksander Meysztowicz. 
Minister Rolnictwa — Karol Niezabitowski. 
Minister Reform Rolnych — Witold Staniewicz. 

Minister Przemysłu i Handlu — Eugenjusz Kwiatkowki. 

Minister Kolei — Paweł Romocki, 
Minister Pracy i Opieki Społecznej — Stanisław Jurkiewicz. 
Teka ministrów Oświaty i Robót Publicznych — vacat. 

Definitywne ustalenie składu nowego rządu spodziewane 

jest jutro w godzinach przedpołudniowych. 

Przebieg dnia. 

WARSZAWA, 1, X (Żel. wł, Słowa). Przebieg dnia dzisiejszego nie- 

przypomina niczem dawny.h chwil przesileniowych. Sejm nie bierze żad- 
nego udziału w tworzeniu rządu, nie ma żadnych pogawędek kuluarowych, . 
póseł Witos główny w takich chwilach kombinator sejmowy nie snuje 
żadnych koncepcyj, nie prowadzi przetargów i to jest właśnie objawem 
zdrowym. 5 

5 Dzień polityczny nie został zamknięty żadnym aktem oficjalnym poza 
powierzeniem misji tworzenia rządu Marszałkowi Piłsudskiemu. Według 
pogłosek w przyszłym rządzie ma brać udział prof. Bartel w charakterze 
vice-premjera. Jako kandydatów do teki Spraw wewnętrznych wysuwano 

gen. Rydza Śnigłego i gen. Słowoj Składkowskiego. 
W godzinach wieczorowych Marszałek Piłsudski konferował przez 

czas dłuższy z p. Aleksandrem Meystowiczem. = MR | 
WARSZAWA, 1X—. (żel, wł. Słowa). W prasie prawicowej przypisują 

dymisję Rządu decyzji pana Prezydenta Rzeczpospolitej powziętej pomię- 

dzy jednem posiedzeniem a drugiem. Premjer Bartel miał przygotowany 
dekret o rozwiązaniu Sejmu jednak Prezydent Mościcki w ostatniej chwili 

odmówił podpisu, wobec czego gabinet poddał się do dymisji, 
Ożywienie polityczne wywołane temi pociągnięciami da się porównać 

do ostatniego tygodnia maja Nie ulega wątpliwości, że wchodzą tutaj w 

grę motywy bardzo poważne których szukać należy tak w polityce go- 

spodarczej jak i w konsekwentnym dążeniu Prezydenta Mościckiego i 
Marszałka Piłsudskiego do konsolidacji społeczeństwa. W obecnym mo: 

mencie okres wyborów mógłby się odbić fatalnie na sprawności aparatu 
państwowego. Jest rzeczą pewiią, że aczkolwiek dotychczas opozycja 

uważa dymisję rządu Barda za swoje zwycięstwo nie mając żadnych na 
to argumentów, zwycięstwem jest — jak się wyraził jeden z ustępujących 

ministtiów — racja stanu. ы ы ы 
Z drugiej strony jednak, nowy rząd powitany bądzie inaczej, alb o: 

wiem Marszałek Piłsudski na czele gabinetu jak w oczach kraju tak i 

zagranicy oznacza bezpośredniość decyzji. 

Rada Prawnicza. 

WARSZAWA, 1. X. PAT. Dnia 30 

września r. b. minister sprawiedliwoś- 

ci prof. Wacław Makowski, dokonał 

otwarcia Rady Prawniczej, 

W. inauguracyjnem przemówieniu 

dakcyjną oraz porozumienie przewod* 
niczących poszczególnych komisyj 
będą miały za zadanie koordynowa- 
nie praw rady i nadanie im jednoli- 
tego kierunku. 

min. Makowski zaznaczył między in- 

nemi: % wzorem dla utworzenia Ra- 
dy Prawniczej była w pewnym stop: 

niu francuska rada stanu. Nie w tej 

postaci, jaką ta rada stanu miała 

przy swem pierwotnem utworzeniu 

za czasów e ale = m + 

staci, fjaką przybiera obecnie 

jaką i chciałaby nadać spół- 

czesna nauka p M S 

te potrzeby życia prawniczego. e 

U stworzenie instytucji, któraby 

w sposób fachowy otoczyła opieką 

prace ustawodawcze państwa, nada: 

jąc taką formę prawną 2 wiążąc z 

całokształiem potrzeby życia prawnego 

w ten sposób, aby stąd wynikał ład 

prawny w państwie. 

Zadaniem Rady prawniczej będzie 

ocena projektów  ustawodawczych 

pod względem ich zgodności Z za- 

sadami obowiązującego ładu praw- 

nego i z techniką ustawodastwa. Ra- 

da będzie podzielona na komisje" 

które obradować bądą w nielicznym 

składzie od 3 do 5 osób, komisję „re: 

   

REDO POLITYCZNE 

CZESŁAWA JANKOWSKIEGO 

— Rozmowa z dzisiejszym Jubi: 
latem — 

Zwróciliśmy się do niego samego, 

do dzisiejszego szan. jubilata aby 

zechciał dla «Słowa» sprecyzować 

linję, względnie ewolucję swych prze- 

koneń politycznych, które tylokrotnie 
były przedmiotem publicznej, a czę: 
sto namiętnej dyskusji. 

— Kiedy właściwie zaczął pan 

prezes nietylko na sprawy publiczne 

atrzeć pod kątem politycznych prze- 

konań lecz i dawać im wyraz w 

drukul е 
— Przy zetknięciu się 2 taką 

kuźnią polifyczną, jaką był petersbur- 
ski «Kraj» Spasowicza i Piltza, t. j. 
około 1899 go roku. Stosunki moje 
z «Krajem» były w latach 1900 do 
1904 bardzo ścisłe. Od Piltza na- 
uczyłem się dziennikarstwa, a wśród 
atmosfery <Kraju» myślenia kategor- 
jami politycznemi, Bez trudu mi 
przyszło jedno i drugie. Pochlebiam 
sobie, że posiadam nerw dziennikar- 

Po ukonstytuowaniu się przewi- 
dzianych w regulaminie siedmiu ko- 
misyj Rady prawniczej, minister spra: 
wiedliwości w myśl rozporządzenia o 
Radzie prawniczej powołał na jej wi- 
ceprezesa p. prezesa prokuratorji ge- 
neralnej St. Bukowieckiego, na prze- 
wodniczących sekcyj prof. Jaworskie- 
go, prof, Lutostańskiego, prof. Krzy- 
wickiego, prof. Starcyńskiego, pre- 
zesa Sądu Najwyższego Pchoreckie- 
go, prezesa Najwyższego Sądu Woj- 
skowego gen. Krzemińskiego, i wi- 
ceministra Markowskiego. 

Daia 1 października rano odbyło 
się w. gabinecie ministra sprawiedli- 
wości posiedzenie przewodniczących 
komisyj, na której omówiono szcze: 
góły prac w poszczególnych komi: 
sjach, podzielono między komisje 
nadeszłe dotąd do zaopinjowania 
przez Radę prawniczą projekty oraz 
ustalono termin ich zaopinjowania. 
Niezwłocznie potem poszczególne ko- 
misje przystąpiły do pracy, 

ski wrodzony, a co do skrystalizo- 
wania się przekonań politycznych... 

To? 
— To—rewolucjonistą nie byłem 

nigdy. Nawet w najgorętszych cża- 
sach uniwersytetu warszawskiego, 
gdziem dwa lata przebył. *Nie przez 
rewolucję, lecz przez ewolucjęt Od 
takiej maksymy zasadniczej krok był 
już przecie tylko do politycznej t. zw. 
ugodowości. Politykę pojmowaliśmy 
w «Kraju» nie jako wytwarzanie da: 
nych okoliczności najbardziej sprzy- 
jających dopięciu celu, lecz jako naj: 
doskonalsze wyzyskiwanie istniejących 
okoliczności dla dopięcia zamierzo- 
nego celu. Oczywiście była to tylko 
kwestja metody. O metodę też tylko 
szedł nasz zacięty spór z ówczesny- 
mi wszechpolakami, czyli z później- 
szą Demokracją Narodową, 

— Pisał pan już w «Kraju» arty- 
kuły polityczne? 3 

— Oczywiście. Tylko niewiele, 
Piór dla politycznej publicystyki, a 
pierwszorzędnych, posiadał «Kraj» 
poddostatkiem. Często przez dłuższy 
czas zastępowałem Piliza, bawiącego 
zagranicą, To już jedno mogło za- 
prawić do polityki, 

S+ O 

_ Krwawa intryga. 
Wybitny publicysta, pisujący na 

łamach „Dnia  Kowieńskiego* ża- 
mieszcza następujący artykuł, z okazji 
krwawego pogromu Polaków w 
Kownie. 

Opisy niedzielnych zajść w koście- 
le św. Trójcy podają, że w ten 
piękny słoneczny dzień niebo było 
tak czyste i sprzyjające polskiej 
procesji, że najlżejszy nawet obłoczek 
mie rzucał cienia na pobożne intencje 
ludności polskiej miasta Kowna, 

«która wraz z całym światem kato- 
lickim pragnęła uczcić wielkie święto 
roku jubileuszowego. Tragiczne jed- 
nak wypadki, które zatem nastąpiły 
nie były bynajmniej gromem z jasne 
go nieba. Już na kilka dni przedtem 
po mieście krążyły uporczywe po- 
głoski o szykującej się kontrprocesji 
litewskiej, o tem, że pewne sfery 
noszą się z zamiarem urządzenia 
Polakem obstrukcji i niedopuszczenia 
chociażby drogą gwałtu i ekscesów 
do procesji; ktoś dobrze, jak widać 
poinformowany o tem, co się święci, 
zawczasu uprzedzał dzieci pewnej 
Szkoły, by nie szły w dniu procesji 
do kościoła, bo „połamią wam tam 
nogi i ręce*. Tak, jak niema dymu 
bez ognia, jest dzisiaj jasnem, że 
coś się planowało z góry, że coś 
się knuło zawczasu. Jednocześnie 
(dziwny zbieg okoliczności!) „Rytas*, 
prowokacyjnie, lansując tendencyjne 
fałsze, iż procesja będzie miała cha- 
rakter nie tyle religijny, ile politycz- 
nej manifestacji, usiłował przedstawić 
te wymysły jako pogłoski, nurtujące 
w społeczeństwie litewskiem Mimo- 
woli tedy ma się wrażenie, że 
„Rytas*, świadomie czy nieświadomie 
zawczasu urabiał tło, usprawiedliwia- 
jące niedzielne ekscesy. 

Jakkoiwiekbądź jest, należy pod- 
kreśiić tendencyjne wypaczenie przez 
organ chrz,-dem. istoty procesji, która 
w rzeczywistości miała być niczem 
innem, jak tylkó zbiorowym wyrazem 
uczucia głębokiego przywiązania od- 
łamu polskiego w Litwie do religji i 
Kościoła Katolickiego. Dopatrywać w 
tem, że w obchodzie zapragnęło wziąć 
udział całe społeczeństwo _ polskie 
gremialnie, jakichbądź celów politycz- 
nych jest równie śmiesznem i pozba- 
wionem zdrowego sensu, jak np. u: 

„wažač za polityczny mityng zabawę 
taneczną, lub przedstawienie teatralne, 
na których również zwykle są obecni 
liczni przedstawiciele różnych na- 
szych organizacji, 

Pragnąc w dalszym ciągu przy 
zachowaniu maximum bezstronności 
sine ira et studio rozważyć niedzielne 
ekscesy, przedewszystkiem _ należy 
stwierdzić, iż występowały dwie 
strony: litewska i polska. Ta ostatnia, 
jak o tem łatwo mógł przekonać się 
każdy, kto był na miejscu, Składała 
się z najszerszych warstw, obejmują: 
cych całą miejscową ludność polską. 
Byli tu drobni mieszczanie, inteligen- 
cja, robotnicy, włościanie z okolic, 
kupcy, posłowie do Sejmu, młodzież 
szkolna i t. d. 

Któż zatem przedstawiał stronę 
litewską? Byłe tam też naród i 
poważne  osobisfości ze  spole- 
czeństwa litewskiego? Bynajmniej, 
Oprócz pewnej liczby kobiet z ludu, 
czyli lapidarnie się wyrażając „bab“, 
które w całem zajściu zachowywały 
się tylko krzykliwie, czynnie wystę: 
powali wyłącznie jakieś młodziki w 
wieku 18—29 Jat, wyodrębniali się 
oni w sposób rażący od pozostałego 
tłumu tem iż stale wzajemnie poro- 
zumiewali się, będąc, jak widać, mię- 
dzy sobą w Ścisłym kontakcie i two- 
rząc zwartą zorganizowaną paczkę. 

Nadto należy zauważyć, że wszys* 
cy zjawili się (do kościoła!) z laska- 
mi oraz mieli w klapach ubrania ga- 
łązki ruty, Cała grupa po skończonej 
awanturze opuściła kościół i ostenta- 
cyjnie przedefilowała na oczach zale- 
gających plac i ulice tłumów i poli- 
cji, która usłużnie oczyściła przed nią 
drogę. Nie bierzemy na siebie w tej 
chwili roli, która należy sędziemu 
śledczemu, Nie będziemy tedy do- 
chodzili, kto pierwszy rzucił kamień 
obrazy. Pragniemy jedynie ustalić 
dwa punkty na społeczno -politycznem 
tle całej historji. 

1) wynikłe ekscesy nie były samo- 

— Pan się z «Krajem» poróżnił? 
— Nie. W marcu 1904:go, ro: 

zeszłem się z Piltzem też na gruncie 
tylko metody. Stanowisko, które on 
chciał aby pismo zajęło wobec wy- 
padków rozgrywających się na Da: 
lekim Wschodzie było mojem zda: 
niem błędne i dla pisma szkodliwe. 
Ktoś musiał ustąpić. Oczywiście ja 
ustąpiłem. Piltz mi w następstwie 
przyznał rację. Stosunek mój oso- 
bisty z <Krajem> nie przestał ani na 
chwilę być wprost serdecznym 2 z 
Piltzem pozostał nim dó dziś dnia. 
Gdy zaś powstało Stronnictwo Poli: 
tyki Realnej, jeden z pierwszych do 
niego się zapisałem i w kadrach 
stronnictwa pozostawałem do chwili 
zainaugurowania różnych onego aljan- 
sów z Demokracją Narodową. Nie 
przestałem nigdy być pur sang rea- 
listą. Jak np. Juljan Tołłoczko. 

— A w „Kurjerze Litewskim*? 
— Tem bardziej! Zamiast atoli 

rozpinać żagle po szerokich fluktach 
polityki realnej, ograniczyłem się do 
skromniejszego o wiele ustalania 
miejscowego, tutejszego programu 
krajowości, 

Ów program był ściśle sformuło- 

Ww о 

List pasterski Arcybiskupa 
kowienskiego 

w Sprawie zajść w kościele św. Trójcy. 
Do katolików kowieńskich. 

Arcybiskup kowieński Skwirecki, ogłosił następujący list pasterski. | 

W ubiegłą niedzielę Polacy katolicy dla uzyskania odpustu jabileu- 
Szowego powzięli zamiar większą gromadą odwiedzić kościoły kowieńskie, 
jak to nieraz czynili inni katolicy, 

Zebrali się oni w kościele Św. Trójcy, by stąd rozpocząć odwiedzanie 

kościołów. Jednak przeszkodzili im ludzie złej woli, używając przemocy, 
wszczynając w samym kośc'ee nawet krwawe bójki i w ten sposób 
poniewierając święte miejsce. 

Nie sądzimy, by to mogli uczynić miłujący swój kościół wyrozumiali 
Litwini katolicy, ponieważ im bardziej niż komu innemu powinno być 
wiadomem. że kościół jest miejscem świętem, w którem każdemu wolno 
się modlić w tym języku, który jest mu bardziej odpowiedni. Jednak 
wszystko jedno, ktokolwiekbądź są ci awanturnicy, postępowanie ich nie 
jest chrześcijańskie, warte ono największego potępienia i My z całą 
stanowczością je potępiemy. Jesteśmy przekonani, że również wszyscy 
katolicy kowieńscy są oburzeni z powodu tej nieuczciwej roboty i razem 
z Nami ją potępią. 

| Józef, Arcybiskup Kowieński. 

Kowno, 27 września 1926. 

    

Spotkanie Mussoliniego z Chamberlainem 
PARYŻ, 1.X (PAT). Nawiązując do spotkania Massoliniego ż Cham: 

-berlainem «Echo de Paris», <Gaulois», «Figaro» i «Avanir» wyrażają, iż 
Francja jedno z największych mocarstw śródziemiomorskich nie została 
zaproszona na narady dotyczące zagadnień, których rozwiązanie nie może 
być jej obojętnem. „Echo de Paris" przypomina, iż Francja i Anglja 
omówiły już i uregulowały wszystkie sprawy śród:izmnomorskie i wyraża 
przypuszczenie, iż narady w Livorno nie będą miały poważnych konsek- 
wencyj międzynarodowych. 

„Figaro“ stwierdza, iż sojusz z Hiszpanją i bliskie stosunki z 
Anglją są fundamentami podstawy polityki zagranicznej Włoch, Bez 
Francji jednak nia może być załatwiona sprawa Abisynji, nie mogły być 
wprowadzone w Życie układy Locarneńskie, nie może być rozstrzygnięte 
zagadnienie Tangeru, 

Reforma administracji we Francji. 
PARYŻ, 1—X. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu rady ministrów 

prezydent Doumergue podpisał dekret znoszący w związku z reformą 
administracji państwowej 92 urzędy hipoteczne i dwie dyrekcje ceł oraz 
1700 stanowisk w poszczególnych urzęd.ch administracyjno-finansowych. 
Podpisane dekrety przewidują połączenie urzędów zakupów dla wojska i 
marynarki nadanie przedsiębiorstwom "państwowym w Fev:e Gobelin, 
Bauvais, autonomji w dziedzinie f mansowej. 

Próby utworzenia Senatu Gdańskiego, 
GDANSK, 1.1X (PAT). Prezydsat Sznatu G lańskieg3 Sihn zwsó:i 

się do partji niemiecko-narodowej, jako do najsilniejszego stronnictwa 
opozycyjnego z propozycją utworzenia nowego Sznatu, 

Kara za udział w rewolucji 
MADRYT, 1X (PAT) Najwyższy sąd wojenny zdegradował 14 

pułkowników, 12 majorów, 18 kapitatów, 3 poruczników i 5 podporucz- 
ników za udział! w ostatniem ruchu rewolucyjnym. 

Traktat sowiecko-litewski 
Zaniepokojenie w Prasach wschodnich 

KRÓLEWIEC, 1.X (PAT). Zawarcie litewsko-rosyjskiego traktatu o 
icagresji wywołało w prasie wschodnio :pruskiej poważne zaniepokojanie, 

Cala prasa podkreśla, iż w sprawie Wilna Rosja podtrzymuje swe dawne 
giatowisko, uważając za najlepsze jej załatwienie—plebiscyt. Rosja zobo- 

iązała się do poszanowania suwerenności Litwy w każdym wypad ku 
ponieważ Kłajpeda pomimo autonomji znajduje się pod władzą litewską, 

aprzeto traktat ten budzi tem większe zaniepokojenie. 

Międzynarodowy kongres prawa autorskiego 
WARZSAWA. 1—X. Pat. Wczoraj ukończył swe prace międzynaro- 

dowy kongres prawa autorskiego. Wieczorem odbył się w hotelu Euro- 
„pejskim bankiet oficjalny wydany na cześć uczestników wycieczki przez 
komitet organizacyjny wycieczki. 

Podczas bankietu wygłosono szereg premówień w tonie nader ser- 
decznym. Między innymi przemawiał w imeniu komitetu organizacyjnego 
p. Zenon Przesmycki oraz przewodniczący kongresu p. Miijjard dziękują: 
Prezydentowi Rzeczypospolitej za udekorowanie go orderem „Polonia 
Restituta". W zakończeniu p. Maijjard wzniósł toast na cześć p. Prezyden- 
ta. Rzeczypospolitej i rządu polskiego. 

W ciągu dnia dzisiejszęgo uczestnicy kongresu zwiedzać będą mia - 
sto, a o godz, 2.ej popołudniu wyjadą do Krakowa, gdzie odbędzie się 
utoczyste zamknięcie 35 kongresu prawa autorskiego. Zamknizcie kongre- 
su nastąpi w gmachu Uaiwersytetu Jagielloń skiego. й 

rzutnym, odruchowym wybuchem nie- zawczasu uplanowana i przeprowa- 
zadowolenia czy protestu zgromadzo- dzona przez pewną zorganizowaną 
nego. przypadkowo w kościele iłumu grupę osób, 
ludności litewskiej, lecz zgóry obmy- Wobec tych dwóch okoliczności, 
ślaną akcją, mającą na celu uniemo: które, o ile sądzić można. z atmosfe- 
żliwienie, lub przeszkodzenie polskiej ry poprzedzającej ekscesy i z samych 
procesji; 2) powyższa akcja została faktów, wydają się nam niepodlega- 

wany dopiero w deklaracji Stronnictwa sburga prowadziłem sam pismo wy- 
Krajowego Litwy i Białorusi, wydru- syłając codzień do Wilna telegraficznie 
kowanej na czele 4 go zeszytu wy: ilistownie cały materjał polityczny, 
dawanego przezemnie w Wilnie la- — Pański zatarg z Kołem Polskiem 
tem 1907 go tygoduika politycznego z Królestwa?.. 
i literackiego zarazem p. t. «Głos — Wynikł na tle ostrej mojej 
Polski». O tem, czem jest krajowość krytyki w  «Kurjerze Litewskim» 
nie potrzebuję chyba rozwodzić się? pierwszej zaraz deklaracji Koła Pol- 
Z programu krajowości, z poczucia skiego w Dumie. Qparta na prze- 
odrębności naszych „na Litwie* inte- dawnionych-aktach,. kongresu Wie- 
resów od interesów  Kongresówki, 
wypłynęła ćała moja robota w «Kur- 
jerze Litewskim» propagująca odręb 
ność dwóch polskich Kół poselskich 
w Dumie. Posłowie nasi z Królestwa, 
jeżeli nie otwarcie to in pełło po- 
Cczuwali się do. reprezentowania w 
Dumie i Radzie Państwa wyłącznie 
ludności polskiej, my z9 ciu gubernij 
Litwy, Wołynia, Ukrainy i Podola 
poczuwaliśmy się do obowiązku re- 
prezentowania całej ludności danego 
okręgu wyborczego. Już to jedno 
implikowało separację. Tak się i stało. 
Teorja dwóch Kół zwyciężyła. W 
pierwszej Dumie byłem sekretarzem 
Koła Posłów Polaków z Litwy i Rusi, 
W ciągu roku 1906 go pisałem nie- 
mal codżień w «Kurjerze Litewskim» 
artykut wstępny polityczny. Z Peter- 

deńskiego, była nietylko czemś całkiem 
dla pierwszej Dumy niezrozumiałer; 
była grubym błędem taktycznym. To 
się i okazało, wszyscy się o tem 
przekonali—lecz dopiero w rok po- 
tem. Nigdy nie trzeba mieć racji... za 
wcześniel 

‚ — W 1907 ym pan przejechał z 
Wilna na stałe do Warszawy? 

— Tak jest. Powołano mnie na 
współredaktora tamtejszego „Słowa*, 
Godlewski był już całkiem chory; 
Antoni Donimirski niedomagał, Pufke- 
Lipnicki opuścił „Słowo* dla objęcia 
redaktorstwa „Dziennika Poznańskie- 
go”. W „Slowie“ warszawskiem prze- 
siedziałem przy biurku  redakcyjnem, 
pisząc mnóstwo, prawie do wybuchu 
wojny. „Słowo* warszawskie bylo, 
jak wiadomo, organem Stronnictwa 
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Wycieczka do Jugostawjii 

PRAGA, 1X. PAT. W sobotę 
wieczorem wyjsżdża do Jugosławji 
wycieczka parlamentarzystów czecho- 
słowackich, w składzie 72 osób. 

Otwarcie komunikacji pomię- 
dzy Warszawą—Łodzią. 

ŁODŹ, 1X. PAT. Dziś ot warta 
została komunikacja powietrzna mię: 
dzy Łodzią, Warszawą a Krakowem, 
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Do mabycia w kioskach „Ruchu» 

  

  

Podstawą życia człowieka jest hygje- 
ma i dobre odżywianie, A takowe 

Szanowna Publiczność zawsze 
znajdzie w | 

Polskiej Jadłodajni i Kawiarn. 
przy ul. Tatarskiej Nr 24, 
Sala, gabinety i kuchnia urządzo: 

ne w nowoczesnym stylu amerykań' 
skim i pod kierunkiem wybitnych 

sił fachowych. 
Ceny minimalne i dostępne dla 

wszystkich. Z poważaniem I, Gołowacz   
jącemi wątpliwości, władze jak du: 
chowne, tak świeckie wykazały ka- 
rygodną opieszałość. Nie mówiąc już 
o niewłaściwym wyjeździe probosz- 
cza parafji św. Trójcy z Kowna rano 
w samym dniu procesji, żaden z 
obecnych księży, których opiece była 
powierzona opuszczona w tak kry- 
tycznym momencie przez proboszcza 
świątynia, nietylko nie poczynił żad- 
nych kroków celem zapobieżenia, 
zlikwidowania, lub choćby załago- 
dzenia już wynikłego zatargu, lecz 
owszem, jak zewsząd obiegają poa- 
głoski, dość otwarcie wykazali gor- 
szącą i wysoce niemoralną potulnošė 
względem strony napastującej, Należy 
z ubolewaniem przyznać, iż nie po- 

"trafili oni obronić Domu Bożego 
od zbeszczeszczenia, nie postarali się 
o to, by osłonić mury świątyni od 
zbrukania krwią. 

Niemniej na surowe potępienie za- 
sługuje zachowanie się organów bez 
pieczeństwa publicznego. Policja, cho + 
ciaż była zawczasu poinformowana 
i proszona o zagwarantowanie po- 
rządku publicznego podczas procesji 
i bezpieczeństwa osobistego jej u- 
czestnikom, jednak nic nie uczyniła 
by zapobiec szykującej się awanturze. 
Gdy zaś w ciągu z górą godziny w 
kościele lała się krew, gdy wynoszono 
ociekających krwią, pobitych ludzi, nie 
uważała ona za potrzebne wkroczyć na 
miejsce walki i zrobić porządek, Wy- 
tworzyła się dość paradoksalna sy- 
tuacja, Świadcząca, iż policja straciła 
nagle zrozumienie swych obowiązków. 
Powstaje zatem pytanie po co w 
tąkim razie wogóle była obecną. 

Dzisiaj w obliczu smutnego faktu 
dokonanego, opinja publiczna żąda 
z całą stanowczością, by winni zo: 
stali odnalezieni i odpowiednio uka- 
rani. ' Wymaga tego  poratowanie 
autorytetu dobrego imiemia między- 
narodowego Litwy. Przyszła chwila, 
by raz nazawsze położyć kres meto- 
dom terreru przy pomocy kija i 
pięści nad pewną częścią ludności 
kraju, które poprzednio były nietylko 
zamilczane, lecz nawet pó cicho 
tolerowane. 

Polskiej Polityki Realnej. "Czułem 
się najzupełniej ma swojej linji poli- 
tycznej. Jak w domu. Często bardzo, 
osobliwie w letnich miesiącach, całe 
pismo bywało na mojej wyłącznie 
edpowiedzialności. Wyjście moje ze 
„Słowa” nie miało żadnego podkładu 
politycznego.  „Słowo”* zamknięto; 
obóz realistów zaczął topnieć, top- 
nieć.. Szczycę się, żem należał do 
ostatnich Mohikanów rzeczywistej, 
prawowiernej, Polityki Realnej. 

— A gdy pismo zamknięto i obóz 
się rozproszył? 4 

6wczas, pod koniec roku 
1913 go, zebrało mi się na wydruko- 
wanie w warszawskiej „Prawdzie*, 
redagowanej wówczas przez Rzy- 
mowskiego, całego szeregu artyku- 
łów, które ukazały się w początkach 
roku następnego 1914 go w formie 
broszury zatytułowanej „Naród Polski 
i jego Ojczyzna”, Były to czasy kiedy 
postulat  autonomji dla Królestwa 
Polskiego (dla Polski etnograficznej 
w obrębie zaboru rosyjskiego) za- 
Czynał mieć na dobre grunt pod 
sobą w petersburskich sferach rzą- 
dowych oraz nawet w politykujących 
kołach społeczeństwa rosyjskiego.
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KURJER GOSPODARCZY 
Wileńska fabryka 

wyrobów tytońiowych. 

Chcąc się zaznajomić z postawie- 

niem u nas sprawy „monopolu tyto- 

niowego udaliśmy 516 na miejsce fa- 

brykacji, t. j do wileńskiej fabryki 

wyrobów tytuniowych, aby tam, ko- 

rzystając z uprzejmości. dyrektora p. 

Zielińskiego, zwiedzić ją, zaczerpując 

przy sposobności garść cennych in- 

1 A й 

A wiadomo, po zlikwidowaniu 

przez monopol fabryk prywatnych, 

Rząd odkupił niewykończone jeszcze 

wówczas budynki: fabryki tytoniowej 

„Balberyski“ (ul. Makowa), które po 

przebudowaniu i ostatecznym wykon- 

czeniu mieścić w sobie będą fabrykę 

ze wszystkiemi jej urządzeniami i 

agendami. . 

ч Vice dyrektor p. Mrozowski ła- 

skawie oprowadza nas po fabryce i 

informuje o każdym szczególe.  „ 

Fabryka korzysta z prądu miej- 

skiego. ; 

Oglądamy przedewszystkiem dwie 

maszyny do ostrzenia noży t. zw. 

szlifiarki. W tym dniu nie pracują 

one, — udajemy się przeto do sali, 

gdzie znajduje się krajarka. 

Maszyna ta, jak już na to wska- 

zuje sama nazwa Służy do krajania 

tytoniu. Przygotowane uprzednio 

przez robotnice liście tytoniowe zo: 

stają automatycznie przetrżęsione I 

pokrajane podług  wymagancjj cien- 

kości. : 
W tym dniu krajano machorkę, 

przyczem dowiaduiemy się, że dzien: 

mie przechodzi przez krajarkę 1000— 

1400 kl. žo 

Machorka stanowi gros fabrykacji 

w Wilnie i przygotowywana jest do 

sprzedaży w ilości okóło wagonu 

dziennie. 
Pokrajana machorka celem, ujed- 

nostajnieniu jej i zapobieżenia ewen- 

tualnej fermentacji, przechodzi do 

kotła, w którym praży się na ogniu. 

Po tej operacji tytoń musi odstać 

się w specjalnych skrzyniach, poczem 

już idzie do pakowania. 
Nadzwyczaj ciekawy dział jest 

ten, w którym czynne są maszyny do 

robienia gilz i napychania ich tyto 

niem, 
Wileńska fabryka posiada 21 gil- 

ziarek systemu «Universelle» i tyleż 

napycharek. Te tostatnie warszaw- 

skiego systemu Rycenberga I Nowiū- 

skiego. 
Wydajność pracy tych maszyn 

określa się -cyfrą:55 tys. sztuk dzien- 
nie. Nadzwyczajnie precyzyjaa robota 

gilziarek zadziwia wprost tego, kto 

"pierwszy raz widzi je w ruchu. 
zrobieniu papierosa idzie on na SpeC- 

PR jalną wagę, aby ustalić, czy odpo- 

| 

     

   

Я 

wiada wymaganym przez przepisy 
kształtom i wadze. z 

Przechodzimy do oddziału pako- 

wania, ы 

Tu uderza nas wprawa robotnic, 

Które udoskonaliły swój kunszt do 

tego stopnia, że pakują dziennie 55 
tys. sztuk papierosów każda. 

W sali gdzie pakują machorkę 

stół (trzy kobiety) pakują do 200 kg 
dziennie. ° 

Jak nas informuje p. Mrozowski, 
wydajność pracy w tym dziale w 
stosunku do wydajności w fabr. 
prywatnych wzrosła o 100 procent. 

Dotyczy to również i wyników pra- 
cy nastąpnego oddziału — wyrobu 

pudełek i paczek. 
Stół zatrudniający siedem pracow- 

nic, wyrabiających pudełka „wiecz- 
kowe" (Ferwor) produkujeich dzien- 
nie siedem tysięcy sztuk. 
‚° Pięć robotnic robi dziennie przy 

inym stole trzynaście do czternastu 

tysięcy pudełek „klapkowych“ (Radjo, 
Awanti, Wanda). I tu też osiągnięto 
maximum tego co może dać wydaj- 
ność pracy robotnicy. 

Zrozumiałem . jest, że kolosalną 
„pomocą w tem jest.. brak związków 
izawodowych utrudniających wszędzie 
zawsze usystematyzowanie pracy, 

Po zwiedzeniu [jeszcze urządzeń 
do ogrzewania centralnego, składów 
podręcznych dla surowca o pojemno- 

Natomiast o najlżejszem nawet wy- 
 odrębnieniu choćby częściowem Kra- 

ju zwanego Siewiero - Zapadnyj 1 
dugo Zapadnyj mowy nawet by 
nie mogło, jak za najlepszych cza- 
sów np. Murawjewa. Jeżeli przeto 
mówić było można przyłomnie z 
rządem rosyjskim, to tylko i jedynie 

EN: wyraźnie i „bez zastrzeżeń” 
= ala gruncie Polski ściśle etnograficz* 

nej. Broszura moja była właśnie pró- 
| bą zagadania z rządem rosyjskim o 
TOzwiązaniu kwestji polskiej na grun- 
cie etnograficznym. Co zaś do Śmia- 
ło podniesionej sprawy likwidacji t. 
zw. kresów jako fatalnie niepewnych, 
lako polskiego stanu posiadania bę- 

dącego pod ciągłą groźbą kataklizmu... 
niech odpowiedzą zgliszcza i ruiny 
dworów polskich, obrabowanych i 
ki: sczonych przez hordy bolszewic- 

l0ją ym, niestety, nie przeczuł w 
| 1913 tym tego, co miało się stać 

Już w kilka jat potem? W broszurze 
Mojej musiałem z oportunistycznych J 
względów stać na gruncie państwa 
narodowego nie narodowošciowego. 

4 iałem przedewszystkiem na wzgię- 
póki © realną możliwość — oczywiście 

okolicznościach i warunkach roku 

ści 15 wagonów, doskonale funkcjo- 
nującej windy oraż kończącej się bu - 
dowy gmachów fabrycznych, dzięku- 
jemy Panu Mrozowskiemu, za nad- 
zwyczajną uprzejmość i wracamy 
do Gabinetu Pana Dyrektora Zieliń: 
skiego. 

Tu dowiadujemy się, że fabryka 
wyrabia miesięcznie 22 miljony sztuk 
papierosów i 60—70 tys. kg. ma: 
chorki. Ze względu na uboższą lud- 
ność fabryka wyrabia przeważnie pa- 
pierosy gorszych gatunków jak: „Ra* 
djo“, „Awanti“ i „Wanda“, a zatrud- 
nia przeszło 300 robotników, w tem 
75 proc. kobiet. 

— Jakie są najbliższe zamierzenia 
dyrekcji fabryki, pytamy. 

Otrzymujemy odpowiedź, że na- 
tychmiast, po przeniesieniu się do 
nowych budynków, zorganizowane 
zostaną, na maodę europejską, sale 
jadalne dla robotników i kuchnia ro- 
botnicza. 

Na żądanie Min. P. i O. S. ma 
powstać przy fabryce żłobek dla nie- 
mowląt, które przymiesione rano 
przez matki, zatrudnione w fabryce, 
oczekiwałyby pod czujnem okiem 
fachowej pielęgniarki godziny kar- 
mienia, 

W tej materji usłyszeliśmy zdanie 
Pana Dyrektora oparte na praktyce, 
uzyskanej w _ fabrykach niemieckich 
iu nas w Poznaniu i Małopolsce. 
Zdaniem p. Zielińskiego, znacznie 
więcej celowem byłoby  zorganiżo« 
wanie ochronyj dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, właśnie w wieku, kie- 
dy dzieci pozostawione bez dozoru 
najwięcej tej opieki potrzebują. Prak- 
tyka życiowa wykazała, że matki bar- 
dzo niechętnie przynoszą, zwłaszcza 
zimą, swoje 'niemowlęta—chętnie na- 
tomiast przyprowadzają urwisów star- 
szych. Inicjatywa taka powstała w ło- 
nie Dyrekcji monopolu tytoniowego 
i przedłożona została Inspektorowi 
Pracy. 

Po zwiedzeniu fabryki, znając już 
poprzednio pracujące w Wilnie — 
prywatne, możemy stwierdzić, że na 
tem polu zrobiono nie krok, a trzy 
kroki naprzód. Warunki hygjeniczne, 
w jakich pracują rebotnice są już 
dobre, a po przeniesieniu się do no: 
wego lokalu 
działach jest 
wzorowe. 

Na zakończenie słów kilka o pro- 
dukowaniu tytoniu przez rolników. 

Jak wiemy, uprawa tytoniu w Wi- 
leńszczyźnie nie była dozwolona. Za- 
rządzenie to miało na celu zgrupowa* 
nie plantacji tytoniu w miejscowoś- 
ciach najwięcej do tego celu nada- 
jących się. Specjalne zarządzenie Min. 

trochę ciasno) będą 

Po Skarbu Ździechowskiego z dnia 9.1— 
26 r. wylicza te miejscowości. ; 

Obecnie na skutek interwencji 
Wileńskiej Dyrekcji monop. tytonio- 
wego ogłoszone będzie wkrótce za: 
rządzenie, mocą którego związki lub 
organizacje rolnicze otrzymywać bę- 
dą zbiorowe zezwolenie na uprawę 
tytoniu, w tym wypadku, jeżeli zgło- 
szone zostanie nie mniej niż 10 ka 
ziemi na ten cel. 

Tak czy owak, a na zupełną Sa- 
mowystarczalność Polski w sferze ty- 
toniowej liczyć nie można, bowiem z 
przyczyń klimatycznych absolutnie 
niemožiiwem jest produkowanie sze- 
regu tytoni moto: 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 1 

października r.b. > 
Ziemiopłody: żyto 36—37, owies 30-33, 

jęczmień browarowy 30—34, na kaszę 30— 
32, otręby. żytnie 23 — -24, pszenne 24—26, 
p" na żyto zwyżkowa. Dowóz 
słaby. 

Nawozy szfuczne: superfostat 16 proc. 
20 zł, za 100 kg. 

Mąka pszenna amerykańska 90-95 (w 
hurcie), 100-105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 70 proc. 
50—55, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 70-80, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 4 

Chleb pytlowy 50 proc. 55—60, 60 proc, 
50—55, razowy 35 — 40 gr. sa 1 kg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, 
rzecierana 85—00, perłowa 80—95, pęczak 
|—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 140 — 150 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 110—130, wie- 

  

1913 gol Okoliczności to były przecie 
zgoła inne niż — niebawem potem? 
Tymczasem zaś, żem trafił w jedyną 

ć czułą strunę rządu carskiego, dowo- 

dów nie zabrakło. „Nowoje Wremia“ 

poświęciło coś ze trzy wstępne arty- 

kuły mojej „idei Piastowskiej", zesta- 
wiając ją z „ideą Jagiellońską" i dając 
niedwuznacznie do rozumienia, że 
może dałoby się pomówić.. na grun- 
cie idei Piastowskiej. Lecz polskiemu 
narodowi nie do rozmowy było na 
takim gruncie! Podniósł się jak je- 
den mąż przeciwko mnie. Broszurą 

moja narobiła hałasu co niemiara. W 

ciągu pierwszego półrocza 1014 ego 

udało mi się zgromadzić samych 
komentarzy prasowych wprost potęż- 

ną tekę. Nieoceniony ten materjał do 

repliki (którą przygotowywałem) padł 
ofiarą wileńskiej inwazji bolszewic- 
kiej.. Jest to dlamnie jedna z naj- 

dotkłiwszych strat, 
Wybuchła wojna — mówił red. 

ankowski dalej. Pojawiła się odezwa 
w. księcia Mikołaja. I co pan powie! 

Plackiem przed tym manifestem, mó: 

wiącym najwyraźniej jedynie o Polsce 

etnograficznej, padali ci, co moją 

broszurę „Narod Polski i jego Oj: 

(dziś w niektórych od: ] 

przowe 250— schab 270—280, boczek 
an 0 й 

Tiuszeze stonina krajowa | gai. 3.50 — 
4.00, II gat. 280 — 300, smalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 180--200, twaróg 50—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 80 — 150, masło  nieso« 

* lone 520 — 580, solone 450 — 480, desero: 
we 580—620. 

Jaja: 170—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

cebula 30—40, marchew 10—15 gr. za l kg., 
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. 
za | kg. brukiew 10—15, ogórki 250—350 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 45—50 gr. 
za 1 kg., fasola strączkowa 30—40 gr. za 
1 kg, kapusta świeża 15—20 za l kg., ka- 
lafiory 15 — 50 za sztukę, pomidory 40, — 
50 za 1 kg. 

Jagody i ewoce: borówki 30—40 gr. za 
1 litr, jabłka 10—30 gr. za 1 kg., gruszki 
10—60, śliwki 40—50. 

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

ООО 

Ryby: Z powodu świąt żydowskich ryb 
na targu nie było. 

Drób: kury 400—500 gr. za sztukę, kur- 
ezeta 200—300, kaczki 400 — 700. młode 
300—350. gęsi 8—9. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

1 października 1926 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 8,98 9,00 8,95 
Fiolandja 361,40 362,30 360,50 
Londyn 43.77 43,88 43,66 
Nowy-York 9.00 9.02 8.98 
Рагу& 25,65 25,55 25,61 
Praga 26,82 26,78 26,66 
Szwajcarja 174,37 174,81 173 94 
Wiedeń 127.40 12772 127.68 
Włochy 34,05 34,19 34.97 
Belgja 24.60 24,66 24,64, 
Stokholm 241,35 241.95 241.65 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 20,50 (w złotych 634 
x kolejowa 149,00 151,60 

5 pr. pożycz konw. 47.50 4550 — 
pr. požyczk, konw, — - — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 38,50 37,00 — 

  

__KRO 
SOBOTA. 

2 Dziś Wsch. sł, o g, 4 m.21. 

Aniołów Str. Zack, sł o g. 6 m 57 
Jutra 

19 po Św. 

KOŚCIELNA. 

— Uroczyste Triduum Jubile- 
uszowe w kościele św. Kazimie- 
rza. Daia 30 września t. j. w czwar- 
tek wieczorem rozpoczęło się uro- 
czyste Triduum Jubileuszowe w ko- 
ściele św. Kazimierza. Dzisiaj spo- 
wiedź od godz. 4-ej po poł. Wie- 

czorem o godz. 6 i pół nabożeństwo 
z nauką. W niedzielę t.j. 3 paździer- 
nika o godz. 7 rano uroczysta msza 
Św. z Komunją Św. wynagradzającą. 
Nieszpory o godz. 3 i pół, następnie 
Procesja jubileuszowa. = 

(x) 700-lecie zgonu św. 
Franciszka z Assyzu. Jak juž do- 
nosiliśmy o północy z 3 na 4 paź: 
dziernika r. b, w kaplicy Franciszkań- 
skiej, przy ul. Trockiej 14, z powodu 

700-lecia zgonu św. Franciszka z As- 

syżu rozpoczną się uroczystoś i koš- 

cielne mszą św., celebrowaną przez 
E. ks. biskupa sufragana wileń- 

skiego Michalkiewicza. 
Odpowiednie uroczyste kazanie 

wygłosi J. E. ks. biskup Bandurski, 
błogosławieństwo zaś apostolskie 
wieczorem udzielone zostanie przez 

J. E. ks. Arcybiskupa Jałbrzykow- 
skiego. : 

Podczas mszy św. zgromadzenie 
Ill-go zakonu Św. Franciszka, Oraz 
wierni, pozostający w stanie łaski, 

przystąpić będą mogli do komunji św. 
Pieśni religijne wykona chór mie- 

szany pod batutą p. J. Liešniew- 
skiego. 

URZĘDOWA. 

— (o) Z posiedzenia okręgo: 
wej komisji zienaskiej w Wilnie. 
W dn. 29 i 30 września odbyły się 

posiedzenia okręgowej komisji ziem: 
skiej w Wilnie. : : 

W pierwszym dniu posiedzenia, 
odbytem pod przewodnictwem na- 
czelnika biura OKZ p. W. Jodko, 
między innemi, zostały powzięte na: 
stępujące uchwały: 1) wyłączyć z 
majątku Bojarele, pow. Święciańskie- 
go, obszary leśne, wodne i nieużytki 
rolne o łącznej przestrzeni 07 ha, 
jako niepodlegające przejściu na rzecz 
państwa, i przekazać takowe b. wła- 
ścicielce tegoż majątku Antoninie 
Sieczyńskiej, 2) zatwierdzić projekt 
przymusowej likwidacji  serwitutu 
pastwiskowego, obciążającego mają- 
tek Józefpol, pow. Mołodeczańskie: 
go, własność Aleksandra Talkowskie 
go na rzecz wsl Kłoczkowo i Preski; 
3) zatwierdzić projekt dobrowolnej 
umowy o likwidacji serwitutu, obcią: 
żającego majątek Cicin, pow. Osz: 
miańskiego, własność Szymona Mey* 
sztowicza na rzecz gospodarzy wsi 
Kiewły, Pasynki i Draki; 4) zatwier- 
dzić układ dobrowolny o likwidacji 
serwitutu, obciąžającego majątki 
Szołkowszyzna i Borysowszczyzna, 
pow. Wileńsko-Trockiego, własność 

czyzna“ wlekli na stos a mnie na 
latarnięl Tedym, już we wrześniu 
1014-go, wydał nową broszurę p. t. 
„Polska  Etnograficzna* (z mapką) 
rozchwytaną dosłownie w ciągu paru. 
tygodni. Nikt mi już wówczas nie 
wymyślał... Ja zaś zacząłem wydawać 
własny, mocno polityką zabarwiony 
tygodnik, „Przegląd Warszawski", 

— Pan prezes w uchodźtwie wo» 
jennem do Rosji udziału nie brał? 

— Oczywiście! Latem 1915 go 
znalazłem się przypadkiem w Wilnie 
odciętem od Warszawy. 
w Wilnie; nawet z żoną i córką. Ani 

myślałem «uciekać» —dalej. Uciekać.., 
przed Niemcami? W ramiona Rosjan? 

— Pan prezes germanofil... 
Redaktor Jankowski uśmiechał 

się. 
— Ja.. zapadnik! Tylko tyle. Wró- 

ciwszy do Warszawy z Wilna dopie- 
ro w marcu 1916-go, zastałem wol: 
ną placówkę Publicystyczną w „Kur: 
jerze Poranym“, Po wyjezdie K, Eh- 
renberga do Rosji. Przez rok prawie 
cały pisałem w „Kurjerze“ wstępne 
artykuły polityczne, ostro kreślone 
przez okupacyjną cenzurę niemiecką. 
Je, który za nic w Wilnie nie zdecy- 

NIKA 

wiedziałem mu krótko 

I zostałem „Sie sich wohl! Niech pan to 

s 

Ars. i Piotra Pimonowych na rzecz 
gospodarzy wsi Romaszkańce; 5) za- 
twierdzić układ dobrowolny o likwi- 
dacji serwitutu, obciążającego  fol- 
wark. Raudaniszki, pow. Wileńsko* 
Trockiego, własność Józefy Zawiszy” 
ny na rzecz zaśc. Miedziniszki i wsi 
Raudaniszki; 6) zatwierdzić projekt 
dobrowolnej umowy o likwidacji ser- 
witutu, obciązającego majątek Marki- 
nięty, wł. Biszowskich i Puciatowej 
na rzecz gospodarzy wsi Markinięty. 

Następnie został zatwierdzony 
układ, zawarty pomiędzy gospoda- 
rzami wsi Melachowicze i Pogiry, 
pow. Wil. Trockiego, z jednej strony 
a radą uczestników scalenia okolicy 
Sorok Tatary w sprawie zlike idowa- 
nia sporów istniejących między nimi. 
Również został zatwierdzony projekt 
p gruntów okolicy Sorok Ta- 
ary. 

Na posiedzeniu dn. 30 września, 
które odbyło się pod przewodnict- 
wem prezesa OUZ. p. A. Naleszkie. 
wicza, postanowiono wdrožyč postę- 
powanie scaleniowe gruntów, należą: 
cych do kilkunastu wsi, pełożonych 
na terenie województwa Wileńskiego. 

MIEJSKA 
— (t) Przyjazd dziennikarzy 

Czecho słowackich. Podawaliśmy 
już przed kilkoma dniami o zapo- 
wiedzianym przyjeździe grona dzien- 
nikarzy Czecho-słowackich, którzy są 
gośćmi Rządu polskiego i prasy dol: 
skiej. Ostatecznie wyjaśniło się, że 
przyjedzie dwadzieścia trzy osoby. 

Goście podejmowani będą pierw: 
szym Śniadanieni przez prasę wileń- 
ską, drugim śniadaniem przez miasto 
i społeczeństwo wileńskie, 

W godzinach wieczornych p. Wo- 
jewoda Wł. Raczkiewicz wyda w sa- 
lonach reprezentacyjnych obiad na 
cześć gości. Tego samego dnia t. j. 
w niedzielę (dziennikarze Czecho-sło- 
waccy wyjadą z Wilna, aby konty- 
nuować tournee po Polsce. 

AKADEMICKA. 
— Akademickie Kolo Drama. 

tyczne przy Bratniej Pomocy 
U. 5. В., w niedzielę, 3 go paździer- 
nika, w lokalu akademickiego «Ogni: 
ska» (Wielka 24) urządza wieczór 
Kommemoracyjny z okazji 700 letniej 
rocznicy Śmierci św. Franciszka z 
Assyżu. 

Początek o godzinie 9-tej wieczór. 
Wejście bezpłatne. * 

ARTYSTYCZNA, 
— Kurs rytmiki i plastyki. 

Jadwiga Hryniewiecka artystka tańca 
plastycznego, kierowniczka działu pla- 
styczno-tanecznege Reduty organizuje 
kursy rytmiki i piastyki dla dzieci i 
dorosłych. Zapisy przyjmuje się -w 
kancelarji Reduty na Pohulance od 
godz. 11 rano do 1 ppoł. Początek 
zapisów 29 września. 

Pani Jadwiga Hryniewiecka ukoń: 
czyła szkołę rytmiki i plastyki St. i 
T. Wysockich w Warszawie oraz 
przeprowadzała studja taneczne w 
szkole Mary Wigman w Dreźnie, 

dowałem się wejść do niemieckiego 
akupacyjnego zarządu cywilnego, 
prowadźłem w „Kur. Porannym" po- 
litykę aktywistyczną. Gdy mnie jed- 
nak szef zarządu prasowego von 
Clejnow chciał raz... inspirować, po- 

i węzłowato: 

„Wy, Niemcy, pojęcia nie macie jak 
postępować z nami, Polakami, A co 
do mnie oscbišie, to, panie radco, 
wbrew moim przekonaniom nie na- 
pisałbym jednego wyrażu... nawet 
stojąc pod szubienicą. Das merken 

sobie 
dobrze zapamięta * 

Bo—trącił red. Jankowski—uwa- 
ża pan: zarówno w  oporiunistycz- 
nych „ugodach* z Rosjanami, jak w 
germanofilstwie można iść tylko do 
pewnego punktu, Nie dalej! Tak ktoś 
co siebie przywykł trzymać w gaiści, 
nigdy pijąc nie przekroczy tego kie- 
Jiszka, po którym wie, że niebędzie 
już pewny swojej głowy. Zatrzymać 
się akurat w porę, to nie tylko sztu- 
ka, to też i nieubłagany obowiązek. 

Chlastany niemiłosiernie przez 
cenzurę niemiecką, musiałem przestać 
pisać w „Kurjerze Рогаппут“, №- 
gdzie więcej żadnej poliżyki aktywis- 

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca 
i współczucia w oddaniu ostatniej posługi 

$. + P. 
Kazimierzowi Zawiszy 

serdeczne podziękowania składa 

RODZINA. 

  

    

  

jakie mnie dotknęły i którzy oddali 

   
Wszystkim przyjaciołom, znajomym i organizacjom społecznym, 
wykazali gorące współczucie z powodu ciężkiego ciosu i głębokiego smutku 

nemu mężowi 

Aleksandrowi Guwryłowi 
wyrażam niniejszym moją głębeką i szczerą wdzięczność 

którzy 

     
       

    

ostatnią posługę mojemu niezapomnia- 

ŻONA. 

Komunikacja kolejowa Zachodu z Wschodem. 
Bezpośrednie połączenie Władywostok — Stołpce — 

Niegorełoje—Mandżurja, 

Dyrekcja K. P. w Wilnie zawiada- 
mia, że od dnia 1 października r. b. 
codzienny kurs wagonów sypialnych 
Paryž— Warszawa GL. i Berlin—War- 
szawa Gł, kursujący w pociągach 
pośpiesznych NrNr 501 i 502 prze- 
diuža się pociągami pošpiesznymi 
NrNr 703/710 od Warszawy GŁ do 
Niegorełoje i od dnia 2 października 
r. b. z powrotem pociągiem pośpie- 
sznym Nr 704 od Stolpcėw do War- 
szawy Gl. przez Bialystok— Wolko- 
wysk —Baranowicze, 

Rėwniež od dnia 1 paždziernika 
t. b. będą kursowaly skomunikowane 
z powyższymi pociągami codziennie 
pociągi pośpieszne ZSRR Moskwa— 
Stołpce i z powrotem Niegorełoje — 
Moskwa. W pociągach pośpiesznych 
ZSRR Moskwa —Stołpce i Niegoreło- 
je—Moskwa będą kursowały wagony 
sypialne następujących bezpośrednich Mukden—Fuża1—Simonosoki 

Mandżurja — Stołpce, kio, względnie odwrotnie. komunikacyj: 

przyjazd do Stołpców- w poniedziałki 
i piątki, odjazd z Mandżurji w nie- 
dzłele i czwartki—w drodze 184 go: 
dzin 52 minuty, pozatek Władywo: 
stok—Stołpce przyjazd do Stołpców 
we środy, odjazd z Władywostoku 
w soboty—w drodze 264 godzin 48 
minut i z powrotem Niegorełoje — 
Mandżurja odjazd ze Stołpców z po- 
niedziałku na wtorek i z piątku na 
sobotę, przyjazd do Mandżurii we 
wtorki i soboty—w drodze 185 go- 
dzin i Niegorełoje — Władywostok, 
odjazd z Niegorełoje ze Środy na 
czwartek, przyjazd do Władywosto- 
ku w poniedziałki — w drodze 264 
godzin 30 minut; przytem wagon ko- 
munikacji Mandżurja—Stołpce, względ- 
nie Niegoretoje—Mandžurja skomu- 
nikowany będzię tegoż dnia w Mand- 
żurji z pociągiem z Charbina i przez 

z To: 

Kto dziś i w poniedziałek powinien zgłosić się 
do komisji przemeldunkowej, | 

Do I Komisarjatu—zgłoszą się ж 50° 
botę mieszkańcy ulicy Subocz Nr 2 i 4; za« 
ułek św. Kazimierzowski Nr 3, 5, 7 i 14; 
zaul. Augustjaūski Nr 4; ul. Sawicz Nr 1 
(Wielka Nr 38); Sawicz Nr 3,5, 7, 7/9 i 113 
ul. Wielka Nr 40, 42, 44, 46 i 48. 

W poniedziałek: Wielka Nr 50, 52/54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66 i 68, Wielka 24 (Nr 1 
do Bakszty) 26, 28, 30 (Nr 3 do Bakszty), 
32, 34 i 36. 

Do II Komisarjata — w sobotę mie- 
szkańcy ul. Targowej Nr 11 (Tyzenhauzow- 
si Tyzenhauzowska Nr 4, 10, 6,8, 12 

W poniedziałek ul. Tyzenhauzowska 
“ Nr 16 (ezyli Beliny 19 i N. Aleja 4), N. Ale- 

ja Nr 2, ul, Beliny Nr 21, 23 (wychodzi na 
Szkaplerną i Tyzenh.), Targowa Nr 9 (róg 
Tyzenhauzowsziej 1), Śniegowa Nr 1 (czyli 
dyzenh. 3), Śniegowa Nr 3, 5, 7. 

Do III Komisarjatu — w sobotę mie- 
szkańcy ui. Wielka od Nr 8 do 22 (róg Ło- 
toczka) włącznies Łotoczek Nr 4 i 6, zauł. 
Literacki Nr 5, 7. 

W/ poniedziałek: zauł, Św. Michalski 
(Kościół św. Michała), ul. Św. Anny (pleba* 
nja kościoła św: Michała), Nr 7, 9, zauł. Li- 
teracki Nr 11 (róg Metropolitakiej), Zamko« 
wa .(róg św. Michalskiego Nr 1), Nr 20, 22, 
24, 26, Wielka Nr 2, 4,6, Wolana Nr 10 
(róg św. Michalskiego). 

* Do IV Komisarjatu — w sobotę mie. 
szkańcy ul, Zana, lewa strona do rogu Fa- 
brycznej, Fabryczna, lewa strona cała, Ge: 

Straszna eksplozja 
We wsi Czubeliny, gm. Krewskiej, 

nastąpiła straszna eksplozja, w mie: 
Szkaniu Józefa Jankowskiego. Siłą 
eksplozji dom został wysadzony i 
zniszczony. Jak się okazało Jankow- 

dyminewska, lewa strona do Zana, Dziejna 
z młynem włącznie. 

W poniedziałek: ul. Zana, prawa strona 
od Gedyminowskiej do Fabrycznej, Fabrycz- 
na, prawa strona do Sosnowej, Gedyminow= 
ska, ewa strona od Zana do Sosnowej, So 
snowa, lewa strona od Gedym, do Fabrycz- 
nej, Litewska, od Gedymin. do Fabrycznej, 
Zana, prawa strona od Witoldowej do Ge- 
dymina, „Gedyminowska, prawa strona do 
Sosnowej, Witoldowa, lewa strona od Zana 
do Sosnowej, Sosnowa, lewa strona od Wi: 
tołdowej do. Gedyminowskiej, Witoidowa, 
prawa strona od Zana do Sosnowej. Sosno- 
wa; dom Winokurowa, Miła, prawa strona 
cała. 2 

Do V Komisarjatu — w sobotę mie- 
szkańcy ul. Kijowska Nr 13, 15, 17, Rydza 
Śmigłego Nr 30, Kijowska Nr 1, 3, 5, 7, 2, 
4, 61 8, W. Pohulanka Nr 20, 22, 24 i 26, 
Piłsudskiego Nr 3 i 5, Wiwulskiego Nr 9, 
11 13 i 15, Rydza Śmigłego Nr 2, 

V Ta A W. Pohulanka Nr 28, 
30, 32, 34, 36, 38 1 40, Rydza Śmigłego 
Nr 1,3 i 3a, Wiwulskiego Nr 21, 23, 25, 27 
29 i 31, Archanieiska Nr 2. 4, 6, 8, 3, 5,7 
i 7a, Smolna Nr 2, 4,61 8. 
„Do VI Komisarjatu: — w sobotę 

mieszkańcy ul, Subocz Nr 16, 18 1 20, Po: 
pławska od Nr 21 do 31 włącznie, nr 15-18, 
17, 19 Jeziorna nr 3 i Rybny Rynek. 

W/ poniedziałek biuro nie czynne. 
W wiorkowym numerze ukaże się dal. 

szy ciąg tabelki na wtorek i Środę. (1). 

we wsi Czubeliny, 
Ski, przechowywał u siebie większą 
ilość materjałów wybuchowych, dla 
nieznanych dotychczas celów, — Sam 
właściciel odniósł zaledwie lekkie 
obrażenia ciała, . 
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" RÓŻNE. krutacji robotników rolnych na wy- 

— Redaktor naczelny nasze: 
go pisma p. Stanisław Mackie- 
wicz wezwany w nader ważnych 
sprawach do Warszawy, nie będzie 
mógł wziąć udziału w dzisiejszych 
uroczystościach jubileuszu 50:lecia 
pracy pisarskiej Czesława Jankow- 
skiego — składa  Jubilatorowi ser: 
deczne życzenia długich lat owocnel 
pracy. 

— (t) Trzy setki robótników 
polskich wyjechało do Francji. 
W wyniku odbytych ostatnio w Wil- 
nie, Święcianach i Wilejce pow. re- 

tycznej nie robiłem. Wogóle do po- 
lityki wróciłem dopiero pod koniec 
1920 r. tu w Wilnie w szeregu arty- 
kułów drukowanych w, „Gazecie Kra- 
jowej" pod pseudonimem Oszmiań- 

czuk (byłem wówczas na służbie 
państwowej przeto _ obowiązywała 
mnie ta przyłbica dość zresztą prze- 
zroczysta). Wypowiedzenie się bez 
ogródek za utworzeniem Wielkiej 
Litwy (od morza do linji ryskiego 
traktatu, od Dźwiny do Niemna) w 
federalistycznej łączności z Polską— 
wywołało burzę. Uspokoiło się do- 
piero gdy wszelkie federalizmy nasze 
rozbiły się o zaciętą niechęć Litwi- 
nów do takiej kombinacji, Przysło. 
wiowy djalog dziada z obrazem ur- 
wał się. 

Był też to—zamknął swoje retros- 
pektywne exsposė red. Jankowski— 
mój ostatni, aby się tak wyrazić wy- 
stęp polityczny na dziennikarskiej 
niwie. Oczywiście kilku, może kilku- 
nastu artykułów politycznych, tu, o- 
wdzie, drukowanych nie wciągam w 
rachubę. Z polityką rozstałem się 
bez żalu. Nawet z ulgą nie małą. 
Polityki—osobliwie z jej matactwami 
partyjaemi—nie lubię, Żadnych nigdy 

—jażd do Francji w dniu dzisiejszym 
wyjechało do Wejherowa 
trzech zarekrutowanych. 

Wilno dało 83 osób, Swięciany 
181 i Wilejka 38. Dzięki tej rekruta- 
cji kadry bezrobotnych zmniejszyły 
się znacznie. ; 

— Wileńskie Koło Związku 
Bibljotekarzy Polskich. W  nie- 
dzielę dnia 3-go października 1926 r. 
zwisdzać będą Członkowie Koia Bi- 
bljotekę Synodu Ewangielicko Refor- 
mowanego w Wilnie. Punkt zborny 
na miejscu (ul. Zawalna Nr. 11) 
punktualnie o godz. 1 ej w południe. 

trzystu 
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ambicyj w kierunku karjery politycz- 
nej nie miałem. Porywała mnie tylko 
polityka w swe tryby jako wielki od- 
łam życia wogóle publicznego, od 
którego nigdy nie stroniłem. Prze- 
ciwniel W odmęcie życia publiczne- 
go czuję się w swoim žywiole, Tyl- 
kó, bróń Boże, nie w politycznej mę- 
tnej wodzie! Nie nęci mnie tam żad- 
na rybka. 

— A ostatnie pańskie słowo, 
nie redaktorze? Jakby się pan 
wyraził: le mot de la fin? 

— Całe życie moje prywatne u- 
płynęło pod dywizą: Leben und Ie- 
ben lassen... a zaś w życiu publicz 
nem, we wszystkich okazjach, we 
wszystkich okolicznościach, starałem 
się być niewzruszenie wiernym za- 
sadzie: „Nie czyń drugiemu, co to- 
bie nie miłe.* Nie od dziś i nie od 
wczora jestem zdeklarowanym tej 
najpiękniejszej maksymy wyznawcą. 

Oto polityczne grzechy mojego 
żywota. Grzechy, błędy czy tylko 
nieuniknione rzuty tej a nie innej 
indywidualności?.. Sąd о tem nie 
do mnie należy. 

pa- 
sam 

Zet
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= Vyiašnienie. W zwiazUz Koncert Marji Fialko. Mipiabį Ti | Dzik będzie wyświetlany film Kasa Spółdzielcza notatk onie wydawcy J łaiKO. [ | p 
“Wi. Utroż gą. Gawrstowź rodeo Po raz pierwszy wystąpiła u nas I6JŚ IemalozTa „R OBIN H O O D*_ epokowy dramat w 10 akt. w, Nowogródku 
ni jesteśmy o zaznaczenie, że zgon przed szerszą publicznością sopra- 
nastąpił nie wskutek operacji, lecz nistka Marja Fiałko na własnym kon- 
zapalenia błon mózgowych. 

— (t) Holandczycy też nie zna- 
cercie, którego bardzo bogaty ilościo- 
wo i wartościowy program wykonała, 

ją geografji, Przysłowiowa niezna- z wybornym akompanjamentem d-ra 
jomość geografji Francuzów zaćmio- Tadeusza Szeligowskiego, wyłącznie 
na została karygodną wprost igno- sama, Już to samo daje miarę znacz- 
racją Holendrów. nej wielostronności koncertantki i jej 

Mamy przed sobą pismo między- wytrzymałości. 
narodowego stowarsyszenia funkcjo* Nie na tem tylko wszakże polega 
narjuszy państwowych w Holandji artyzm koncertantki, posiadającej cen- 
adresowane na imię Wojewódzkiego ne zasoby wykonawcze, rokujące jej 
Komendanta Policji p. Praszałowicza. 

Abstrahując od treści listu zwra- 
camy uwagę na adres, który głosi: 
«Liflandja— Wilna» 

Tego chyba dosyć. 
. lgnoracja Holendrów równa 

się niewątpliwie naszemu zdziwieniu. 
Czyżby geogratja nie była jednym 
# przedmiotów obowiązujących w 
szkołach Holaudji, 

_ [ĘTBATR i MUZYKA, 
„| — Teatr Polski (sala <Lutniz»). Dziś 
i jutro ostatnie dwa razy grana będzie peł- 
na humeru lekka komedja Verneuila <Azais>, 
która ze względów technicznych schodzi 
z repertuaru mimo wielkiej frekwencji pu- 
blicznošci. 

W poniedziałek raz jeden tylko grana 
będzie komedja Kiedrzyńskiego «Wino, ko- 
bleta i dancing». 

— Wtorkowa premjera. Kierownictwo 
Teatru w poszukiwaniu najnowszego ге- 
pertuaru, idzie śladami teatrów europeji 
skich. Obecnie wystawia głośną komedję 
amerykańską p.t. «Dzień bez kłamstwa». 
Założeniem komedji jest zakład o rzecz, tak 
na pierwszy rzut oka nie skomplikowaną, 
a mianowicie że pewien amerykanin posta- 
nowił jeden dzień tylko przeżyć nie ucieka- 
jąc się do żadnego kłamstwa. Następstwa 
tego zakładu są tragiczno-komiczne, 

Reżyseruje sztukę K. Wyrwicz-Wichro- 
wski. Firma Blok i Brun urządza scenę 
akiu 1—go. Nad -innemi wnętrzami czuwa 
art. mal. W, Rakowski. i 

— <Grube ryby» dla młodzieży. Ju- 
tro w niedzielę o g. ed pp. po cenach 
zniżonych grane będą «Grube ryby» — Ba- 
<nckiego, ` 

— Poranek w <Lutni». Jutro w nie- 

piękną przyszłość artystyczną. 
Najcenniejszy skarb każdego wo- 

kalisty — głos Marji Fiałko, oprócz 

pięknego i ciepłego brzmienia, dość 
rozległej skali i stopniowania siły, 
posiada dobre ustawienie i wolny 

jest od skłonności do tremolanda, 
Swobodnie i beż wysiłku brane tony 
regestru wysokiego, nawet w mo- 

mentach najsilniejszych, nie  utracają 

ładnego dźwięku. Tak wdzięcznym 
instrumentem posługuje się śpie< 
waczka z pewnością niezawodną in- 

tonacji w interwalach najryzykowniej- 
szych. 

Niezwykle. mużykalna artystka, 
obdarzona żywym temperamentem, 
trzymanym w granicach estetycznych, 
frazuje inteligentnie, a _ wyrazistość 
urozmaiconego i  wycieniowanego 

- wykonania pozwala wnosić Oo wro. 

dzonych zdolnościach do sceny ope. 
rowej na partje liryczno-dramatyczne, 

Śpiewając najrozmaitsze utwory w 
językach oryginalnej twórczości, a 
więc: w polskim, francuskim, włoskim, 
niemieckim i rosyjskim, wykazała 
artystka dobrą dykcję, wyma82jącą 
jesźcze tylko ostatecznego wykoncze- 
nia niektórych drobnych szczegółów. 
Program tak obfity od Wagnera, 
Schuberta aż do Dzbussy i Kar. Szy- 
manowskiego wykonała Marja Fiałko 
z wielką pewnością i całkowicie bez 
nut, co się gorąco poleca innym do 

dzielę 3—go b. m. odbędzie się w Teatrze naśladowania, Dawno już czas skoń: 
Polskim CA poranek, urządzony 
przez Wileńskie Towarzystwo Filharmoni* 
czne. Biorą udział doskonała śpiewaczka 
Marja Fiałko oraz znany tenor M. Salecki. 

Początek o g. 12 m. 30 PP. Ceny bi: 
letów najniższe od 20 gr. do 2 zł. 

Kasa czynna codziennie od g, 11—ejr. 
do 9—ej w. bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (x) Zatrzymanie podejrza 

nych. Onegdaj w rejonie Kołtynian 
władze polskiej straży pogranicznej 
rzytrzymały  dezertera niejakiego 
żybek Władysława, oraz Gorgolew- 

skiego Jana, obywatela litewskiego 
w czasie kiedy ostatni przekroczyli 
nielegalnie granicę z Litwy do Polski. 
Wobec nasuwającego się podejrze- 

Czyć z tem zakrywaniem 
nutami! 

Wobec tylu zalet, powodzenie 
artystki — po opanowaniu widocznej 
fremy na początku koncertu — sta- 
wało się coraz więcej zdecydowane. 

Ponownie wystąpi Marja Fiałko, 
jednocześnie ze znanym i bardzo ce- 
nionym tutaj tenorzystą Mieczysławem 
Saleckim, na najbliższym poranku 
niedzielnym, urządzanym przez Wi- 
leńskie Towarzystwo Filharmoniczne, 
w sali <Lutni». Udział tak interesują- 
cych artystów powinien zachęcić 

twarzy — 

publiczność do tłumnego odwiedze- 
nia koncertu. 

Michal Józefowicz. 

nia, że pomienieni uprawiają Szpie* WNKWNNWANAWNM ZOZ W 
gostwo na rzecz Litwy, odesłano ich 
do. dyspożycji władz odnośnych. 
© — (x) Za nielegalne przekro- 
czenie granicy. W dniu 27 wrześ- 
nia r. b. w rejonie Rykont, żołnierze 
polskiej straży pogranicznej przytrzy- 
mali Bohdanowiczównę Zodję z synem 
i córką, oraz Kisielową Janinę za nie- 
legalne przekroczenie granicy z Lit- 
wy do Polski. Pomienionych odsta: 
wiono do. dyspozycji odnośnych 
władz administracyjnych. 

— Wybuch kapsiu. We wsi Ołsoki 
gm. Trockiej, bawiąc się kapslem od grana 

Wilnianie! zbliża się Ill ci Ty- 
dzień Lotniczy (pomiędzy 10 a 
17 października r. b). 3 

Pamiętajcie, że 9i10 paździer- 
nika samoloty L. O.P.P. roz- 
rzucą nad Wilnem tysące ulotek 
w których będzie 100 biletów na 
bezpłatne loty pasażerskie w 
Tygodniu Lotniczym. 

Szukajcie szczęśliwych ulotek. 

  

tu zostały pokaleczone 8—letnia Aniela 
oraz 10—jeini Jan Hryniewiczowie, Aniela 
w tymźć dniu zmarłą. 

— Kradzież koni. Z pastwiska około 
wsi Łosie gm. Krasn. skradziono 2 konie, 
Zarządzone niezwłoczne poszukiwania do- 
prowadziły do odnalezienia skradzionych 
koni w lesie pomiędzy wsiami |wancewicza 
a Wołkowszczyzną. 

— Kradzież ubrań. W nocy na 1 b. 
m. z budynku sportowego w ogrodzie im, 
gen. zeligowskiego za pomocą otwarcia 0: 
kua i rozchylenia krat skradziono ubranie 
oraz gotówkę na ogólną sumę 1030 zł. 

U JESTEŚ CZLONKIE @ Li p p M 

    

ARKADJUSZ AWERCZENKO. 

KIEREŃSKI 
Z galerji portretów sowieckich. 

Pewnego dnia Aleksander Kiereń- 
ski siedział w towarzystwie cudzo- 

ziemców i perorował z przejęciem, 
— Bolszewizm—jest to potworny 

kolos miedziany na glinianych no- 
gach! Dosyć jest odrąbać mu nogi, 
by padł. My starzy rewolucjoniści... 

Ponury, czarnobrody jegomość o 
zmarszczonych brwiach, Skoczył na- 
gle na krześle i przerwał niespokojnie: 

60, 00%: 
— Mówię, że bolszewizm jest to 

kolos miedziany na glin... 
— Nie, nie to! Ale co pan po: 

wiedział: starzy—co? | 

— Mówię, że ja, jako stary re- 
wolucjonista... 

— To pan, pan?.. 
— No tak, A co pan myśli? 
— Słuchaj pan — a Fepiuzodj 
je, głosem pelnym dobrodusźno- 

ee ejarnobrody jegomość. — Jakiż z 

pana rewolucjonista? Czyż bywają 
tacy rewolucjoniści? Bołszewizm już 

od czterech lat osiodłał Rosję — a 

jak walczylišcie 2 nim? Nie uderzyliś: 
cie palcem o palec! Piątaliście się tyl- 

ko pod nogami, to u Kornilowa, to 

u Denikina, potem Kołczaka a wresz: 

cie u Wrangla... „My starzy rewolu- 

cjoniści*. Ej, panie, lepiejoyś cicho 

siedział! 

Wydawca Stanisiaw Backiewicz — Redaktor w/z Czesiaw Karwowski 

Pieniędzy w ukryciu trzymac 
nie wolno! 

Kapitał musi procentować. 
Najrentowniejsze obroty z zupełnem 
zabezpieczeniem dadzą solidne Inte- 

resa, które posiada 
Dom H./K. <ZACHĘTA» Gdzńska 6, 

: telef. 9—05. 
r ——— 

„Wileiska Pomoe Szkolna“ 
Wilno, ul. Wielka 66, Tel. 941, 

Poleca: Szkło i porcelanę pteczną. 
S:kło pertumeryjne. Wagi osobowe, 

apteczne i analityczne. 
Ceny i kosztorysy najniższe ma 

żądanie. 

  

  

KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (al. Ostrobramska 5) 

  

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 4 m. 30, 
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w pows zednie dnie o godz. 5 ej. 

Kino“ Fear es 

„Helios“ 82 
ul. Wileńska 38, ©6 — М roli główn. urocza, frapująca ognistym temperamentena 

Czarujące tańce. Przepych! Wystawa! Szczegóły w afiszach. 
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jącym porządkiem dziennym: 

dobrze 

4. A N c E R K A z S E W 1 L L i Wielki fascynujący dramai 

ukaże 

się 

  

pomyślana polega między 

odpowiednim wyborze wydawnictw w których się ją wprowadza. 

Loviecki Nr. „Stoma“ 
stanowi pierwszorzędną okazję reklamową dla firm ze względu na 

as wyjścia 
a więc w czasie największego sezonu ogłoszeniowego: 

ROZpOYSZECHNIENIA 
28888808682080 8883888802 

Zatwierdzona przez pana ministra skarbu LDOP/130/26 Tymczasowa 
Komisja Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna Zoodzsje do wia 
domości pp. Pełnomocników T wa, iż w niedzielę, dn. 24 go peździerrika 
1926 roku, o godz. 5ej wiecz. w lokalu Tymczasowej Komisji przy ulicy 
Trockiej 19 odbędzie się Zgromadzenie Pełnomocników T-wa z następu- 

jako numer pierwszy w swoim rodzaju 

Kasy Spółek 
weksli Nr Nr 138, 
й 143 ва sumę 11.000 zł., wystawcami 
których są Piotr Kluba, Józef Koza* 
kiewica i Karol Niesyn i ostatnie 
żyro Kasy Spółdzielczej w Nowo- 
gródku, Termin płatności 8 XII r. b. | | Arcysensacyjny film! censacyjne walki byków! 

niniejszym unięwaźnia jako zaginione 
na poczcie, wysłane do Centralnej 

Rolniczych w Wilnie 6 | 
139, 148 141, 142 | 

  

ъ 1 Priscilla Dean. NĘBLE 
najtaniej nabyć 

można w 
D. H. H. SIKOR- 

SKI i S-ka 
Zawalna Nr 30 

Dr. 6. Wolison 
weneryczne, — тосто- 
płciowe i skórne, ul. 

Wileńska, 7. 

innymi, na 

zczepan Szcześniak, 
Polak, urodzony i 
wychowany w. 

Ameryce, w czasie 
wójny europ. wstąpił 
do armji Hallera 
walczył za ojczyznę 

we Francji i w 
Polsce. Prosi o 

® 

© 
© 

pomoc p'eniężną na 
powrotną podróż do 
Ameryki, gdzie zosta- 
wił rodzinę, Łask. 
ofiary przyjmuje | 

Adm'n str. >Słowa» 

10-go października $ 
©   utynowana pra: 

R cowniczka biuro 
wa, b. nauczy: 

ciełka, poszukuje za- 
jęcia biurowego, 
względnie posady 

nauczycielki. Posiada 
muzykę i rysunki oraz 
znajomość języka frau- 
cusklego. Zgadza się 
na wyjazd Wilno, ul. 
Sierakowskiego 25 

m. 19. 

ma zapewnioną poczytność, 

  

HOTEL PALĄCE" 
wynajmuje po 2—3 pokoje 

DOMY 
w Wilnie i okolicy 
do kupaa na oka: 
zyjnie dogodnych 
warunkach poleca 

Dom H.-K. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6 

Tel. 9—05. 

yła nauczycielka A 
B poszukuje jakiej - | 

kolwiek pracy, 
zgodzi się ewent. па 
wyjazd w charakterze 
prowadzącej małe 

gospodarstwo domo- 
we. Krakowska 37, 
mieszk. p. Zubowicza, 

Jadwiga Zabiełło- 

Ń AUCZYCIELKĄ, 
wychowawczyni, 

długci. 
warszawianka, z 

chlubnemi  Świadecte | 
wami,  freblowską 

metodą i siójdem po- 
szukuje posady do 
mładszych dzieci, 

zgodzi się na wyjazd. 
Jagiellońsca 7 m. 8 

to wskaże prsadę | 
K lub też jakąkol- | 

wiek  piacę : 
fizyczną od 70 zł. @© — 
100 — 150 zł., zapłacę | 
temu 50 zł. Połoeka 4, 
Telegrafista B, 

  

  

  

  

praktyką i | 

  

1. Wznowienie działalności Towarzystwa; 
2 Sprawozdanie kasowe za czas od 11X25 r. do 24X.26 r. i pro- 

jekt preliminarza na czas od 24.X,26 r. do 31 XIL26 r.; 
3. Zarejestrowanie dotychczasowego statutu Towarzystwa Zz wpro- 

wadzeniem do takowego ewentualnych 
4 Konwersja pożyczek i listów 

ostatnich, 

zm'an; 
zastawowych oraz z»=rejestrowania 

5. Utworzenie funduszów niezbędnych dla uruchomienia T-wa; 
6 Wybory: a) Komitetu Nadzorczego, b) Zarządu, c) Kemisji Rewi. 

zyjnej, d) Komisji Szacunkowej i e) Skarbniks; 
7. Wolne wnioski. 
Zgromadzenie pełnomocników uważa się za prawomocne bez względu 

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

z kuchniami 

Centralne ogrzewanie, winda. 

Na 1 piętrze lokal z wielką salą 

  

  

Drelichy na materace, 

Meble 
poleca W. Mołodecki. 

Wileńska 8.     

  

Od r. 

GILERKIŃ 

jadalne, sypialne, sa- 
lonowe i gabinetowe 
kredensy, 
szaty, łóżka i 
Wykwintne— Mocnc— 

ŚPRZE DAŻ 

beując przez 
O s: lata z 

osobami nerwo» 
wemi i pacyentami, 
histeryczkami, dosz- 
łam do pewnej wy- 
sokiej nauki w postę 
powaniu z temi esobD- 

1843 istnieje 

ul. Tatarska 20. 

nikami. Kto zechce 

Obicia Meblowe «zx |MEBLE "eres 
lekcji. Żarzecze, Ро- 
łocka ul. 28 d. m. 4 

stoły . 
t. d.   

ŁAGA O POMOC 
Niedrogo. chora wdowa, 

cych się dzieci, które 
  

  

  

po powrocie ze szkoły 
literalnie nie mają co 
jeść. Ofiary przy,muje 

2 pokoje z elektrycz: Administracja 
<Sło wa» 

  

anie i Panowie | Białostocka, 6 m. 5 od P speros 
ligenini možecie | 

mieć dobry zarobe 
pracując na ргосед- 
tach w dziele rekja. 
mowym. Wiadomość 

Burze Reklamos 

  

dla chorego męża w wem St. Grabowskie. 
nędzy. Datki pieniężne go. Garbarska I, tel. 82 

    

NNEZANWANNAM MANNZANUNNNDAZESZWMAG 6 т GE 

в W listopadzie r. b ukaže się e Stowarzyszenie właścicieli 2 Do wynajęcia 
a Wileński Kalendarz Jni а nieruchomości m, Wilna - 
5 eis i el UZ I OTMECY ny 5 5 S 4 5 ы Ina Ž rs a 

Н ' E wzywa WŁAŚCICIELI DOMÓW na nadzwytzajne kia 2 
3 Księga adresowa m. Wilna в © Бпіпе zebranie m As 9 października r. b. A ei e pozach: 

| -ej wieczorem w lokalu Stowarzyszenia przy ul: Za- 407 
= na 1927 tok, a e walnej 1, m 2. = е aa 1 ss pół 
a ROCZNIK XXI a $ Porządek dzienny: Zagajenie zebrania, wybór SĘ 
а ( 1). н . przewodniczącego 1 sekretarza, sprawozdanie Zarsądu, 
E Redakcja uprasza wszystkie instytucje społeczne i В sprawa dozorców domowych wobec wyckspirowania © 
в towarzystwa, oraz wszysikich przedstawicieli wolnych M s umowy, sprawa Izby własności nieruchomej, sprawa e ŻONA 
E zawodów na teren'e m, Wiłna o odwiotne nadesłanie M $H przymusowych ubezpieczeń od ognia i wolne wnioski. błaga o miłosierdzie w 
u ewych.adresów do Redakcji (Wielka 7, Księgarnia J. M .  , Wobec ważności spraw pożądanem jest jaknaj- © 
a Ek celem umieszczenia tychże w dziale 8 5 liezniejsze stawienie się. z d 2 

resowym. arz ь i ubrani 
3 Adresa fiim handlowych przyjmowane są za opłatą zł. 3 M 3 A 3 dn dama 
m b Mi zenia RE? Biuro Reklamowe St. Gra- B APETTEY - сс 

owskiego, Garbarska 1. k iii a oo m FATF 

яя ва т 
BRI 

Społdzeini Rolnej   | z ZZ 

— Jednakże, niech pan posłucha.. 
— A co tam słuchać! Cztery lata 

już słuchamy pana, a mówi pani 
pisze tak, jakby mię lewanoga świerz- 
biała, a pan drapał prawą. 

— Posłuchaj pan, nie radzę prze- 
ma-iać do mnie takim tonem... 

— Otóż właśnie, będę jeszcze do- 
bierać ton! „Stary rewolucjonista!" 
Nie bracie, jeśli jesteś starym rewo- 
lucjonistą — to nie szwędaj się tu- 
taj żagranicą, nie przeszkadzaj ludziom 
pracy, lecz jedź do Rosji i organizuj 
tam rewolucję.. Stąd łatwo wszystko 
zwyciężyć na_słowach... 

Czarnobrody jegomość był stano- 
wczy i szorstki, nawet grubjanski, 
lecz mówił-takim tonem, że można 
było go natychmiast trzasnąć pięścią w 
łeb, albo zbić go z tropu, przybiera» 
jąc ton bardziej jeszcze ostry i sta- 
nowczy. 

Kiereński wybrał to drugie: 
— | pojadę! 
— Dokąd? 
— Do Rosji. 
— Ej bujasz? 
— Przepreszam, nie pojmuję pana. 
— Niema co pojmować, Ja ci tam 

tak powiem... (Czarnobrody przeszedł 
już wyrażnie na „ty* a głos jego 
przybrał ton słodyczy). Ot, co ja ci 
powiem, Saszo, jeśli istotnie do Ro- 
sji pojedziesz, staniesz się dla mnie 
pierwszym człowiekiem! 

— | pojadę. Cóż ty myślisz? Mol 
robotnicy pewnie doczekać się mnie 

nie mogą! Potrzebują oni prawdziwe- 
go wodzą, czemże oni są bez wodza? 
Pojadę! A gdy się ukażę, bolszewicy 
na cztery strony Świata się rozlecą! 
Teraz nie będę już z niemi robił ce- 
remonji. Nie braciel Nabrałem się już 
rozumu! 

— O, to rozumiem! Lubię takich 
zuchów. | ja, przyjacielu, pojadę z 
tobą. Ze mną nie zginiesz. Kiedy je- 
dziemy? Jutro? 

— Też wymyśliłeś—jutro... Brodę 
zapuszczę i pojadę. 

— Racja. Zapuść brodę, Saszeń- 
ko, niech. będzie. Więc jedziemy, Sa- 
szo? Ej, zuch z ciebiel 

Pocałowali się serdecznie. 

X 

Kiereński siedział w domu i nie 
pizyjmował nikogo. 

— Pan w domu? ^ 
— Tak jest, w domu. Ale zajęty, 
— Czem? 
— Brodę zapuszcza, 
— Ależ, mój drogi, cóż to za za: 

jęcie! Może przecież ze mną rozma- 
wiać a broda, wszystko jedno, będzie 
rosła. 

— Wszyscy wy tak mówicie. Nie 
kazano przyjmować, znaczy — nie 
można, + 

Statek wiózł Kiereńskiego i jego 
nowego przyjaciela z Konstantyno- 
pol do Sewastopola. 

JE EL 3 KKK O O DO S IEEE 
  

Rolnicy! 
którzy mają na sprzedaż 

Kartoile 
proszeni są O zwrócenie się w tej sprawie de 

Kresowego Związku 

Ziemian ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. 

  

  

Obaj—Kiereński i Czarnobrody— 
stali na pokładzie; rozmawiali. 

Rozmowa ta miała charakter nieco 
jednostronny, gdyż mówił tylko Kie- 
reński: 

— Bolszewizm trzeba rozbić jed: 
nem potężnem uderzeniem. Gdy zwo- 
łam swych robotników i cały prole- 
tarjat uświedomiony, gdy rzucą się 
wszyscy razem na tego stugłowego 
gada obmierzłego, odrąbią mu wszyst: 
kie głowy. Tylko jedno uderzenie, 
lecz szybkie, jak błyskawica. A 
wszyscy ci złodzieje-i bandyci rozie- 
cą się jak roztrzaskany pusty orzech. 

Hm.. Gii-zpodzij 3x Czerno- 
brody.—Oto Sewastopol już widać. 

— Już?! Prędko. Ciekawym, czy 
uda się nam przedostać za fałszywe- 
mi paszportami, czy też, nie daj Boże, 
zatrzymają nas? Właściwie, uważam, 
że bolszewizm w czystej swej formie 
nie jest zły i gdyby go nie skazili 
ludzie, pasożytujący na niem... 

— Jaka ładna przystań, — przer- 
wał Czarnobrody. 

— Co tam przystań! Pomyśl, jak 
piękne są niektóre tezy nauki Karola 
Marxa.. Rozumiem, że komuniści 
uważają Marxa za swoją ewangelję. 

— Z drogil Schodki umocować 
trzeba. 

— Już schodzimy... Jakże prędko 
podróż morska mija. Rozumie:n teraz 
dlaczego marynarze mogli tyle doko- 
nać w czasie Wielkiej IRewolucji Ro- 

„najolększy 
wykór 

Ceny przystępne. 

Szkółki Podzameckie 3 
Andrzeja Hr. Zamoyskiego 

p. Maciejowice przez Sobolew woj. Lubelskie polecają 

drzew i krzewów 
owocowych, parkowych, alejowych, sadzonek leśnych 

i kwiatów zimotrwalych: 

  

byśmy dokonać pogromu burżuazji... 
— Hej nie w porę rozgadaliście 

się! Wyciągajcie wasze walizki! 
Już? Jakie śliczne miasto! Cóż 

za porządek, jaka czystość, W'yobra- 
żam sobie, co się tu działo podczas 
pobytu Wrangla... Wogóle ta kontr- 
rewolucja!.. 

* 
zz i 

Jadą pociągiem na północ. 
„— Jaka to stacja? — zapytał Kie- 

reński, drzemiącego Czarnobrodego. 
— Melitpol, 
— Już? Jak prędko. Dopiero trze- 

ci dzień jedziemy i już Melitpol. A 
dawniej pociąg wlókł się prawie pięt. 
naście godzin. Stanowczo, co do po- 
rządku i systemu, bolszewizm posiał 
zdrowe ziarna, Nie mogę oczywiście 
pochwalić terroru i ucisku prasy... 
Ale, że robotnicy zaczęli dobrze pia- 
Ze to musimy komunistom przy» 

znać, 

% 

Jechali, jechali. 
— Jaka stacja? 
— Charkėw. 
— Juž? Alež dopiero dwudziesty 

pierwszy dzień jedziemy. Chłopiec, 
jaką masz gazetę? Komunistyczną? 
No, no, gdyby to była białogwar- 
dziejska—ja bym ci spodenki odpiął 
i wyklapai za nią! Nie chwalę, natu- 

syjskiej.. Bez ich pomocy nie mogli-ralnie, terroru, ale z prasą, według 

Odpowiedzialny za egtssesiz Zenon į5w! 4851. 

Katalogi i oferty na żądanie. 
że, W 

р 
gub. książ. wojsk., 
wyd. przez P. K. | 
U. w Ostrowiu 

pow.  Opatowskiego, | 
roczn. 1911, oraz do- 
wód osob. również 
wydany w Ostrowiu 
na inię Władysława | 
Tyszko, zam. w Świę- | 
cianach przy uj, Strue | 

nojskiej Nr 23, ! 
uniewažnia się. В 

4 

a 

  

Daję kerepetycje, 
udziełam lekcji 

JC 
ranoi 2 - 4 popołudniyś* 
Mickiewicza 42 1, 1 

mnie, postąpiono słusznie. Jeżeli mnie, 
rządzącego krajem, właśni poddani 
zaczną krytykować, —czyż mam mile | 
czeć? Nie, towarzysze, trzeba zrozue 
mieć, w jakiej sytuacji znajduje się 
Lenin i Trocki! Ich los też nie jest 
słodki! Poświęcili się dla ludu. | 

— Tuła—Tiudo, djabła! Chyba to 
nie towarowo-pasażerski pociąg,a po” 1 
ciąg—błyskawica, Panie odpuść! Je- 
dziemy dopiero drugi miesiąc, a już 
Tuła. A dlaczego tak prędko? Bo na: 
ród roboczy w strachu Bożym żyje. 
Są tacy, co powtarzają „Terror, te” 
rror!l* A sami nie wiedzą, co to jest 
terror. Terror dobrze zastosowań 
jest najlepszym sposobem. Nie bęcggf* 
się sprzeczał, że bez potrzeby nie 
należy go używać. Np. na mnie nie 
ma zaco nastawać. Nikomu nic złego 
nie zrobiłem, w'adzę sowiecką szanu- 
ję, puściłem ich nawet, swego czasu 
do pałacu Krzesiūskiej,ž mieszkajcie 
sobie, ja nie żałuję. Taki już jestem 
dobry. Wiem, że komuniści też do* 
brzy ludzie. Jaka to stacja towarzy” 
szu? Moskwa. Powiedźcie, towarzy* 
szu, kędy droga do miejsca, gdzie 
spoczywają polegli w obronie swych 
obowiązków towarzysze—komuniści? 

— Chciałbym złożyć hoł świętym 
ich szczątkom, > 

Czarnobrody podrapał się w bro- 
dę, chrząknął, splunął i milcząc jak 
oparzony wyskoczył z pociągu... 

Drukarnia „Wycawnicwo Wileaskie* Kwaszelna 23 

zrozpaczona 1 
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