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GNa samą wiadomość o przyję- 

ciu przez Prezydenta dymisji gabi- 

netu wyraziliśmy przypuszczenie 

o niemożliwości kapitulacji czynni- 

ków reprezentujących siłę moralną 

wobec zgranego politycznie, nie 

umiejącego cenić samego siebie 

Sejmu, który będąc trupem* poli- 
tycznym dogorywa swoje niesław- 

ne dnie. Nie omyliliś my się. 

Rząd i Prezydent nie tylko nie 

ustąpili woboc nacisku ciała skom- 

promitowanego, kierującego się nie- 

skoordynowanemi odruchami 

ale przez powołanie nanowo gabi- 

netu w tym samym składzie do- 

wiedli, że program i wytyczne rzą- 

du są niezmienne, że rząd nie 

ma zamiaru zmieniać linji poli- 

tycznych i kierunku sanacji życia 

państwowego i przed widmem 
przeszłości, które chciało by życie 

państwowe na dawne tory nawró- 

cić, nie ustąpi. 
Prawda, może prościej rozegra- 

ną by była akcja, gdyby poprostu 

pan Prezydent zgłoszonej dymisji 

całego Rządu nie był przyjął, za- 

akceptowanie jednak przez Prezy- 
denta nowego rządu o tym sa- 

mym składzie jeszcze mocniej 

uwypukla jego tendencje i stosu- 

nek do Sejmu. 

Bardzo być może, że kierując 

się względami rzeczowymi Rząd 

przystąpi do pewnej wewnętrznej 

rekonstrukcji, że stosownie do wy* 

magań życia nastąpi pewna wy- 

miana osób na'stanowiskach  kie- 

rowniczych, ale nastąpi to w ten- 

czas, kiedy ta potrzeba dojrzeje w 

łonie samego Rządu i ze zgoła in- 

nych pobudek, niż te które kiero- 

wały koterjami sejmowemi przy 

zgłaszaniu swego votum nieufnoś- 

ci ministrom. 
Że nie nastąpi ta zmiana po 

myśli Chjeno.Piasta to pewne, nie 

nastąpi też i po myśli tych, którzy 

drogą reklamy starają się zasugge- 
stjonować społeczeństwo, iż zba- 

wienie leży jedynie w powierzeniu 

steru państwą ludziom dnia przed- 
wczorajszego, o których pisaliśmy 

ostatnim razem, a dla których wy- 

pożycza się fałszywych surm aż 

z Warszawy, gdy O nich u nas 
głucho, surm jednak na gruncie 

warszawskim będących tembardziej 

bez echa. 
Polska potrzebuje jasnego zde- 

cydowanego programu, jasnych 

zdecydowanych posunięć. To, co za- 

częto, będzie musiało być rozwinię- 

te i w czyn wprowadzone. Te dzie- 

dziny, które dotąd leżały nietknięte 

muszą być przeorane na nowo. W 

kerunku radykalnego  pchnięcia- 

dzieła naprawy Rzeczypospolitej i 
dostosowania do tych potrzeb kie- 

rownictwa, pójdzie ewentualna re- 
konstrukcja Rządu. 

Ale nim to nastąpi, Sejm bę- 

dzie musiał, albo pogodzić się z 

tym stanem rzeczy i upokorzyć 
się raz jeszcze, albo zostać zmu- 

szonym do rozejścia. 

„ Wolelibyśmy może nawet gdyby 

Sejm zdobył się na więcej miłości 
własnej i dla ratowania honoru 

zdobył się na zaryzykowanie swoich 

djet poselskich. Chcielibyśmy mo- 
że, żeby na tyle samozaparcia się 

zdobył i tyle jesze sił moralnych 

z siebie wykrzesał, boć przecie to 

Sejm Polski. AB 
Przypuszczamy jednak že Sejm 

obecny swego honoru bronić już 

nie potrafi. W każdym razie po 

przesileniu rządowem stajemy obe- 

cnie przed możliwościę przesilenia 

Sejmowego. 
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KONIEC PRZESILENIA. 
Misja prof. Bartla. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Przesilenie rządowe zostało w dniu wczorajszym zlikwidowane. 
Okazało się, iż p. premjer Bartel przed swym wyjazdem do Drus- 

kienik otrzymał do p. Prezydenta Rzeczypospolitej misję utworzenia no- 
wego gabinetu. P. premjer nie udzielił decydującej odpowiedzi, prosząc 
p. Prezydenta o 24-godzinną zwłokę, a to celem naradzenia się z Mar- 
szałkiem Piłsudskim. 

Powrót premjera do Warszawy. 
Przebieg dnia politycznego był następujący: o godz. 7 rano po- 

wrócił p. premjer Bartel z Wilna. Na dworcu powitali p. premjera min. 
spraw wewnętrznych p. Młodzianowski, min. kolei p. Romocki, tudzież 
komisarz rządu gen. Sławoj Składkowski. 

Rada Ministrów. 

O godz. 9 rano p. premjer zwołał posiedzenie Rady Ministrów 
w poprzednim składzie. Nieobecni byli min. spraw wojskowych Mar- 
szałek Piłsudski, przebywający w dalszym ciągu w Druskienikach, min. 
rolnictwa Raczyński, który dotychczas nie powrócił do Warszawy, min. 
spraw zagranicznych p. Zaleski, oraz min. Sujkowski. 

Na posiedzeniu tem p. premjer Bartel zaproponował dotychcza- 
sowym ministrem ich teki w trzecim swoim gabinecie. 

Po uzyskaniu zgody członków rządu p. premjer udał się na Za- 
mek, gdzie odbył dłuższą konferencję z p. Prezydentem. 

Nowy gabinet. 
O godz. 11 m. 25 w południe zakomunikowano oficjalnie, iż p. 

Prezydent podpisał nastepującą listę gabinetu: premjer — prof. Kazi- 
mierz Bartel, minister spraw wojskowych — Marszałek Józef Piłsudski, 
spraw wewnętrznych — Młodzianowski, skarbu — Czesław Klarner, za- 
granicznych — August Zaleski, sprawiedliwości — prof. Wacław Ma- 
kowski, przemysłu i handlu — inż. Eugenjusz Kwiatkowski, kolei — 
inż. Paweł Romocki, robót publicznych — dr. Witold Broniewski, 
oświaty—prof. Antoni Sujkowski, reform rolnych — prof. Witold Sta- 
niewicz, rolnictwa — Józef Raczyński, pracy — dr. Stanisław  Jurkie- 
wicz. 

O godz. 6 wiecz. odbyła się na Zamku w obecności p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej przysięga nowego gabinetu z premjerem 
Bartlem na czele. 

Wrażenie. 

Wiadomość o utworzeniu przez p. premjera Bartla gabinetu 
w powyższym składzie, a więc z pozostawieniem w rządzie mini- 
strów Młodzianowskiego i Sujkowskiego wywarła oszałamiające 
wrażenie w kołach chjeno-piastowców. Natomiast zwolennicy rządu 
powitali tę wiadomość z pełnem uznaniem. 

Rząd wobec Sejmu. 
Oczywiście powołanie wbrew sejmowej większości Chjeno-Piasta 

dotychczasowego gabinetu prof. Bartla jest nieomylną oznaką, iż naj- 
wyższe czynniki państwowe są zdecydowane w razie jakichkolwiek 
trudności ze strony partyjnictwa sejmowego — rozwiązać Sejm. W 
kołach politycznych panuje przekonanie, iż nie są wykluczone pewne 
zmiany personalne w rządzie, związane z koniecznością wzmocnie- 
nia rządu przez wybitne indywidualności. Gdyby fakt ten miał 
miejsce, to oczywiście nastąpi to bez jakiegokolwiek nacisku ze stro- 
ny Sejmu. 

Przypuszcza się, iź minister oświaty p. Sujkowski usunie się praw- 
dopodobnie z własnej inicjatywy. 

Wśród sfer parlamentarno-politycznych dominowało w godzinach 
wieczorowych pytanie, jak się potoczy dalszy rozwój wypadków. Krążą 
oczywiście najrozmaitsze domysły. 

Senat jest także ustępliwy. 
Bardzo wiele zależało od wczorajszego posiedzenia senackiej ko- 

misji skarbowo-budżetowej, która rozpatrywała prowizorjum budżetowe. 
O godz. 17 wiecz. komisja senacka większością głosów przyjęła prowi- 
zorjum budżetowe, odrzucając wszystkie poprawki opozycji. Niezawod- 
nie Senat w dniu dzisiejszym potwierdzi wczorajszą uchwałę komisji. 

Co dalej? 
W kołach politycznych przewidują się następne możliwości: jak 

wiadomo, na nadchodzący czwartek marsz. Rataj zapowiedził warunko- 
wo posiedzenie Sejmu. Marszałek zaznaczył w ubiegłą sobotę, iż po- 
siedzenie to mogłoby się nie odbyć na wypadek, gdyby. Senat nie 
wprowadził żadnych zmian do prowizorjum budżetowego a rząd nie 
przywiązywał większego znaczenia do trzeciego czytania traktatu gwa- 
rancyjnego polsko-rumuńskiego. 

Jeśli więc Senat uchwali prowizorjum w brzmieniu rządowem, 
mogłoby nastąpić zamknięcie sesji ciał ustawodawczych przez p. Pre- 
zydenta, w takim razie czwartkowe posiedzenie Sejmu nie odbyłoby się 
i opozycja jak przypuszczają, nie zdążyłaby przeprowadzić powtórnego 
ataku bądź to przeciwko min. Młodzianowskiemu i Sujkowskiemu, bądź 
to przeciwko całemu rządowi. 

Druga możliwość jest następująca: Senat wprowadzi pewne zmiany 
do prowizorjum, eo ipso Sejm będzie musiał być zwołany w czwartek. 
W tym wypadku mogą być dwie alternatywy: albo opozycja postawi 
wniosek o wyrażeniu bądź to całemu rządowi, bądź to min. Młodzia- 
nowskiemu i Sujkowskiemu votum nieufności . i wniosek ten uzyska 
większość głosów Izby, a w takim razie rząd rozwiąże ciała ustawodawcze. 

Albo też — wniosek opozycji nie uzyska większości i w takim 

razie sesja sejmowa zostałaby normalnie zamknięta przez p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej z tem, iż następna sesja odbędzie się w końcu paździer- 
nika lub w początkach listopadą dla załatwienia budżetu na rok 1927, 

P.Premjer Bar- 
tel w Wilnie. 
W niedzielę bawił przez kilka 

godzin w Wilnie p. Prezes Rady 
Ministrów prof. K. Bartel. 

P. premjer przybył do Wilna, 
specjalnym pociągiem z Druskien- 
nik o godzinie 5 m. 40 popoł. w 
asyście ministra rolnictwa p. Ra- 
czyńskiego, szefa gabinetu prezesa 
rady ministrow Dr. Grzybowskiego, 
szefa gabinetu ministra spraw woj- 
skowych ppułkow. sztabu general. 
Becka oraz swego sekretarza 050- 
bistego por. Začwilichowskiego. Na 
dworcu kolejowym witali p. Prem- 
jera przedstawiciele władz z p Wo- 
jewodą Raczkiewiczem na czele. 
Z dworca udał się p. Premjer do 
Pałacu Reprezentacyjnego Rzeczy- 
pospolitej przy Placu Napoleona, 
gdzie p. Wojewoda Raczkiewicz 
zdał Mu relację z bliższych spraw 
urzędu wojewódzkiego. 

Po konferencji z p. Wojewodą— 
p. premjer złożył parę prywatnych 
wizyt J. E. Arcybiskupowi Jabłrzy- 
kowskiemu, J. M. Rektorowi U.S.B. 
prof. Zdziechowskiemu oraz Sen. 
Bronisławowi Krzyżanowskiemu i in. 

W czasie gdy p. Premjer skła- 
dał wizyty, p. minister rolnictwa 
Raczyński konferował z p. Woje- 
wodą Raczkiewiczem, na temat 
bieżących spraw rolnych w woje- 
wództwie wileńskiem. 

Ostatnich parę godzin przed 
odjazdem do Warszawy pan prem- 
jer spędził — м otoczeniu naj- 
bliższem i gronie bliższych znajo- 
mych na kolacji w restauracji Ge- 
orge'a. Między innemi byli obecni 
p. Wojewoda Raczkiewicz, prezes 
Sejmowego Klubu Pracy p. poseł 
Marjan Kościałkowski i b. prezes 
komisji rządzącej Litwy Środkowej 
p. mec. Witold Abramowicz. 

Odjazd p. premjera do War- 
szawy nastąpił o g. 10 m. 20. 

W Wilnie na jeden dzień za- 
trzymał się p. min. Raczyński. 

Do godz. 2-ej dnia wczorajsze- 
go pobyt p. Ministra miał charak- 
ter prywatny. O godz. 2-ej otrzy- 
mał p. Minister w związku z u- 
tworzeniem się rządu nominację. 
O tej samej godz. odbył konfe- 
rencję w województwie z udziałem 
wyższych urzędników. O godz. 6-ej . 
odbyła się konferencja z przedsta- 
wicielami organizacji rolniczych i 
współdzielczych a następnie o g. 
1-ej konferencja prasowa. O godz. 
10-ej wieczorem p. Minister wyje- 
chał z powrotem do Warszawy. 

P. Premjer w Druskienikach. 

Przed przyjazdem do Wilna p. 
Premjer bawił w  Druskienikach, 
gdzie przybył w niedzielę rano. O 
godz. 11l-ej p. premjer rozpoczął 
naradę z Marszałkiem Piłsudskim. 
Trwała ona dwie godziny. 

Zapytany o przedmiot konfe- 
rencji powiedział prof. Bartel w wy- 
wiadzie prasowym: 

— Właściwie mam powierzoną 
sobie ustnie przez Prezydenta Rze- 
czypospolitej już w piątek w nocy 
misję utworzenia rządu. Odpowie- 
dzi stanowczej niedałem, bo do- 
prawdy jestem bardzo przemęczony: 
Ale także i nie odmówiłem pozyty- 
wnie. 

— Czy konferencja z Panem 
Marszałkiem miała związek ze spra- 
wą powzięcia jakiejś decyzji ze stro- 
ny Pana Premjera? 

— Mój pobyt tutaj jest wywo 
łany przedewszystkiem serdecznemi 
uczuciami, jakie żywię dla Pana 
Marszałka, a przytem jako premier, 
musiałem zawiadomić Marszałka, 
że otrzymał dymisję. Niech Pan 
sobie wyobrazi, że dotąd nie przy- 
szło nikomu na myśl zawiadomić 
Go o tem urzędownie i wręczyć 
Mu dekret dymisyjny. 

— Jakżeż Pan Marszałek przy- 
jął wiadomość o dymisji? 

— Uśmiał się serdecznie, a ja 
z nim razem. 

— Więc jakże po tych dymisjach 
przedstawiać się będą dalsze kroki 
Pana Premjera w związku z obe- 
cną fazą przesileniową? 

  

  

  

„Chic Parisien' aw. 
otworzył Oddział w Wilnie Vielka № 42 
Magazyn zaopatrzony w najnowsze modele (b. lokal Alszwanga) 

okryć damskich, sukien i futer 
oraz dział towarów bławatnych. Wszystko w wielkim wyborze.       
  

Wilno, Mickiewicza 1. 
zawiadamia Szanowną Klijentelę, źe otrzymał przedstawicielstwo na deta- 
liczną i hurtową woda wyrobów pończoszniczych firmy „ALFRASKA” 
i z d. 1 września b. r. otworzył specjalny dział wyrobów pończoszniczych, 

które to towary będą sprzedawane po cenach fabrycznych. 

Mając zapewnioną dostawę wszelkich możliwych kolorów i gatunków 
i nie wątpiąc, że zadowolni wszelkie wymagania, poleca się Szanownej 

Klijenteli. 1525 

| Dom Handlowy W. i E. Szumańscy $ 
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poszukuje Dział Ho- 
Mleczarzy i kontrolerów obór fowiany Związku Kó- 
łek i Organizacyj Rolnych z. Wileńskiej, Wilno, W. Pohulanka 7. 1613     
  

(Dalszy ciąg telefonu z Warszawy). 

Słabość opozycji. 
Pogróżki opozycji należy jednakże przyjmować z wielką rezerwą, 

nie jest ona bowiem przygotowana do wyborów i z wyjątkiem może 
narodowych demokratów, nie życzy sobie w chwili obecnej rozwiązania 
Sejmu i rozpisania nowych wyborów. 0 

Mogłoby się więc okazać na czwartkowem posiedzeniu, iż wnioski 
opozycji, wymierzone przeciwko rządowi nie uzyskałyby dostatecznego 
poparcia w lzbie, albowiem wedle nastrojów w kuluarach stronnictwo 
Piasta i część chadecji nie byłyby dziś skłonne poprzeć opozycyjnych 
wniosków endeków. 

Rząd jest przygotowany. 
W rozmowie z naszym korespondentem na temat wytworzo- 

nej sytuacji p. premjer Bartel zaznaczył między innemi, że jest 
przygotowany na czwartkowe posiedzenie Sejmu. 

      

tuy Kowieńskiej, 
— Nieurodzaj. 

KOWNO, (Pat). Minister rol- 
nictwa odpowiadając w Sejmie na 
interpelację przyznał, iż nieurodzaj 
na Litwie jest w tym roku wielki 
wobec czego zboże na zasiew bę- 
dzie musiało być sprowadzone, zaś 
zboże chlebowe zastąpione przez 
owies, jęczmień oraz ziemniaki. 

Znamienne enuncjacje „Lietuvy“. 
KŁA JPEDA, - (Pat). „Lietuva“ 

stwierdza, iż nie jest wykluczona 
możliwość dalszych skarg Kłajpedy 
na Litwę w Lidze Narodów, gdyż 
w Radzie Ligi zasiadają zaintereso- 
wane Kłajpedą mocarstwa: Polska 
i Niemcy. 

Niemiec wice-prezydentem Sejmu 
KOWNO, (Pat). Sejm litewski 

na pierwszem posiedzeniu wybrał 
prezydjum w dotychczasowym skła- 
dzie, przyczem podkreślić należy, 
iż wiceprezydentem wybrano Niemca 
Kidera. Fakt ten Świadczy o tem, iż 
Kłajpeda została w koalicji parla- 
mentarnej mimo ostatnich ostrych 
starć między Kłajpedą a Litwą w 
sprawie skargi Kłajpedy do Ligi 
Narodów. Krąży tu pogłoska, iż w 
związku z wypadkami na terenie 
polityki zagranicznej oczekiwane 
jest przesilenie rządowe. 

== O godz. 2-ej jadę do Wilna 
i wieczorem stamtąd do Warszawy. 
Jutro o godz. 10-ej rano będę na 
Zamku i omówię z p.Prezydentem 
sprawy państwowe. Prezydent Rze- 
czyplitej wypowie swoje ostatnie 
słowo. O ile nie znalazł tymcza- 
sem nikogo do utworzenia nowego 
rządu, prawdopodobnie spadnie na 
mnie ten obowiązek. 

— Czy nowy rząd, na którego 
czele staną!by Pan Premjer, będzie 
nowym rządem z dotychczasową 
treścią? 

— Na to pytanie mogę odpo- 
wiedzieć dopiero jutro, Wszystko 
zależy nie od mojej decyzji lecz 
decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej. 

— A gdyby w obliczu tego no- 
wego rządu Sejm ponowił swoje 
votum nieufności dla ministra spraw 
wewnętrznych i ministra oświaty? 

— Nic na to Panu nie mogę 
powiedzieć. Zresztą zaraz wyjeż- 
džam“... 

* * 

W kilka chwil później p. Prem- 
jer wyjechał do Wilna. 

Krwawe starcie procesji polskiej 
z nacjonalistami. 

KOWNO, (Pat) Wczoraj przy- 
szło do krwawego starcia między. 
procesją polską o charakterze re- 
ligijno - narodowym, jednak bez u- 

"działu księży, a litewską młodzieżą 
nacjonalistyczną. Wiele osób od- 
niosło lekkie rany. 

„Wyjazd premiera Sleżewicziusa 
do Moskwy. 

KOWNO, (Pat). Prezes mini- 
strów Sleżewiczius odjechał wczo- 
raj wieczorem w towarzystwie dr. 
Puryckisa oraz rzeczoznawcy M-jum 
Przemysłu 1 Handlu Pettewicziusa 
do Moskwy. Jest rzeczą możliwą, | 
iż w związku z jego pobytem w 
Moskwie nastąpi podpisanie trakta- 
tu gwarancyjnego. ' 

Krzesła dla mniejszości narodo- 
wych w Sejmie. 

KOWNO, (Pat). Mniejszości na* 
rodowe złożyły w Prezydjum Sej- 
mu Kowieńskiego memorjal żąda- 
jący przydzielenia im stałych krze- 
seł w Sejmie, ostatnio bowiem zaj- 
mowały mniejszości miejsca w o- 
statnich rzędach po za innymi par- 
tjami litewskiemi, co nie odpowia- 
da ich sile liczebnej. 

QODDGOOODO: 
Czas odnowić prenumeratę 

„Kurjera Wileńskiego* na 
miesiąc październik. 

  

Kto z naszych Szan. Abonen- 
tów chce sobie zapewnić regularną 
i punktualną dostawę „Kurjera Wi-- 

leńskiego* w pierwszych dniach 
października—niech odnowi przed- 
płatę przed 30 b. m. 

Prenumeratę przyjmują wszyst- 
kie urzędy pocztowe i listonosze, 
oraz wpłacać można za pośredni- 
ctwem Pocztowej Kasy Oszczędno- 
ściowej. Konto czekowe P. K. O, 
80,750. ` 

60006691 

Lekcji rysunku 
i malarstwa udziela ait.- 

malarz 
W. Dunin-Marcinkiewicz. Informacje i 
zapisy (w Domu Sztuki, ul. Mickiewicza 
d. 23 I piętro, od g. 5—6 i pół w. codz. 
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Zamot dla Wileńszczyzny. 
Poniżej podajemy oświadczenie 

złożone przez Ministra Rolnictwa i 
Dóbr Raństwowych p. Raczyńskie- 
go przedstawicielom prasy miej- 
scowej. Pan Minister Rolnictwa 
przybył do Wilna specjalnie po to 
by na miejscu zbadać rozmiary 
klęski nieurodzaju, która spotkała 
nasz kraj oraz omówić z czynnikami 
miejscowemi projekt akcji pomocy 
dla dotkniętych nieurodzajem gmiu. 

O klęsce nieurodzaju pisaliśmy 
już niejednokrotnie. Niejednokrotnie 
też wskazywaliśmy na konieczność 
możliwie szybkiej i wydatnej po- 
mocy ze strony władz centralnych. 
Fakt, że dla obmyślenia sposobów 
tej pomocy p. Minister Rolnictwa 
osobiście przyjechał do naszego 
miasta, służy dla nas jeszcze jed- 
nym dowodem tego, iż rząd prof. 
Bartla bardzo poważnie traktuje 
RY, gospodarcze Ziem Wschod- 
nich. 

Wszystkie poprzednie rządy tra- 
ktowały nasz kraj po macoszemu, 
stawiąc zwykle jego potrzeby na 
ostatniem miejscu. a Ziemie 
Wschodnie patrzało się, jako na 
tereny kolonizacyjne, które można 
eksploatować dla dobra metropolji, 
ale których dobrobyt i rozkwit jest 
kwestją drugorzędną wobec potrzeb 
Polski etnograficznej. Rząd dzisiej- 
szy także ma duże grzechy wobec 
naszego kraju. Dotychczas nie zro- 
bił on prawie nic dla przekształce- 
nia tego fatalnego systemu admi- 
nistracyjnego, który tu wytworzył 
się w ciągu siedmiu lat istnienia 
niepodległej polski. Bez całkowite- 
go, radykalnego przekształcenia tego 
systemu nie może być mowy O U- 
państwowieniu psychiki tutejszej 
ludności. Ale rząd obecny wykazał 
bardzo wiele zrozumienia dla na- 
szych potrzeb gospodarczych. Przy- 
jazd p. Ministra Raczyńskiego jest 
jednym z dowodów tego i dlatego 
też ten fakt przyjazdu witamy z 
żywym uznaniem. 

Wśród środków, które ma rząd 
przedsięwziąć dla pomocy nasze- 
mu krajowi są prawie wszystkie 
te zarządzenia, których wydania do- 
magały się zarówno miejscowe pi- 
sma, jak i organizacje rolnicze. P. Mi- 
nister Raczyński projektuje szerokie 
zorganizowanie wiosennej pomocy 
siewnej, a także udzielznie znacz- 
nej pomocy konsumpcyjnej. Obec- 
nie p. minister rolnictwa porozu- 
miewa się także z p. ministrem 
skarbu w sprawie poczynienia do- 
tkniętym nieurodzajem rolnikom 

Mieści ze Wschodu. 
- Rosja pod znakiem Marsa— 

_ Obroża angieltka—Traktaty 
z Francją i Włochami—Suk- 
ces Polski w Lidze Narodów. 

` Manewry czerwonej armji W ca- 
- ej Rosji, manewry floty bałtyckiej, 

pobór nowego 1904 rocznika, uzu- 
pełnienie kadr oficerskich i podo- 

-_ ficerskich — oto, co dziś pochłania 
uwagę całej prasy rosyjskiej. 

Obecność Woroszyłowa, komi- 
_ sarza spraw wojskowych i przewo- 

_ dniczącego rewolucyjnej rady wo- 
s związku, manewrach na 

-_ Białejrusi wskazuje niedwuznacznie, 
jak wielkie znaczenie pod wzglę- 
dem wojskowym przypisują tereno- 
"wi temu bolszewicy i że tu, a nie 

- gdzieindziej, na froncie polskim, 
_" rozegra się historyczny akt przy- 

В %оютдпедо od lat długich przez 
osję starcia. 
Ogłoszony ostatnio w mińskiej 

_ „Zwieździe* artykuł Unszlichta o 

  

bardzo daleko idących ulg podat- 
kowych oraz przesunięcia terminu 
płatności udzielonych rolnikom po- 
życzek produkcyjnych najbliżej na 
jesień roku przyszłego. 

Natomiast z odpowiedzi pana 
ministra na pytanie jednego z 0- 
bscnych w sprawie subwencji na 
zorganizowanie na terenie nieuro- 
dzajnych powiatów róbót publicz- 
nych można było wywnioskować, 
że ta sprawa niema w Warszawie 
należytego zrozumienia. Jest to 
stanowisko niesłuszne.  Kwestja 
zorganizowania robót publicznych 
w szeregu naszych powiatów . jest 
bodaj że kwestją ważniejszą, niż 
nawet bezpośrednio pomoc kon- 
sumpcyjna. Chodzi o to, że wieś 
nasza posiada bardzo wiele ele- 
mentów, które w razie braku środ- 
ków utrzymanła wychodzą na ro* 
boty do miast. Wobec bezrobocia 
w miastach było by to dziś zja- 
wiskiem bardzo  njepožądanym. 
Otóż tych wszystkich ludzi trzeba 
obecnie jakoś zatrudnić. Wydaje 
się nam, że opracowane w związ- 
ku z tem przez poszczególne sej- 
miki projekty robót publicznych, 
mogły by w wypadku ich zrealizo- 
wania stać się pod tym względem 
czynnikiem bardzo dodatnim. 
Tembardziej, że niektóre robo- 
ty wróżą w rezultacie bardzo znacz- 
ne podniesienie sił produkcyjnych 
kraju. Do takich robót należy za- 
liczyć, naprzykład, projektowane 
przez sejmik brasławski, prace nad 
obniżeniem poziomu wód w nie- 
których jeziorach Brasławszczyzny, 
coby w rezultacie dało możność 
wykorzystania szeregu, zatopionych 
obecnie, urodzajnych terenów. Chce- 
my mieć nadzieje, że w najbliż- 
szym czasie kredyty żądane na te 
cele przez nasze samorządy zosta- 
ną im przyznane. . 

Jaknajbardziej wydatna pomoc 
dla Wileńszczyzny w okresie klęski 
gospodarczej jest rzeczą konieczną 
nietylko ze względów ekonomicz- 
nych, ale także ze względów poli- 
tycznych. Ludność miejscowa musi 
się przekonać, że Polska jej inte- 
resy rozumie i jej interesów broni. 
Oczywiście to zrozumienie w for- 
mie całkowitej będzie mogło na- 
stąpić tylko wtedy, gdy rząd obok 
walki z klęską gospodarczą roz- 
pocznie walkę jeszcze z inną klę- 
ską naszych ziem: klęską obecnego 
systemu administrącyjnego i samo- 
rządowego. Bor. 

  

układzie sił w Europie pokry- 
wa się w zupełności z treścią prze- 
mówienia Woroszyłowa z okazji 
zakończenia roku szkolnego w woj- 
skowych zakładach naukowych. Ro- 
lę głównego przeciwnika  Ro- 
sji przypisuje sowiecki minister 
Anglji, która we Francji i Niem- 
czech pozyskuje sprzymierzeńców 
przeciw Rosji ugruntowuje swoje 
wpływy Persji i Turcji, przygoto- 
wuje umowę z Japonją, a wzdłuż 
zachodniej granicy Rosji usiłuje 
stworzyć jednolity front w państ- 
wach bałtyckich, Polsce i Rumunji. 
Woroszyłow zapewnia, że Rosja, 
która Organizuje swe siły już od 
lat 6-ciu, obecnie pracę tę dopro- 
wadza do końca i że gotowa jest 
do podjęcia walki o zwycięstwo re- 
wolucji. W przemówieniu Woro- 
szyłowa na uwagę zasługuje fakt, 
że armja czerwona powraca do 
burżuazyjnej zasady t. zw. „jedino- 
naczalja*, co równa się likwidacji 
instytucji komisarzy politycznych. 

Nie mniej ciekawym jest rozwój 
różnych organizacyj przysposobie- 
nia wojskowego w Rosji tak wiel- 

URLE Nr. 224 (672) 
  

Bohaterscy lotnicy kpt. Orliński i sier- 
žant Kubiak na audjencji u p. Prezy- 

denta Rzeczypospolitej w Spale. 

WARSZAWA. (Pat). 26 bm. kpt. pilot Orliński i mechanik Kubiak, 

którzy dokonali lotu Warszawa—Tokio— Warszawa udali się w towa- 
rzystwie pułkownika sztabu generalnego Zahorskiego, szefa gabinetu 

wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej i pułk. Rayskiego, szefa depar- 

tamentu lotnictwa do Spały, gdzie byli przyjęci na audjencji przez pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej, Zostali oni zaproszeni na obiad do p. Pre- 

zydenta. P. Prezydent żywo interesował się szczegółami wyprawy oraz 

wyraził dzielnym lotnikom uznanie. 

  

Strajk górników w Anglji. 
Górnicy radzą. 

LONDYN. (Pat) Delegaci komitetu ekonomicznego związku gór- 

ników odbyli dziś popołudniu narady przygotowawcze do środowej 

ogólno-krajowej konferencji delegatów związków. 

Na posiedzeniu poniedziałkowem przewodniczący górników poin- 

formował zebranych o sytuacji w poszczególnych zagłębiach węglowych 

które zwiedził w ciągu ubiegłego tygodnia. 
Konferencja delegatów zdecydowała o stanowisku związku wobec 

propozycyj rządowych będących jeszcze w mocy. Chodzi о ustalenie czy 

projekt rządowy należy uważać za dający możność pogodzenia zasad 

porozumienia okręgów z zasadami ogólno-krajowego porozumienia. 

Lloyd George żąda represyj. 
LONDYN (Pat). Na posiedzeniu w Izbie Gmin Lloyd George oś- 

wiadczył, iż jeżeli właściciele kopalń odrzucili propozycje rządowe, to 

obowiązkiem rządu było zmusić ich do przyjęcia tak samo jak można 

było skłonić do tego górników. 

Rząd nie zrzeka się roli medjatora. 
LONDYN, (Pat.). Dziś popołudniu zebrały się obie Izby celem 

załatwienia sprawy przedłużenia na jeden miesiąc specjalnych pełnomoc- 

nictw dla rządu wobec trwania stlajku górników. 

Premjer Baldwin przedstawił przebieg przesilenia w przemyśle 

węglowym, przyczem stwierdził, iż rząd posunął się prawie do ostatecz- 

nych granic możliwości w swem pośrednictwie, ponieważ w czasie dy- 

skusji z górnikami nie zdołał uzyskać zgody na zmniejszenie ilości go- 

dzin pracy. Jakkolwiek ostatnie propozycje rządu odrzucone, to rząd 

pragnie je utrzymać jeszcze przez jakiś czas w mocy. 

—————— z 

Prace kongresu społecznego. 

GENEWA, (Pat.). Dziś zakończył tu swe obrady międzynarodowy 

kongres towarzystw postępu społecznego. Referent komisji ogólnej ks. 

pos. Wójcicki przedstawił propozycje, dotyczące porządku dziennego 

następnego kongresu oraz wniosków w sprawie organizacji. Referat ten 

został jednomyślnie przyjęty. Następnie kongres omawiał zagadnienia . 

opieki społecznej. W pracach komisji oraz w dyskusji brali udział z ra- 

mienia Polski: dr. Horowicz— przedstawiciel M-stwa Pracy, p. Daszyńska 

oraz ks. pos. Wójcicki, który wybrany został ponownie do zarządu na 

okres trzech lat. 

ki, że system ten zaczyna przybie- 
rać doskonałe formy praktycznego 
zastosowania idei „narodu pod bro- 

Usprawiedliwieniem wojennych 
przygotowań Rosji ma być—prócz 
przeciwsowieckiej polityki Anglji— 
zawarcie przez Rumunją traktatów 
z Francją i Włochami, w czem 
związek republik widzi niedwuzna- 
czną grożbę zachowania status quo 
w kwestji bessarabskiej. 

Nie mniej żywo interesuje się 
Rosja sytuacją w Polsce, uważając 
za wyraźny dla Polski sukces wej- 
ście do Rady Ligi Narodów, a przy- 
stąpienie do Rady Ligi Niemiec za 
zabezpieczenie tyłów na wypadek 
wojny z Rosją. 2 

es—-ki. 
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Sejm i Rząd. 
(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

Konferencje marsz. Rataja. 

P. marsz. Rataj odbył kolejno 
konferencje z następującymi przy- 
wódcami klubów poselskich: Bar- 
lickim i Niedziałkowskim (P.P. S). 
Osieckim (Piast), Dąbskim (Wyzw). 
Chacińskim (ChD). 

Konferencje te nosiły charakter 
obustronnych informacyj. 

Najbliższe posiedzenie Sejmu 

W rozmowie z dziennikarzami 
p. marsz. Rataj przypomniał, iż 
zamykając w piątek posiedzenie 
Sejmu wyznaczył warunkowo na- 
stępne posiedzenie w nadchodzący 
czwartek dla załatwienia ewentual- 
nych poprawek senackich do pro- 
wizorjum budżetowego i trzeciego 
czytania ustawy o ratyfikacji trak- 
tatu polsko-iumuńskiego. 

Marszałek, jak wiadomo, za- 
strzegł sobie prawo odwołania po- 

" siedzenia, jeżeliby Senat nie wniósł 
poprawek do prowizorjum. Z prawa 
tego Marszałek dotychczas wogóle 
nie mógł skorzystać, chociażby ze 
względów formalnych, gdyż dotąd 
prowizorjum w Senacie nie jest 
uchwalone. 

W tej kwestji będzie się mógł 
zapewne wypowiedzieć Konwent 
Senjorów. 

Nowe ceny/na węgiel. 
Dowiadujemy się, iż wobec nie- 

usprawiedliwionego _ gospodarczo 
podwyższenia cen węgla dla rynku 
wewnętrznego przez konwencję wę- 
glową od 25 bm. o 10 proc. Mini- 
sterjium Skarbu zarządziło na wnio- 
sek min. przemysłu i handlu na- 
tychmiastowe Ściąganie od prze- 
mysłu węglowego podatku mająt- 
kowego w ten sposób, iż dotych- 
czasowe opłaty w wysokości 1.10 
zł. od ceny węgla podwyższone zo- 
stały od 25 b. m. do wysokości 3 
zł. od tonny. W ten sposób prze- 
mysł węglowy wpłacać będzie od- 
tąd zamiast 3 mil. zł, 9 mil. zł. 
miesięcznie. 

Ponadto zamierzenia te dotyczą 
podwyższenia taryfy eksportowej 
dla węgla o 20 proc. Wreszcie w 
porozumieniu z Ministerjum Spraw 
Wewn. wysyła Min. Przem. i Handlu 
specjalną komisję do zbadania 
kosztów własnych, przyczem w ra- 
zie udowodnionego pobierania nad- 
miernych cen będą zastosowane 
rygory, przewidziane prawem w 
stosunku do kierowników kon- 
wencji. 

Konwencja węglowa wobec po- 
wyższego zawiadomiła rząd, iż „nie 
może przewidzieć, czy i w jakiej 

mierze będzie mogła spełnić swe 
zobowiązania wobec kraju". 

Minister przemysłu i handlu 
polecił odpowiedzieć konwencji, iż 
czyni jej kierowników osobiście 
odpowiedzialnymi za sprawę do- 
statecznego zaopatrzenia rynku 
wewnętrznego w węgiel, a w razie 
stwierdzonego sabotażu. wprowadzi 
reglamentację węgla. 

Odroczenie posiedzenia se- 
nackiej komisji budżetowej. 

WARSZAWA. (Pat.). Dziś przed 
południem zebrała się senacka ko- 
misja skarbowo-budżetowa dla d:l- 
szych narad nad prowizorjum bud- 
żetowym. Ponieważ przedstawiciele 
Z. L. N. zgłosili wnioski skreśla- 
jące niektóre pozycje, przeto sena- 
tor Woźnicki postawił wniosek o 
odroczenie komisji, ponieważ nie- 
zbędnem jest wypowiedzenie się 
rządu w tej sprawie, a rządu Obec- 
nie niema. Wniosek przyjęto, ko- 
misję odroczono do 5-ej po polud- 
niu. W związku z tem wyznaczone 
na dziś po południu plenarne po- 
siedzenie senatu odbędzie się praw- 
dopodobnie jutro. 

2 całej Polski. 
O grób Kasprowicza. 

Komitet uczczenia pamięci Kas- 
prowicza nadesłał nam odezwę, w 
której pisze: 

Niech się więc stanie wszystkim 
wiadomo, że umarł jeden z naj- 
większych w Narodzie i że należy 
wszystko uczynić, aby pamięć o tej 
duszy promienistej na wieki zacho- 
wać. Wszakże duszę utrudził i serce 
swoje spalił, aby Sobą nakarmić 
poezję. A to w nagrodę za to 
wszystko w wierszu pokornym, i 
w swoim testamencie prosił o jed- 
no: aby go położono w grobie w 
obliczu Tatr nad górskim potokiem, 
koło biednego domku w którym 
najcudowniejsze swoje napisał wier- 
sze. Uczyńmy wszystko, aby speł- 
nić tę prośbę wzruszającą i tak 
bardzo rzewną. 

Przeto my, którzyśmy znali Je- 
go tęsknoty i Jego najgorętsze 
pragnienia, aby nie odmówiono 
Jego prośbie, tak bardzo pokornej, 
zwracamy się do Narodu całego o 
pomoc, abyśmy ją radośnie wypeł- 
nić mogli i aby ten grób na Ha- 

  

rendzie świecił pokoleniom przy- 
szłym wspanialszy, niż najwspanial- 
sze marmury. Postanowiliśmy pro- 
sić wszystkich, którym droga jest 
pamięć tego olbrzyma poezji, aby 
w szlachetnym porywie serc po- 
mogli nam kupić dom na Haren- 
dzie i stworzyć tam dom dla pi- 
sarzy polskich. Niech utrudzeni i 
wyczerpani odpoczną tam niekiedy, 
gdzie On sadził każde drzewko i 
miłował każdy kwiat. Niech nam 
Naród cały pomoże nad grobem 
Jego wybudować skromną kaplicę 
iw ten sposób stworzyć wyspę 
poezji polskiej, na której wielki 
duch Kasprowicza pośród żywych 
zamieszka i radować się będzie, że 
za niezmierny trud Jego, za to że 
był Polską obłąkany, że poezję 
polską d szczyty tatrzańskie 
pod bug niebo wywiódł. Naród 
jego umiżowany ofiarował Mu grób, 
jaki mieć pragnął. 

Zgon prof. Halbana. 

We Lwowie zmarł Alfred Hal- 
ban, prof. zwyczajny uniwersytetu 
Jana Kazimierza i b. jego rektor, 
b. poseł do semu galicyjskiego i 
b. poseł do sejmu ustawodawczego. 

Ruch w Dyrekcji Kolejowej 
w Katowicach. 

Wedle wiadomości otrzymanych 
z Ministerjum Kolei sytuacja w 
Dyrekcji Kolejowej Katowickiej 
zmieniła się na lepsze, o ile cho- 
dzi o nagromadzenie się w tej Dy- 
rekcji wielkiej ilości pociągów na- 
ładowanych węglem.  Ministerjum 
Kolei spodziewa się, iż w bieżą- 
cym tygodniu dojdzie ruch pocią- 
gów węglowych Dyrekcji Katowic- 
kiej do normalnego stanu. (Pat). 
  

  

Rekonstrunkcja rządu każdorazowo 
sen spędza z powiek naszym žubrom, 

wrażliwym na dostojeństwo władzy i 
zawsze gotowym ponieść jej ciężar. Nie- 
dzielne „Słowo* przynosi rozbrajającą 
próbkę tego drżenia serca na widok 
tek ministerjalnych oddanych do dyspo- 
zycji Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Pyta „Słowo*: 

— „Кю będzie premjerem ?* 

1 odpowiada. 
„W sobotę Warszawa roz- 

brzmiewała od krzyków: „Preze- 
sem Ministrów zostanie p. A. Mey- 
sztowicz”. Jakkolwiek kandydatury 
p. Meysztowicza żadna z gazet nie 
lansowała (?), ale nazwisko jego 
wysunięte jest raczej samo przez 
się (?) przez sumę tych kwalifi- 
kacyj, które osoba reprerentuję, 

Możnaby sądzić, że w Warszawie 
odbywają się pochody demonstracyjne 
z trasparentami o napis*ch: „Niech żyje 
premjer Meysztowicz“, „Vivat Słowo” 

Ale oto odbylo się przed kilku mie- 
sięcami zebranie organizacyjne Rady Go- 
spodarczej Ziem Wschodnich, na którem 
ktoś wysunął kandydaturę pana Meyszto- 
wicza. Przedstawiciele Warszawy oświad- 
czyli, że w tej sprawie mogą coś powie- 
dzieć na następnem dopiero įzebraniu, 
zbyt mało wiedzą bowiem niestety, o p. 
Meysztowiczu. 

Nie wymienialiśmy dotąd nazwisk 
osób, gotowych ponieść brzemię władzy, 

ogólnikowo traktując tę kwestję w nie- 
dzieliym numerze, ale... „Tu Vas voulu 
Georges Dandin !* 

Zarówno doświadczenie z prezesurą 
Tymczasowej Komisji Rządzącej, jak i 
poglądy... nieco starej daty sprawiają, że 
kandydatura dziedzica z Pojościa na fotel 
ministerjalny, a tembardziej premjerowski 
traktowane być musi jako, projekt dość 
groteskowy, nie wychodzący poza ramy 

zbliżonego do osoby p. Meyszto-wicza 
organu. 
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<AWEQO NIE ZNACIE. 
(Jeziora i ludzie). 

Jak każdy prawie tytuł nie jest 
— 1 ten z matematyczną ścisłością za- 

stosowany do treści. Nie można 
' bowiem zaprzeczyć większemu niż 
dawniej zainteresowaniu się pięk- 
nościami ojczystego krajobrazu. 

_ Organizują się wycieczki szkolne i 
__ związków zawodowych, powstały 

- wszędzie prawie schroniska dla 
'_ zwiedzających, widzimy dość często 
__ latem w Wilnie gromadę ludzi sto- 

jących z zadartemi głowami na 
- Placu Katedralnym lub wędrujących 

na Górę Zamkową. Jeśli towarzy- 
_ szy im prof. Ruszczyc, to wiemy, 
"iż są to „szlachetni cudzoziemcy", 

kti w rozmaitych mowach wiel- 
bič będą potem Wilno, bo jakže 
się nie odpłacić (choć frazesem) za 

' przyjemną przechadzkę i dobry o- 
_biad? Jeśli biegnie z niemi nasz 

'_. znany archiwarjusz, p. Studnicki, 
to oznacza wycieczkę rodaków z 
nad Wisły i wtedy dopping patrjo- 
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tyczny zastrzykuje im wymowa za- 
palczywego cicerona w dozach po- 
dwójnych. 

Niedzielami już... już... odważają 
się niektórzy, nie lubiący spokoju 
ludzie na wyjazd w okolice Wilna, 
by tam w lasach rudnickiej pusz- 
czy, w jaszuńskich gajach, nad 
brzegiem Wilji koło Santok, w uni- 
wersyteckich Nowiczach lub na 
cudnych wyspach trockich zażyć 
spaceru, kąpieli i wiosłowania, zjeść 
przywiezione zapasy i nasycić się 
ślicznym naszym, trochę smętnym, 
ale tak poetycznym krajobrazem. 

Co prawda, niewiele zrobiono, 
by wycieczki te ułatwić. „ Autobusy 
chodzą szosami do Mejszagoły i 
Wilejki, ale ten ostatni w niedziele 
bywa przepełniony, zaś z Landwa- 
rowa do Trok stary jakiś gruchot 
albo staje jak kozioł i nie rusza 
dalej, alco wogóle trwa w stanie 
rozkładu i nieruchomości na ulicy 
miasta. „Furmaneczki* zaś, aczkol- 
wiek są to, a raczej były niewąt- 
pliwie faetony (I), dziś przedsta 
wiają dziwny conglomerat sprężyn i 
kłaków oraz starych rzemieni. 

Komunikacja kolejowa zaś, po- 
zostawia wiele do życzenia: ani 
dość pociągów niedzielami, ani 
zniżki cen biletów w obrębie uzna- 

nym za podmiejski i obręb ten nie 
dość rozciągnięty. 

Cóż mówić o dalszych wyciecz- 
kach? Są kosztowne i dużo zabie- 
rają czasu na dojazd do miejsca 
przeznaczenia, np. kilka godzin о- 
czekiwania w nocy w Hajnówce na 

pociąg idący odnogą kolejową do 
Białowieży, której to kombinacji 
nie można było dotąd na żadne 
prośby w Dyrekcji kol. zmienić — 
odstrasza bo najodważniejszych. 

I dlatego też, pomijając wro- 
dzoną nieruchliwość mieszkańców 
Wilna, ich zamiłowanie do siedze- 
nia w zaduchu (najlepszy dowód 
stałe pustki ślicznego klubu w 0- 
grodzie, na górze, nad Wilejką), ich 
obojętność na piękno w ogólności, 
a przyrody w szczególności, dla 
tego „swego nie znacje“, bo nie 
każdy ma animusz... Ossendowskie- 
go w minjaturze, Ruch turystyczny 
aczkolwiek robi postępy, nie ma 
jednak dostatecznego poparcia ma- 
terjalnego. 

Najlepszy dowód, że Tow. Kra- 
joznawcze Warszawskie, do które- 
go powinno należeć trzy czwarte 
społeczeństwa, stale choruje na brak 
funduszów, co mu przeszkadza w 
rozwinięciu odpowiedniej działal- 
ności, budowantu schronisk, wyda- 

  

waniu map i przewodników i bio 
grafji poszczególnych miejscowości, 
czego np. zeszłoroczny zeszyt /No- 
wogródzki, staraniem prof. Remera 
zorganizowany, był szczęśliwym po- 
czątkiem. 

Na rok bieżący projektowano 
coś o Wileńszczyźnie: materjały są, 
choćby gotowe „nowelłe" o Głębo- 
kiem, Brasławskiem, Druskienikach 
!t.p., pisane z wiecznie świeżą 
werwą przez p. Czesława Jankow- 
skiego. - 

Nie siląc się na tak wyczerpu- 
jące studja, pragniemy jeno zapro- 
sič czytelnika w uroczy zakątek je- 
ziornych okolic pow. Święciańskie- 
go, którego liczne, to wśród wzgórz, 
to w głębinach leśnych ukryte wo- 
dy, mają czarowny blask tafli lu- 
strzanych lub przepaścistą barwę 
ciemnozielonych odchłani. 

Gdy się wśród gęstwy drzew 
szpilkowych ujrzy przebłyski tej 
nieruchomej, jak nalanej w czarę 

"z malachitu toni, mieniącej się od 
ciemnego szmaragdu i nieprzezro- 
czystego chryzoprazu, do płowych 
blasków, posrebrzanych odbiciem 
nieba, to się zdaje, że koniecznie 
czary jakieś otaczają to miejsce ci- 
che, śpiące snem uroczym, w Ocze- 
kiwaniu jakiegoś cudu, który się 

sag NE 

musi wyłonić z tych bajkowych 
wód zaklętych w milczenie i bezruch. 
Inne leżą na podkładzie ślizkich, 
zielonych jaskrawo mchów, zda się 
wypukłe, tak pełno nalane, podo- 
bne tarczy zapadłego pod ziemię 
wielkoluda, co ją tu rzucił poryso- 
waną obrazami drzew starych, ma- 
"lujących na powierzchni stężałych 
wód swe barwy i kształty. 

Ptak lecący wysoko odbija w nich 
swój obraz przelotny i on tylko, 
wraz z mknącemi lekko obłokami, 
jedyny ruch znaczy na tej polero- 
wanej, zda się z dopiero co zasty- 
głego metalu utworzonej wodzie. 
Nazwy też mają te jeziorka slod- 
kie jakieś, pełne poezji i znaczenia 
niezrozumiałego już dla nas. To 
Jelginie się zwą, to Hłubelek, to 
Bułduk, to Ledis, Ożwieta, Ksia- 
wendris, Baltis, Žymieny, Lusia, 
Drungst połączone  dziwacznemi 
skręty ze sobą w okolicach Kołty- 
nian. Ale to jest mniejsze bractwo, 
ukryte w cieniu lasów, lub rozlane 
wśród pól i wzgórz, czasami rybne 
i dochodne, jak nieprzymierzając 
obora czy sad owocowy, czasami 
wyjałowione wskutek łowienia ryb 
w czasie nieodpowiednim z punktu 
widzenia hodowlanego, a najwybor- 
niejszym wedle pojęć tubylców, 

м
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którzy na uwagi robione w tym 
względzie, odpowiadają spokojnie: 

— „Dziady pradziady łowili i 
zawsze ryba była, ot, teraz tonla 
gorsza, bo wszystko po wojnie 
skiepściało, ryba paniczka, wedle 
polnego urodzaju: kali u poli pie- 
knie, bohato, dek i u oziera ryba 
pluszczy sie, aż zdaje sie gęsto i 
największy dureń  nałowi, choć 
czerpakom. A jak Boh narod za 
hrechi przyciśnie i da taki rok, że 
da Kolady uže miakino, a pa Ko- 
ladach z wszystkim czym chleb 
pieko, oho... wtedy... choć ty jak 
staraj sie, choć ty jak szwendaj sie, 
bierehom, ci sieredino, choć jaki 
będzi czutki rybak, a wszystko 
równo, z pusto siatko wraca. 

Siedemdziesiąt lat paniczka, pa- 
trza ja na ta woda i na ta ryba, 
to i znam, nie gadaj mnie ob tym 
pilniowaniu, ot zmyślili... wiadomo 
i on że musi, ten kamisar, ci jak 
on? żyć, dek i przystawili jego ryby 
u wadzie pilnować... facetnie słu- 
chać... uch Bożeczka, Bożeczka... 
wszystkiego jest na świecie", — tak 
mię zapewnia mój stary przyjaciel 
Bałabałą z Daniowców. 
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Życie gospodarcze. 
Nieurodzaj w Wileńszczyźnie 

(Konferencja prasowa u min. Raczyńskiego). 

Wczoraj Minister Rolnictwa i 
Dóbr Państwowych p. Raczyński któ- 
ry przybył w niedzielę do naszego 
miasta razem z premjerem Bartlem 
udzielił przeestawicielom prasy miej- 
scowej dłuższego wywiadu. wm Na wstępie p. Minister poinfor- 
mował, że głównym celem jego 
przyjazdu do nas jest zapoznanie 
się z kwestją nieurodzaju na pół- 
nocno wschodnich rubieżach Rze- 
czypospolitej. W związku z nieuro- 
dzajem wysuwają się dwa zagadnie- 
nia: pomocy siewnej oraz pomocy 
konsumpcyjnej dla zagrożonej klę- 
ską głodową ludności naszego kraju. 

Na siewy ozimych które obec- 
nie już dobiegają końca zostało 
wyasygnowane 350.000 złotych. By- 
ła to, Oczywiście, pomoc niedosta- 
teczna i dlatego w całym szeregu 
miejscowości rolnicy wysiali żyto 
przeznaczone na cele konsumpcyj- 
ne. Spowodowało to, iż terenów nie- 
zasianych jest w naszem wojewódz- 
twie stosunkowo niewiele, ale jed- 
nocześnie kwestja pomocy wobec 
możliwych trudności konsumpcyj- 
nych nabrała szczególnej aktual- 
ności. 

Pomoc ta ma iść w kilku kie- 
runkach. Przedewszystkiem będą 
poczynione bardzo znaczne ulgi 
podatkowe. W tej sprawie p. min. 
Raczyński rozmawiał z p. ministrem 
skarbu iten ostatni obiecał, że po- 
czyni jaknajdalej idące zarządzenia 
w tej sprawie. Tymczasem minister 
skarbu obiecał, że wstrzyma w dot- 
kniętych klęską nieurodzaju powia- 
tach ściąganie podatku gruntowego, 
który jest największym ciężarem 
państwowym, obciążającym budżet 
rolnika; w razie potrzeby będą po- 
czynione i dalsze ulgi. Pozatem 
projektowane jest także prolongo- 
wanie spłaty udzielonych rolnikom 
kredytów produkcyjnych. 

Oprócz tego p. minister już w 
tej chwili zastanawia się nad kwe- 
stją pomocy siewnej na siewy wio- 
senne. P. Minister ma nadzieję zor- 
ganizować tę pomoc za pomocą 
Banku Rolnego oraz spółdzielni 
rolniczych, którym będzie poruczo- 
ny zakup zboża na te cele. 

Ważną. kwestją jest także spra- 
wa pomocy konsumpcyjnej. Pomoc 
tę projektuje p. Minister zorgani- 
zować w drodze bezpośredniej po- 
mocy pieniężnej dla 
kniętych klęską nieurodzaju gmin. 

W związku z tą ostatnią Spra- 
wą redaktor gospodarczy „Kurjera 
Wileńskiego" zapytał pana Ministra, 
czy nie byłoby bardziej racjonal- 
nem zamiast udzielać bezpośredniej 
pomocy pieniężnej zorganizować 
szereg robót publicznych, któreby 
mogły zatrudnić pewną część za- 
grożonej głodem ludności. Szereg 
sejmików w Wileńszczyźnie opraz 
cował już projekt takich robót. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Wywóz drzewa. 

Jak informuje „K. W.* wywóz 
naszego drzewa zwiększa się i ro- 
kuje na przyszłość jaknajlepsze na- 
dzieje, aczkolwiek producenci wal- 
czą z wielkiemi trudnościami. Przy- 
dział wagonów pod ładunek drze- 
wa wyrównał zaledwie 60 proc. 
zapotrzebowania; ponieważ eksport 
węgla wymaga olbrzymiego  ta- 
boru kolejowego, mniej wago- 
nów _ pozostaje dla drzewa. 
Druga bolączka, to kilkudziesięcio- 
procentowa zwyżka frachtów mor- 
skich, wywołana również wzrostem 
eksportu węgla. Poza tem daje się 

, we znaki brak bezpośredniego kon- 
taktuu wielkimi odbiorcami zagra- 
nicznymi i konieczność opłacania 
drogich pośredników. Nasza pro- 
dukcja drzewna dostosowuje się 

, ściśle do wymogów naszych wiel- 
(kich odbiorców, a więc: Anglji, Ho- 
( Tandji, Niemiec, Belgji, Francji, Wę- 
| gier, Czechosłowacji i Szwajcarji. 

Do Anglji eksportujemy bale i de- 
ski pierwszorzędnych gatunków, 

, poza tem dykty, forniery i deski 
skrzynkowe. Holandja bierze u nas, 

, prócz bali i desek, także materjały 
tarte, Niemcy (pomimo wojny cel- 
nej), Czechosłowacja i Węgry spro- 
wadzają materjał klocowy, drzewo 

, tarte, dykty, forniery i niektóre ga- 
_ tunki cieńszych desek. Prócz tego 
, poprawiła się wskutek strajku gór- 

ników angielskich, w znacznym sto- 
_ pniu konjuktura dla drzewa kopal- 
, nianego, która nabywa głównie 

Belgja i Francja. 

Działalność Banku cukro= 
wnictwa na Ziemiach Wscho- 

dnich. 
‚ — Celem ożywienia obrotów cukru 
oraz dążąc do możliwie najłatwiej- 

rv re dotarcia do konsumenta na 
Т emiach Wschodnich (najstabszym 

rejonie konsumcyjnym), Bank Cu- 

  

ludności dot-. 

Na to p. Minister odpowiedział, 
iż ta kwestja tylko częściowo na- 
leży do jego resortu i że obecnie 
p. Wojewoda zwrócił się z odpo- 
wiedniemi wnioskami do Minister- 
jum Robót Publicznych w celu uzy- 
skania niezbędnych kredytów, któ- 
re też prawdopodobnie uzyska. Jest 
to specjalna kwestja bezrobotnych 
na wsi. Sprawa ta może być za- 
łatwiona tylko w drodze przedsię- 
wzięcia odpowiednich robót publi- 
cznych lokalnych, lecz poza ramy 
budżetu wyjść się nieda. 

W końcu p. Minister udzielił 
szeregu informacji co do ogólnej 
sytuacji rolnictwa polskiego oraz 
najbliższych prac Ministerjum Rol- 
nictwa. Przedewszystkiem wysuwa 
się kwestja urodzajów w całej 
Rzeczypospolitej. Urodzaje te są 
nieco niższe, niż w roku ubieg- 
łym, prawdopodobnie z powodu 
złego omłotu posiadane obecnie 
cyfry co do wyniku kompanji zbo- 
żowej trzeba będzie jeszcze cokol- 
wiek zredukować. Nie da się nato- 
miast zupełnie obliczyć pozosta- 
łości z roku zeszłego. Trzeba przy- 
puszczać, że pozostałość ta wyno- 
si od 30000 do 50000 wagonów. 

W sprawie pogłosek O wpro- 
wadzeniu ceł eksportowych na zbo- 
że, lub nawet zakazów wywozu 
min. Raczyński informuje, że spra- 
wa ta jest nieaktualna. Poziom cen 
jest dziś u nas tak wysoki, że na- 
wet opłaca się importować zboże 
z Węgier. To też niema w tej chwi- 
li niebezpieczeństwa tak znacznego 
eksportu, któryby groził krajowi 
trudnościami aprowizacyjnemi. 

Jeden z obecnych zapytał p. 
ministra, jak się przedstawia kwestja 
uzyskania długoterminowego kre- 
dytu dla rolnictwa. Na to p. mini- 
śter odpowiedział, iż uzyskanie te- 
go kredytu bez pomocy zagranicz- 
nej nie da się osiągnąć. Według 
zaś zdania p. Kemmerera, na ryn- 
ku zagranicznym da się umieścić 
znaczną ilość polskich listów za- 
stawnych tylko wówczas, gdy in- 
stytucje długoterminowego kredytu 
ziemskiego w Polsce potrafią zuni- 
fikować swoje listy zastawne i 
stworzyć w ten sposób jeden -typ 
polskich listów zastawnych. 

W końcu p. minister zaznaczył, 
iż projektuje się wydanie pewnych 
ustaw, jak weterynaryjna, rybacka 
i inne. Zasadniczo jednak ministe- 
rjum uważa wydawanie wielkiej 
ilości ustaw za rzecz nieracjonalną, 
gdyż obywatel często nie może się 
należycie zorjentować w stosach 
ustaw, a wprowadzenie ich w 
życie wymaga dużej ilości urzęd- 
ników. 

Po udzieleniu jeszcze kilku od- 
powiedzi na różne pytania p. Mi- 
nister zakończył swoją a. 

i. 

krownictwa zamierza w najbliższym 
czasie otworzyć szereg nowychłskła- 
dnic sukru. W pierwszym rzędzie 
ma być uruchomiona taka placów- 
ka w Wilnie. Bank Cukrownictwa 
w swej działalności sprzedażnej 0+ 
piera się w większych punktach na 
własnych składnicach, jak Warsza- 
wa, Lwów, Kraków i Katowice i w 
ten sposób dostatecznie zaopatruje 
w cukier miejscowości, bardziej od- 
ległe od centrów, i ułatwia naby- 
wanie cukru mniejszym odbiorcom. 
Ponadto Bank pozostaje w stałych 
stosunkach z kategorją kupców hur- 
towych, którzy ten artykuł od wie- 
lu lat prowadzą. 
łkania 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

  

21-1X r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 8,97 8,99 8,95 

II. Dewizy 
Londyn 43,77 43,88 43,66 

Nowy-York 9,00 9,02 — 
Paryž 25,10 25,16 25,04 
Praga 26,72 26,78 — 
Genewa 174,32 176,00 173,89 
Rzym 33,40 33,48 33,32 

AKCJE 

Bank Handlowy 3,60 
Bank Polski 88,00—86,75—87,00 
Związek spółek zarobk. — 
Lilpop | 0,93—0,97—0,95 
Modrzejów 3,90—4,16— 4,10 
Ostrowiec 1,20—7,35 
Rudzki 1,30—1,40—1,37 
Starachowice 2,14—2,21—2,17 
Borkowski 1,50 
Jabłkowscy — 
Cegielski 17,50—18,00 
„Żyrardów 13,50—13,80—13,70 

  

  

Doktór medycyny 

A. Cymbler 
Choroby skórne, weneryczne i mo- 
czopłciowe. Elektroterapja. Sztucz- 

ne słońce górskie. 
Ul. Mickiewicza 12, róg Tatarskiej. 
Od 10—2 i 5—7. Panie od z 
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Ruch zawodowy. 
Bezrobocie w Wilnie. 

Obecnie w ewidencji Państwo 
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy 
znajduje się ogółem — 4628 bez- 
robotnych robotników, z czego 
robotników metalowych — 275;bu- 
dowlanych — 502, wykwalifikowa- 
nych — 1210, niewykwalifikcwa- 
nych — 1144, rolnych — 209 i 
bezrobotnych pracowników umys- 
łowych — 1288 (ks.) 

Rekrutacja robotników ro!nych 
do Francji. 

W dniu wczorajszym w lokalu 
Urzędu Pośrednictwa Pracy (vt. 
Zawalna 2) odbyła się rekrutacja 
robotników rolnych na wyjazd do 
Francji. Ogółem  zarekrutowano 
200 osób. (ks). 

Roboty kanalizacyjne. 

Magistrat wileński przyjął do 
robót kanalizacyjnych 20 bezro- 
botnych robotników. (ks) 

1045 osób pobiera w Wilnie 
zasiłki. 

Według danych statystycznych, 
obecnie z Obwodowego Zarządu 
Funduszu Bezrobocia w Wilnie 
pobiera 1045 osób zasiłki, z cze- 
go — 235 osób pobiera ustawo- 
we zasiłki z Funduszu Bezrobocia 
i 810 osób pobiera państwowe za- 
siłki doraźne. (ks.) 

26 robotników w ciągu ubiegłe- 
go tygodnia skierowano do pracy 

W ciągu ubiegłego tygodnia 
Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy skierował do robót 26 bez- 
robotnych robotników. 

Kto obecnie poszukuje pracy na 
wyjazd z kraju. 

Obecnie w ewidencji Państwo- 
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy 
znajdują się następujący robotnicy 
fachowi, którzy poszukują pracy 
na wyjazd w kraju, a mianowicie: 
1) ślusarzy — 76; 2) kowali — 13 
3) elektromonterów — 20; 4) dru- 
karzy — 20; 5) stolarzy — 66; 
6) techników — 46; 7) szewców— 
234, 8) krawców — 55; 9) nau- 
czycieli — 47; 10) subjektów han- 
dlowych — 84; 11) pracowników 
komunalnych — 29; 12) oficjalis- 
tów rolnych — 49; 13) biuralis- 
tów — 262 i 14) innych — 343. 

Wyjazd robotników zagranicę. 
W ciągu ubiegłego tygodnia 

Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy wydał 11 zaświadczeń na 
ulgowe paszporty zagraniczne, Oso- 
bom udającym się zagranicę w po- 
szukiwaniu pracy. (ks) 

Międzynarodowy Kongres 0 prawa 
autorskie. 

W Warszawie rozpoczął się 
trzydniowy Kongres mający ustalić 
Ściśle. prawa autorskie we wszyst- 
kich krajach Europy; zagranicę re- 
prezentować będzie 20 państw 
przez swych delegatów z organi- 
zacji artystycznych i literackich. 
Anglija, Francja, Belgja, Dania, 
Finlandja, Szwecja, Szwajcarja, Ru- 
munja, Węgry i Włochy  przysyła- 
ją swych delegatów, inne przedsta- 
wicieli z łona poselstw będących 
w Warszawie. Otwarcie Zjazdu w 
Sali Rady miejskiej zaszczycił swą 
obecnością p. Prezydent Rzeczy” 
ospolitej. Przewidziane są przy- 
na rauty i bankiety, urozmaica- 
jące narady. 

Z Wilna nie będzie tam niko- 
go, nasz Związek Literatów nie 
mogąc utrzymać częstego kontaktu 
z centralą warszawską z powodu 
trudności wyjazdowych  połączo- 
nych z kosztami, ulega też zapom- 
nieniu ze strony kolegów warszaw- 
skich, którzy się nie kwapią Wca- 
le w przysyłaniu zawiadomień lub 
zaproszeń. Tak się i teraz stalo. 
Dla informacji dodajemy, że p. pre- 
zes Jankowski, za bytności swej 
w Warszawie, powierzył sprawy 
wileńskiego Związku p. Kaden- 
Bandrowskiemu, ale jak widzimy 
i to nie wiele pomogło, gdyż sta- 
se kontaktu nie zdołano osiąg- 
nąć. 

  

Rozmaitości. 
Krótkie włosy a dymisja nie- 

„ wlasty. 
Jedno z pism krakowskich drukuje 

następujący dokument: 
„Poświadczenie. Na życzenie W. P. 

(tu imię i nazwisko) poświadczam, że 
pracowała ona w mej kancelarji adwo- 
kackiej w charakterze solicytatorki w 
czasie od 15 lipca 1925 r., do 30 grudnia 
1925 r., a w czasie tym odznaczała się 
wielką pracowitością i sumiennością, co 
z uznaniem podnieść muszę, a jedynie 
to jej można zarzucić, że niepomna do- 
brych obyczajów i wyraźnej nawet prze- 
strogi św. Pawła apostoła, wyrażonej 
w liście do Koryntjan oraz uwiedziona 
złym przykładem wstrętnych żydówek, 
dała sobie niepotrzebnie obciąć włosy, co 
ją zbytecznie zeszpeciło. W dowód cze- 
go mój własnoręczny podpis. We Wiśni- 
czu, dn. 25 sierpnia 1926 r. Dr. Antoni 
Łucki”, (=) 

W'I:LOB NESZKT 

Miczwykła uroczystość w więzieniu Łukięzękiem. 
W niedzielę o godzinie 14-tej 

po południu odbyła się w więzie- 
niu na Łukiszkach uroczystość po” 
święcenia nowo-zbudowanego szpi- 
tala więziennego dla gružliczno- 
chorych. Na uroczystość tą przyje- 
chali z Warszawy: naczelny lekarz 
więziennictwa p. dr. Henryk Jan- 
kowski i przedstawiciel Departa- 
mentu Karnego Ministerium Spra- 
wiedliwości, członek zarządu grupy 
polskiej Międzynarodowego Zrze- 
szenia Prawa Karnego p. Edward 
Neumark. W uroczystości tej wzię- 
Ji udział prokurator sądu apelacyj- 
nego p. Prszczyński, prokurator 
sądu Okręgowego p. Sztejnman, 
prezydent m. Wilna p. Bańkowski, 
wice-prezydent p. Łokucjewski i ca- 
ły szereg przedstawicieli urzędów, 
społeczeństwa i prasy. # 

Aktu poświęcenia dokonał J.E. 
ks. Arcybiskup-Metropolita Jalbrzy- 
kowski, który zwracał uwagę na 
humanitarność rządu _ polskiego, 
szczególnie dbającego o odseparo- 
wanego od społeczeństwa więźnia. 

Naczelny lekarz więziennictwa 
p. dr. Henryk Jankowski zwrócił 
się po dokonaniu aktu poświęcenia 
do zebranych, dziękując im za 
udział w uroczystości, Zwrócił przy- 
tem uwagę na znaczenie dla więź- 

Hygjena więźnia. 
Wywiad z przedstawicielem Mi- 
nisterjum — Sprawiedliwości p. 

Edwardem Neumarkiem. 

Z racji uroczystości poświęce- 
nia szpitala więziennego na Łu- 
kiszkach dla  gružliczno-chorych 
w której wzięło udział dwuch przed- 
stawicieli Ministerium  Sprawiedli- 
wości, zwróciliśmy się do jednego 
z nich p. Edwarda Neumarka, dla 
otrzymania informacjj w sprawie 
więziennictwa. 

— Czem się tłumaczy otwarcie 
szpitala więziennego w Wilnie? 

— Departament Karny Min. 
Sprawiedliwości zwraca baczną u- 
wagę na kwestję sanitarną w wię- 
ziennictwie, rozumiejąc, że wszel- 
ka kara pozbawienia wolności musi 
być odbywana w takich warunkach 
któreby odpowiadały naczelnemu 
celowi poprawy więżniów i po- 
wrotu ich do społeczeństwa, jako 
ednostek zdrowych i Lod wzglę- 
dem moralnym i fizycznym. Dla- 
tego uwzględniając idee peniten- 
cjarne zwraca się wielką uwagę na 
warunki zdrowotne, w jakich od- 
bywają oni karę. Poświęcenie szpi- 
tala więziennego w Wilnie jest tyl- 
ko realizacją idei penitencjarnej, 

— Czy są i w innych więzie- 
niach szpitale dla gruźliczno-cho- 
rych? 

— Tak. Dotychczas otwarto ta- 
kie szpitale w Rawiczu, Łodzi, 
Łucku, Białymstoku i t. d. Na 

niów idei penitencywnej, która na- 
kazuje administracji _ wtęziennej 
prowadzić taką politykę, by wię- 
zień po odbyciu kary wrócił do 
społeczeństwa jako jednostka zdro- 
wa i pożyteczna i przystosowana 
do życia. 

Po przemówieniu p. dr. Jan- 
kowskiego nastąpiło zwiedzenie u- 
rządzeń więziennych. Zwracała po- 
wszechną uwagę sprężystość dyscy- 
pliny więziennej, wzorowy ład i po- 
rządek. 

W końcu na propozycję prezy* 
denta m. Wilna p. Bańkowskiego 
z okazji otwarcia szpitala została 
zredagowana do p. Ministra Spra- 
wiedliwości depesza tej treści: 

Zebrani na poświęceniu przez 
J. E. księdza Arcybiskupa Jałbrzy- 
kowskiego szpitala okręgowego w 
więzieniu w Wilnie przedstawiciele 
społeczeństwa składają Panu Mini- 
strowi Sprawiedliwości i Panu Dy* 
rektorowi Departamentu Karnego 
wyrazy wdzięczności za stałe ota- 
czanie opieką więźniów oraz tros- 
kę o ich poprawę czego dowodem 
wymownym jest urządzenie wzoro- 
wego szpitala okręgowego w mie- 
ście będącem sercem wschodniej 
prastarej dzielnicy Polski. (Zdan.). 

przyszłość projektowane jest ot- 
warcie szpitala dla gruźliczno-cho- 
rych we Lwowie. Najlepiej urzą- 
dzony jest szpital w Białymstoku. 

— Jaki więzień może się do- 
stać do szpitala? 

— Każdy, który tylko zdradza 
objawy groźnej choroby. Wogóle 
każdego nowowstępującego do wię- 
zienia bada lekarz więzienny i je- 
żeli skonstatuje u więźnia jakąś 
chorobę, odseparowuje się go od 
reszty więźniów. Gdy stan choro- 
by jest bardzo groźny, przenosi się 
go do szpitala. 

A gdy pobyt w wieziennem. 
szpitalu grozi śmiercią? 

Stosuje się wtedy przerwę w 
odbywaniu kary, ale po wyczerpa- 
niu wszystkich możliwych środków. 
Ten jednak ostateczny Środek nie 
zawsze daje pozywne rezultaty. 
Więzień chory wypuszczony na 
wolność nie przystosowuje się do 
normatywności życia i z braku 
środków do życia najczęściej umiera. 

Czy prawdą jest, że zmusza się 
chorych więźniów do pracy? 

Podobne zarzuty są bezsensow- 
ne. W interesie administracji wię- 
ziennej jest, by więzień był jaknaj- 
zdrowszy, bo tylko praca zdrowego 
więźniadaje produkcyjne rezultaty. 

Chory więzień byłby tylko za- 
wadą w pracy. Pozatem dla braku 
odpowiednich warsztatów nawet 
więźniowie zupełnie zdrowi nie mo- 
gą być wszyscy zatrudnieni. Niema 
więc żadnego celu w zmuszaniu 
chorego więźnia do pracy. _Zdan. 

————— 

Przy grobie nieznanego żołnierza. 
Opieka nad grobem Nieznane- 

go Żołnierza przechodziła rozmaite 
koleje. W pierwszej chwili zapału 
dobijały się o ten wielki zaszczyt 
straży nad Grobem Wielkiego Sym- 
bolu bohaterskiego zmagania się 
Narodu o wolność i wielkość Oj- 
czyżny, Związki b. kombatantów. 
Sypały się oferty, powoływano się 
na przykład Paryża, z zapałem 
walczono o honor straży. Tymcza- 
sem wojsko pełniłó ten zaszczytny 
obowiązek. Z czasem ostygł zapał, 
cichły głośne słowa. Wojsko od- 
dało opiekę i nadzór nad Grobem 
Magistratowi i nad Mogiłą stanęły 
posterunki policyjne. W ubiegłym 
tygodniu cofnięto jednak posterun- 
ki policyjne. Nadzór nad Grobem 
objęli stróże ogrodowi Magistratu. 

Tak widział to przeciętny oby- 
watel warszawski, który przecho- 
dząc codziennie obok Grobu Nie- 
znanego Żołnierza składał w sku- 
pieniu hołd wielkiej ofierze naro- 
dowych zmagań. 

W nocy z soboty na niedzielę 
pełnił przy Grobie służbę dozorca 
miejski Antoni Sałuda. O godzinie 
12-ej minut 30 zauważył Sałuda 
niby żołnierza uzbrojonego w ka- 
rabin ubranego dziwacznie w czę- 
Ści munduru z czasów ks. Józefa, 
który klęczał u grobu. Na pytanie 
dozorcy, co tu robi, odpowiedział 
ów dziwaczny żołnierz, że przysła- 
no go do pilnowania grobu. Sału- 
dzie wydawało się jednak to podej- 
rzane, wobec czego podzielił się ze 
swojemi spostrzeżeniami z żandar- 
mem, pełniącym służbę w Sztabie 
Jeneralnym. 

ołnierza owego rozbrojono, 
aresztowano i odprawadzono do 
komisarjatu P. P. Tam żandarm 
zeznał, że w czasie aresztowania 
zauważył dwóch osobników, ukry- 
tych za pomnikiem ks. Józefa, 
którzy natychmiast po aresztowa- 
niu owego żołnierza zbiegli. 

Aresztowany początkowo od- 
mawiał wszelkich zeznań, następnie 
jednak podał, że nazywa się Jó- 

  

zef Kożuchowski, Marjensztatd 6 ; 
jest artystą malarzem. Kożuchow- 
ski oświadczył dalej, że w czasie 
wojny stracił brata, że zwłoki je- 
go pewnie leżą w tym grobie, nie 
mógł więc znieść, aby grobu pil- 
nowali stróże ogrodowi i posta- 
nowił sam objąć wartę przy Grobie. 

Podczas rewizji domowej znale- 
ziono u Kożuchowskiego dwa ka- 
rabiny, rewolwer i 60 nabojów 
karabinowych.  Kożuchowskiemu, 
którego narazie zwolniono, będzie 
wytoczona sprawa sądowa o nie- 
prawne posiadane broni. 

Od poniedziałku straż nad 
Grobem Nieznanego Żołnierzą ob- 
jął 36 p. p. 

  

Wśród pism. 
Trzydziesty dziewiąty zeszyt popu- 

larnego tygodnika „Świat* przynosi in- 
teresujące artykuły: St. Krzywoszewskie- 
go „Z tygodnia" W. Grubińskiego „Ata- 
taki na Anatola France'a", Kar. Frycza 
„Sezon w Truskawcu", W. Szukiewicza 
„Ku morzu“, M. Kasterskiej: Pe 
morskie i moda" oraz wyczerpujące „Echa 
literackie z Zachodu* i „Wesołe anegdo- 
ty". Pod względem ilustracyjnym „Šwiat“ 
na łamach swoich odzwierciadla wszyst- 
kie najważniejsze wydarzenia kulturalne, 

CZE i polityczne ubiegłego tygo- 
dnia. W dziale beletrystycznym znajduje- 
54 powieść A. Konara p. t. „Bez serca“ 
i H. Duvernois „Radość w nieszczęściu”. 

Ukazały się ostatnio tanie a pieknie 
wydane książeczki z powiastkami M. H. 
Szpyrkówny, ilustrowane przez prof. 
Bartłomiejczyka, napisane o gniazdach 
i gnieżdziętach, a rozsprzedawane na do- 
chód funduszu zawodowego kształcenia 
starszych gnieździaków. 

„ Powiastki te oparte o przeżycia 
Femi nawiązały nader sympatyczną nić 

zainteresowanie między społeczeń- 
stwem a T-wem Gniazd Sierocych, któ- 
re podjęło wydawnictwo. 

Książeczki sprzedawane są po 30 gr., 
a w celach Pono pandowych rozsyłane 
są po świecie z włożonym czekiem na 
P. K. O. Nr. 2130, z takim prostym wy- 
rachowaniem, że kto je odczyta, napew- 
no zainteresuje się instytucją i nie 30 
groszy, a większą —w miarę możności— 
ofiarę prześle na gniazda sieroce. 
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Pogrzeb $. p. Kazimierza Zawiszy. 
Wczoraj odbył się pogrzeb Ś. p. 

Kazimierza Zawiszy Naczelnika Wy- 
działu Robót Publicznych. Po nabo- 
żeństwie w kościele Św. Jakóba na 
Łukiszkach ruszył kondukt pogrze- 
bowy na cmentarz Antokolski, na 
którym, na razie w kaplicy do cza- 
su przewiezienia do grobów rodzin- 
nych, spoczęły zwłoki tego zacne- 
go człowieka, gorącego patryoty i 
zasłużonego obywatela. Tłumy od- 
prowadziły na wieczny spoczynek 
zwłoki wygnańca z rodziniej Ko- 
wieńszczyzny, któremu nie danein 
już było ujrzeć ziemi rodzinnej — 
tej najbliższej, którą tak gorąco u- 
kochał. 

W pogrzebie wzięli udział przed- 
stawiciele rządu z p. Wojewodą - 
Raczkiewiczem na czele i przedsta- 
wiciele miasta, z prezydentem mia- 
sta Bańkowskim, wojsko z gene- 
rałem Pożerskim, cały szereg naj- 
wybitniejszych osobistości i szcze- 
gólnie liczne grono tych najbliż- 
szych współziomków, uchodźców 
lub wygnańców z Ziemi Kowień- 
skiej. 

W ciepłych i serdecznych sło- 
wach podnosząc zasługi zmarłego, 
jako zasłużonego obywatela prze- 
mówili u grobu wojewoda Raczkie- 
wicz, profesor Uniwersytetu Sławiń- 
ski i prezes Stowarzyszenia Techni- 
ków inž. Niewodniczański. Dwa 
aeroplany eskortowały zmarłego 
prezesa L. O. P. P. unosząc się 
nad orszakiem pogrzebowym i 
cmentarzem w czasie ostatnich о- 
brzędów żałobnych. 
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| podręcznik szk 
Co roku, przy zaczęciu roku 

szkolnego, rozpoczyna się mała, 
ale dotkliwa Golgota rodziców, od- 
nośnie do podręczników szkolnych. 
Sprawę tę poruszaliśmy kilkakrot- 
nie, ale ponieważ nie zaszły żadne 
zmiany na lepsze, więc musimy w 
myśl zasady, że kropla wody skałę 
przebija, podnieść raz jeszcze głos, 
wołający na puszczy opinji publicz- 
nej. Z pism warszawskich jedynie 
ruchliwy „Głos Prawdy" poruszał 
tę sprawę, ale pozostała ona bez 
echa w prasie. 

Jaki jest przebieg załatwiania 
kupna podręczników szkolnych? 

Oto się kończy rok szkolny. 
Pozostają podręczniki, jeśli nie ma 
w domu młodszego rodzeństwa, są 
na drugi rok niepotrzebne, ale mo- 
gą być, zdawałoby się, potrzebne 
uczniom młodszych klas? Cóż łat- 
wiejszego, jak urządziwszy najprost- 
szą formalinową dezynfekcję ksią- 
żek, zorganizować w szkole sprze- 
daż niepotrzebnych uczniom pod- 
ręczników? Niektóre szkoły to czy- 
nią, ale nie wszystkie, zresztą nie 
zawsze może się to udać, gdyż jak 
dotąd co roku zmienia Ministerjum 
podręczniki szkolne.  Jestto istna 
rozpacz. Całe góry, stosy książek, * 
które mogłyby być sprzedawane 
taniej, w 2-m i 3-m roku swego 
wydania, muszą iść na makulaturę, | 
a nowy podręcznik, albo poprostu 
nowe wydanie z małemi zmianami 
tej samej książki, musi być kupione 
przez rodziców. Tak że nawet 
młodsze rodzeństwo nie może 
„dziedziczyć* po starszem podręcz- 
ników, bo już po roku inna książ- 
ka jest polecona i nakazana. Co 
więcej, ponieważ klasy mają wyli- 
czonych kilka podręczników do 
wyboru, więc przy przeprowadzce 
ze szkoły do szkoły, rodzice, któ- 
rzy przy końcu roku szkolnego 
zakupili np. z okazji, podręczniki 
do klasy odpowiedniej dla swych 
dzieci, widzą że polecone w szkole 
X. podręczniki, są nie do użytku, ; 
a przynajmniej nie wszystkie, w. 
szkole Z. 32 

Czy niema żadnego sposobu, 
by raz ustalić, choć na lat kilka, | 
podręczniki szkolne? I zidentyfiko- 
wać je we wszystkich szkołach? I 
zorganizować sprzedaż starych pod- 
ręczników w szkołach? Opowiada- 
no mi np., że uczeń III klasy sprze- 
dał swoje książki za 6 zł., a nowe 
musiał kupić za 20 zł, przyczem 
o kupnie koniecznego atlasu (24 
zł!) już mowy być nie mogło. 

Tu zaznaczyć należy że wy- 
dawnicza firma Książnica Polska 
T-wa Nauczycieli Szkół Powszech- 
nych (Lwów— Warszawa) podniosła 
w tym roku cenę swych podręczni- 
ków od 20 — 50 proc. (np. atlas 
Eug. Romera wyd. w roku 1925 
i który kosztował wtedy 18 zł. te- 
raz kosztuje 24 zł.) A ponieważ 
wyż wymieniona firma ma prawie 
że monopol na podręczniki szkol- 
ne, więc budżet rodzicielski obciąża 
niespodziewana nadwyżka, 

Wymienione sprawy i doleg- 
liwości nie są niemożliwe ani nawet 
trudne do usunięcia, wymagają tyl- 
ko dobrej woli i wzglądnięcia w 
Stan kasy rodzicielskiej, a nie za- 
łatwiania tych spraw przy biurku 
ministerjalnem, bez zorjentowania 
się w stanie zamożności warstwy 

pracującej. . H.
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SPORT. 
Losy parku im. gen. Želi- 

gowskiego. 

Park sportowy im. gen. Żeligow= 

skiego przechodził od czasu swego 

powstania, t. zn. od 1922 roku, 

najrozmaitsze koleje. 

Założony z inicjatywy Central- 

nego Związku Polskich Towarzystw 

Sportowych Wileńszczyzny, który 

to Związek za czasów Litwy Środ- 

kowej był najwyższą i jedyną „wła- 

dzą sportową”, park ten miał być 

terenem wspólnym dla wszystkich 

klubów w Wilnie. Jednakże kon- 

cepcja ta dała wyniki bardzo mar- 

(chociażby budowa własnej przy- 

stani) terenu z zaufaniem oddane- 

go mu nie zmarnuje. mc. 

Mistrzostwa lekkoatletycz- 
ne W. P. 

W piątek zakończone zostały 

mistrzostwa lekkoatletyczne W. P 

Wyniki tego dnia jak następuje: 

skok w dal 1) plut. Gawlicki 6 p. 

p. leg. 6:06 mtr., 2) kpt. Dobro- 

wolski — 5.96 mtr., 3) por. Gile- 

wski 82 p. p. 5.91 mtr. Rzut dys- 

kiem — 1) por. Baran 5 pap 40.43 

mtr., 2) kpt. Zajączkowski Szk. 

Podch. 32.05 mtr., 3) chor. Adam- 

czak, finał 400 mtr. 1) plut. Gaw- 

licki 54.5 sek., 2) kap. Wiatkowski 

82 p. p. Bieg 200 mtr. — kpt. Do- 

1.500 mtr. 1) Halicki 5 p. p. leg. 

4:29.8. Sztafeta 100, 200, 400, 800 

wygrywa DOK. IX w 3:45. W 0- 

góinej klasyfikacji zwycięża DOK. 

[l — 31 p, 21 3 m. DOK. VIII 

i DOK. IX, 4 miejsce DOK. I — 

11 pkt. A 
We Lwowie 75 pp. bije 6 p. lot. 

4:2. Dzisiaj pierwsze rozgrywki p. 

n. o mistrzostwo W. P. 

Bieg maratoński. 

KATOWICE. Maraton 0 mi- 

strzostwo Polski wygrał Freyer 

(Polonia) w rekordowym czasie 2 

g. 56 m. 45 sek. przed Wawrzy- 

nem (G.-Sląsk) 3 godz. 1 m. 22 

sek., Kołodziejem i  Kaczmarczy : 

kiem. Szelestowski odpadł. 

  

przesłużył w magistracie 24 lata. 

Przez cały czas swej służby cieszył 

się u swych przełożonych szacun- 

kiem, gdyż naprawdę był jednym 

z lepszych urzędników. Przyczyna 

samobójstwa — choroba nerwowa, 

która prześladowała go już od 

dłuższego Czasu, (ks). 

— Žgon wydawcy gazety ro- 

syjskiej „Wilenskoje Utro“. Wczo- 

raj w czasie operacji ucha zmarł 

nagle wydawca wileńskiej gazety 

rosyjskiej p. t. „Wilenskoje Utro“ 

były generał rosyjski Gawryłow. 

SPRAWY PRASOWE 

— „Wioskowy Dzwon*. Z dniem 

dzisiejszym zacznie: wychodzić w 

Wilnie organ secesjonistów Koła 

również godzi w interesa mas ro- 

botniczych i to byłych żołnierzy. 
* 

* * 

Chrześcjańska demokracja zwo- 
łała wiec do Sali Miejskiej. 

Na tym wiecu, po za p. En- 
glem i p. Kownackim, największe 

pole do popisu pozostawiono pre- 

zes. Związku lnwalidów p. Dyli. 

W czasie „obrad* wiecowych do- 

szło do awantur, spowodowanych 

skandalicznem zachowaniem się 

„milicjantów wiecowych* p. Dyli. 

W rezultacie dwie osoby areszto- 

wano. Obecny. 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Że zjazdu przedstawicieli 

wyznaniowych gmin żydowskich 

Nr. 224 (672) 

ROZNE. 

— Pieszo przez Polskę. Dn. 
12 lipca wyruszył sierżant podchor. 
rez. Leopold Kuliniec Iwowianin, 
legjonista, obrońca Lwowa i powsta- 
niec Śląski, Kawaler 7-miu odzna- 
czeń wojskowych, na wędrówkę 
przez całą Polskę „ldzie żołnierz 
borem, lasem*... Sierż. L. Kuliniec 
przeszedł dotąd wyruszywszy ze 
Lwowa przez Krasne Brody, Ra- 
dziwiłłów, Beresteczko, Dubno, Doł- 
hinów, Berezno, Żurno, Sarny, Ko- 
wel, Brześć Litewski, Białystok, 
Grodno, Wilno. Zabawi do soboty, 
zatrzymując się dzięki bezintere- 
sowności właściciela na odpoczy- 
nek w hotelu Szlacheckim. W swych 
wędrówkach dokoła Polski ten ©- 

ne, gdyż teren ten użytkować browolski 6 p. p. Jeg. 24.2 SeK., ż sejmowego „Wyzwolenie i Jedność W Wilnie. Wczoraj rozpoczęły się brońca Kraju, bohater, ut ° 

chcieli wszyscy, a administrować Bieg 100 mtr. kpt. Dobrowolski 1i Nowy rekord Nurmieg0.  Ludowa* reprezentowanych przez obrady zjazdu przedstawicieli Wyz się jedynie 3 tego co io 

nikt. W rezultacie park ten otrzy- sek., 2) bomb. Szenajch o 1 mtr. : : kė posłów: Dubrowika Wędziagol- naniowych gmin żydowskich z wo- sprzedaż pocztówek, bowi i 

jeż ski 1 WIEDEŃ. W biegu na 5000 Е2 о* AS : o aa | рга pocztówek, bowiem Jako 

mało Koło Młodzieży Polskiego z tyłu. Rzut oszczepem 1) Dobrol- . - skiego i Adamowicza. Pismo no- jewództw: wileńskiego, poleskiego, jnwalida, ranny i kontuzjowany 

Czerwonego Krzyża. 

Już wówczas zaczęły się kon- 

kretyzować właściwe zadania tego 

parku, jako terenu sportowego ma- 

jącego w pierwszym rzędzie służyć 

młodzieży szkolnej. Koło Młodzie- 

ży P. Cz. K. nie wywiązało się 

jednak zbyt dobrze z włożonego 

nań zadania. Wprawdzie młodzieży 

ćwiczącej tam było dużo, lecz Ko- 

ło to najniepotrzebniej w świecie 

włączyło do swej organizacji, jako 

samodzielną sekcję Klub Sportowy 

„Sparta”. Klub ten wprowadził do 

parku piłkę nożną, która jest zna- 

omitym sportem, ale dla doro- 

słych; w rezultacie wszyscy w par- 

"ku od najmłodszych nawet zaczęli 

grać w piłkę nożną, nic też dziwne- 

go, że racjonalne wychowanie fi- 

zyczne poszło w kąt. 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego, objęło park ten we 

własną administrację i po roku 

próby widząc, że rezultaty są u- 

jemne, w b. r. postanowiło odstą- 

pić administrację jednemu z klu- 

bów sportowych. 

Wybór Kuratorjum padł na A- 
kademicki Związek Sportowy, trze- 

ba przyznać, jaknajsłuszniej. Klub 

ten posiadający już teraz. wśród 

swych szeregów sporo młodzieży 

szkolnej, nie uprawiający przytem 

piłki nożnej, która dla młodzieży 

szkolnej jest bezwarunkowo szkod- 

liwa—powtarzam to jeszcze raz z 

całą stanowczością, napewno z wło- 

żonych nań zadań wywiąże się jak- 

najlepiej. 
А. Z.S. projektuje w pierwszym 

rzędzie wybudowanie boiska lekko- 

atletycznego i czterech kortów ten- 

nisowych oraz doprowadzenie do 

porządku obecnych boisk do gier 

ruchowych, a w następstwie budo- 

wanie szatni, trybun i pływalni — 

narazie letniej, a w przyszłości, 

gdy fundusze na to pozwolą, i zi- 

mowej. 
W rezultacie będziemy mieli już 

wkrótce teren sportowy odpowia- 

dający wszelkim wymaganiom i park 

ъ 

ski 40.87 mtr., 2) ogn. Szymański 

40.33 mtr., skok w wyż Kostrzew- 

ski 36 p. p. 1.60 mtr. 10.000 sier. 

Ktaput 5 p. p. leg. 41:12.2, bieg 

  

Dziś: Wacława Kr. M. 

Jutro: Michała Archanioła. 

Wschód słońca---g. 5 m. 15 

Wtorek 

28 
września   Zachód @ g. 5 m. 04 

Teatr i muzyka, 
— Premjera w Teatrze Polskim. 

Dziś w Teatrze Polskim po raz pierwszy 

ujrzy światło kinkietów świetna lekka 

komedja Verneuilla „Azais“. 
„Azais“ — jest utworem pelnym hu- 

moru i świetnie pomyślanych sytuacji, 

to też żądna wesołej rozrywki publicz- 

ność będzie miała możność spędzenia 

wieczoru w zupełnem zapomnieniu trosk 

codziennych. 
„Azais* otrzymał nową wystawę art. 

mal. W. Rakowskiego, oraz dobrą obsa- 

dę ról. Spodziewać się należy że „Azais” 

osiągnie toż samo stosunkowo powo- 

dzenie co w Warszawie, gdzie od szere- 

gu miesięcy nie przestaje być widowi- 

skiem atrakcyjnem w Teatrze Małym. 
Początek o g. 8-ej m. 15 wiecz. 
Kasa czynna od g. 11-ej r. do 9-е] 

wiecz, bez przerwy. 
OSOBISTE. 

  

— Wyjazd p. Prokuratora przy 

Sądzie Apelacyjnym do Warsza- 

wy. W niedzielę dnia 26 bm. pro- 

kurator przy Sądzie Apelacyjnym 

p. Stanisław Pliszczyński wyjechał 

w sprawach służbowych do War- 

szawy. W Warszawie zabawi p. 

Prokurator przypuszczalnie @0 $0- 

boty. Wyjazd p. prokuratora Plisz- 

czyńskiego do Warszawy—jak zresz- 

tą poinformowani jesteśmy w dro- 

dze prywatnej—jest w pewnej mie- 

rze związany z ostatnimi areszto- 

waniami szpiegów i komunistów 

na wileńszczyźnie. 
Nieobecnego w Wilnie proku- 

ratora przy sądzie Apelacyjnym p. 

Pliszczyńskiego zastępuje podpro- 

kurator przy tymże sądzie p. Jó- 

mtt. osiągnął Nurmi 14:34, po „dro- 

dze” jednakże ustanowił nowy re- 

kord Światowy na 3 mile ang. 

(4827 mtr.) uzyskuje szas— i4:07.3. 

IKA. 
większej ilości robotników, prace 

zostaną zakończone w dniu dzi- 

siejszym. (ks) 
— Wyciągi przemeldunkowe 

do nabycia w biurach meldun- 

kowych. Magistrat m. Wilna prze- 

słał do poszczególnych biur mel- 

dunkowych wyciągi przemeldunko- 

we, które mogą nabywać właści- 

ciele domów, względnie przez nich 

upoważnieni w odnośnych biurach 

meldunkowych przy komisarjatach 

policji państwowej. (z) 
— O stan sanitarny miasta. 

Komisarz Rządu na m. Wilno zwró- 

cił się do Magistratu m. Wilna z 

prośbą o ewentualne przystąpienie 

przez Magistrat do zupełnego 

zasypania Koczergi płynącej pod 

miastem i wpadającej do Willi. 

Chodzi tu o stan hygjeniczny i 

sanitarny miasta," który czerpi na 

skutek unoszenia przez koczergę 

brudów. (z) 
a SPRAWY ROLNE. 

— Konferencja roinicza. Dzi- 

siejsza konferencja w sprawach Or- 

ganizacyj rolniczych na Ziemiach 

Wschodnich, zwołana przez Orga- 

nizację :Zachowawczą Pracy Pań- 

stwowej, odbędzie się nie w Wileń- 

skim Banku Ziemskim, lecz w Uni- 

wersyfecie, w sali Sniadeckich, go- 

dzina 11. 

  

  

  

WOJSKOWA 

— Przyjazd do Wilna gene- 

rała Charpy. Dziśrano przyjeżdża 

do Wilna szef misji francuskiej 
generał Charpy. (x) 

NEKROLOGJA 
— W dniu wczorajszym O g0- 

sić będzie tytuł „Wioskowy Dzwon*, 

a prowadzić je będzie p. Woje- 

wódzki. (z) 

OPIEKA SPOŁECZNA, 

— Opieka nad Dzieckiem. 

Kierownik Poradni Wil. T-wa 

Przeciwgruźlicznego dr. Borowski 

powiadamia, że Stacja opieki nad 

Dziećmi Nr. 7 Wileńskiego T-wa 

Przeciwgruźlicznego od 1 paździer- 

nika r. b. rozpoczyna przyjęcia nie- 
mowłląt i dzieci od lat 7 w ponie- 

działki, środy i piątki od godz. 9 

40 10 rano w lokalu Poradni Wil. 

T-wa Przeciwgruźliczego (Zeligow- 

skiego 1 — 16, Kierownik Stacji 
dr. Szuniewicz Wacław*. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— W sprawie opłat szko!- 

nych wnoszonych przez urzęd- 

ników.  Ministerjum Spraw We- 

wnętrznych wydało zarządzenie 
regulujące sprawę opłat szkolnych 

przez urzędników państwowych za 

dzieci uczęszczające do średnich 
szkół prywatoych. Na przyszłość 
urzędnicy rodzice dzieci uczęszcza- 

jących do prywatnych zakładów 
średnich będą zwolnieni od obo- 
wiązku składania specjalnego za- 
świadczenia o braku miejsca w za- 
kładach państw. Ponadto państwo 
będzie ponosić koszta opłat w wy- 

sokości 45%. (z) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Niedzielne wiece. W nie- 
dzielę w Wilnie odbyło się parę 

wieców, związanych z wyborami 
do Rady Kasy Chorych. Najlicz- 

niejszym okazał się wiec w sali 

kino „Połonja* urządzony przez 

Sekcję Oświatową związków zawo- 
dowych (Lista Nr. 10.). 

Wiecowi temu przewodniczył p. 

inž. J. Godwod. Pierwszy na tym 

zebraniu przemawiał p. inž. Za- 
Sztowt. W przemówieniu swem p. 
Zasztowt bardzo silnie podkreślił 
potrzebę istnienia Kasy Chorych. 

nowogródzkiego, białostockiego i 
wołyńskiego. Na zjeździe tym mia- 
ły być reprezentowane 183 miasta. 
Na zjazd zjechało jednak tylko 80 
przedstawicieli. 

Ze strony rządu w zjeździe wzięli 
udział: przedstawiciel Departamentu 
Wyznań Relig. p. Adelberg i kiero- 
wnik wydziału wyznaniowego wo- 
jewództwa p. Piotrowicz. Ponadto 
przysłuchiwał się obradom współ- 
pracownik „Robotnika” p. Hołów- 
ko. Obrady zagaił p. poseł Wygodz- 
ki, domagając się w swem przemó- 
wieniu takiej ordynacji wyborczej, 
któraby się pokrywała z ordynacją 
wyborczą do Sejmu. Poddał przy- 
tem ostrej krytyce poczynania rzą- 
du w kierunku ustanowienia wyz- 
naniowych gmin żydowskich. 

Powszechną uwagę zwróciło nie 
powitanie przez p. Wygodzkiego 
przedstawicieli rządu, którzy, czując 
się tem dotknięci, opuścili obrady. 

Na przewodniczącego obrad zo- 
stał obrany jednogłośnie p.Wygodz- 
ki Po ukonstytuowaniu się zarządu 
złożonego z 15 osób i komisji man- 
datowej z 5 osób przystąpiono do 
odczytywania referatów, : które wy- 
głosili p. Kruk i p. Rudnicki pod- 
dając analizie przemówienie p. Wy- 
godzkiego i stosunek rządu do 
sprawy założenia wyznaniowych 
gmin żydowskich. 

Późnym wieczorem uchwalono 
szereg rezolucyj i zamknięto obra- 
dy zjazdu. (z) 

ZE ZWIĄZ. | STOWARZ. 

— Z Polskiego Białego Krzy- 
ża. W poniedziałek 27 bm. między 
godz. 6 a 8 wieczorem w lokalu 
własnym przy ul. Jagielońskiej nr. 
9 odbyło się pod przewodnictwem 
prezesa Jana Popowicza zebranie 
Zarządu Oddziału Wileńskiego Pol- 
skiego Białego Krzyża. Na zebra- 

niu tem uchwalono między innemi: 
1) W związku z tygodniem Pol- 
skiego Białego Krzyża w całej 
Rzeczypospolitej urządzić w Wilnie 
w niedzielę dnia 3 października na 

„ni złodzieje skradli w dniu 26 bm. dwa 

nie może mimo starań znaleść 
pracy zarobkowej. Był wzięty do 
niewoli w bitwie pod Zadworzem, 
kiedy walczył w oddziele Abraha- 
ma, przebywał 8 miesięcy w bol- 
szewickiem więzieniu, z którego ze 
zrujnowanem zdrowiem wyszedł w 
1921 r. w Maju. 

Z Wilna rusza wędrownik - żoł- 
nierz przez Turmonty do Włodzi- 
mierza Wołyńskiego i dalej. Wszel- 
kie datki składane jako pomoc dla 
sierż. Kulińca przyjmuje nasza Re- 
dakcja, oraz posiada na sprzedaż 
pocztówki z jego podobizną. 

Z POGRANICZA. 

— Komunikacja kolejowa z 
Rosją. W związku z umową za- 
wartą na konferencji kolejowej 
między przedstawicielami Zarządu 
rosyjskich kolei a rządem polskim 
z dniem 10 października br. pro- 
jektowane jest otwarcie ruchu pa- 
sażerskiego między Wilnem, a Miń- 
skiem sowieckim. W tym celu bol- 
szewicy przystąpili do gorączkowej 
pracy dookoła dokończenia budo- 
wy nowego dworca kolejowego w 
Mińsku, która ma być ukończona 
w pierwszych dniach pażdziernika. 

WYPADKŁ i KRADZIEŻE. 
— Ostrożnie w kinie miejskim. 

W kinie rriejskim, niewiadomy sprawca 
skradł w dn. 24.bm. z kieszeni ubrania 
Chaima Abramowicza zam. przy ul. No- 
wogródzkiej 67, zegarek złoty wartości 
200 złotych. 

— Krad.ieże. Marja Drozdowska 
(ul. Bonifraterska Nr. 8), zameldowała 
policji o kradzieży palta wartości 300 zł. 
pozostawionego w jej mieszkaniu przez 
Helenę Kretowicz.. 

— Z podwórza domu Nr. 29 przy ul. 
Subocz Etli Mirskiej zam. tamże, niezna- 

  

konie wart. 400 zł. W czasie pościgu je- 
den koń został odnaleziony przy ul. Że- 
lazna Chatka. Dalsze dochodzenie w 
toku. 

— Zoruch Zeff skradziono z mie- 
szkania przy ul. W. Stefańskiej Nr. 10 
gerderobę wartości 3000 zł. Poszkodo- 
wany Zoruch Zeff złożył odpowiedni o tem 
meldunek w policji. 

  

sportowy im. gen. Żeligowskiego zet Przyłuski. dzinie 10 m 15 rano w „Cielętni- Następnie ostro skrytykował listę rzecz Polskiego Białego Krzyża 

nareszcie będzie tym, czem być po- : MIEJSKA. kū“ odebrał sobie życie wystrza- Nr. 7 wystawioną przez Ch. Dem. zbiórkę, podczas której rzucane Dr. D. Zeldowicz 

_ winien, t. zn. terenem dla młodzie- NEIL: tem z rewolweru w usta, szef kan- jako listę godzącą w interesy mas będą z aeroplanu ulotki propagan- Barce kre EDA 5у- 

ży szkolnej, która w wolnych chwi- — Nowy kabel elektryczny. celarji magistratu wileńskiego Jó- pracujących ubiezpieczonych w Ka- dowe, 2) zwołać walne zebranie - Przyjmuję 9—12 I, 9-8. 

lach będzie mogła ćwiczyć racjo- 

nalnie pod kierunkiem fachowca 

(etat opłacony przez Kuratorium). 

Niewątpimy, iż A.Z.S. który dał 

już dowody umiejętnej gospodarki 

ZOE OC DOE T TNA S 

Z dniem wczorajszym Magistrat wi- 

leński przystąpił do przeprowadze- 

nia nowego kabla elektrycznego 

przy ul. Zamkowej. Ze względu na 

zatrudnienjenie przy tych robotach 

     

EW 

zef Jachimowicz, lat 72, zam. przy 

ul. Jagiellońskiej 10 m. 4. Zmarły 

tragicznie Jachimowicz pozostawił 

w głębokim żalu i smutku swą 

źonę. Ś. p. Józef Jachimowicz, 

  

     

sie Chorych, a jeszcze ostrzej kry- 
tykował Wileński Związek Ofice- 
rów rezerwy, który między innemi 

figuruje na liście Nr. 7, a który 
wciągnięty do wiru walk partyjnych 

członków Polskiego Białego Krzy- 

ża na niedzielę dnia 24 październi- 
ka o godz. 1-ej popołudniu w sali 
Domu Oficera Polskiego Mickie- 
wicza 13. 

Kobieta- lekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
„Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12=5' Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

Telefon Nr. 277. 

Kino kameralne Ip Drugi i ostatni s 48 _ Uwaga! W akcje tego į © Prz ha 1490 ferata, linoleum, chodni- 

Polonja KREW ZA Ka У агсуЙт z cyklu „Nibelungi' o drugiego i ostatniego Zamówienie. z yjec tą słynna ki jutowe, ORK 

> obrazu z cyklu „Nibelungi“ wpieciono epizody z pierwszego obrazu. Kto nie widział pierwszego obrazu będzie sta + wróżka m chiromantka brezent do wozów, kalo- 

Mickiewicza 22. |więc mógł łatwo zorjentować się w rozwoju wydarzeń obrazu drugiego, stanowiącego zresztą oddzielną całość, Niniejszem zamawiam wychodzący w sze i pilśniaki < P ki po cenach 

  
Wilnie codziennie 

wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 
łeona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 

najtańszych | I. Wildsztej- 

  

  

: 3 i е 
na, Вцатска 2. — 1484- 

ee O OCE ZE zee mi- Ogłoszenie. „Kurjer Wileński" dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy. — > z 

Helios* Lya de Putti aaa Komornik przy Sądzie Okręgowym w na miesiąc październik za 4 zł. ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na schody. Dh. BRACIA CHOLEM 

pAESILIOS To tragedja kobiety, o której mówią jej Wilnie, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, „Kurjer Wileński odbierać będę przez PW IAWSPARŃ T 

Miłosny szał. 
"Wileńska 32. 

narzeczonemu: „Poznałem ją na ulicy". 

ład program: król Śmiechu HAROLD LLOYD w 2 akt. farsie. 

  

I-szy Wileński Zakład Artystycznych Portretćw 

  

  

sumię zł. 5,650, 

przy ul. Zamkowej w domu Nr. 15, na za- 

sadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 

1 pażdziernika 1926 roku o godz. 11-ej rano 

na zaspokojenie pretensji 
Szołoma Zaka w sumie zł. 2,200 z%%i 

  

  
  

  

od 5-ciu zł. mtr. 

MEBLE   DRELICHY na MATERACE 

poleca W. MOŁODECKI 

Г a 

LIIDEWIESE į 
w Polsce 
Leczenie ciężkich M 
chorób metodą 

Schrotha.   
  

UCZNIOWIE ! p „e tel. Nr. = kt: 2 ° $ i (ali „A + Es UN iano Toska 10 pi 

któ nie znaleźli pomieszczenia w tutejszych ały rok otwarte. ‚ ы WILEŃSKA PONOĆ EU) i kupno podręczników »odarstwa - - 

"Państwow ch zakładach naukowych  BREEROEREOROREEE | ” szkoliych we wszystk ję. domowego. po miski ce. "AISI B; Srirsk 

NOWY : у 1527-4  | 1Ё | Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. pó S ii y PECH CHA AT Uniwersy” 

w I półroczu 1926—7 r., otrzymają należyte przy- @» о 1567 |] ; POŁECA: Mapy, globusy, tablice poglądowe, 1529 Je: Wielka Nr. 5, tĘCKA ь a-111 

gotowanie z wszystkich przedmiotów, do wszyst- 
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Żądajcie tylko 
światowe znane 

TERMOMETRY | 
   

         

  

pocztę, proszę dostarczyć pod poniższym 
adresem: 

ТО с ЕОа КО DE Sa 

      

Br. G. WOLFOK dy 
Chor. weneryczne, 

  

podpis urzędnika 

Uwaga. Wyciąć, wypełnić i oddać w urzędzie 

Bolesława Biernackiego, 
lub wuja Alfonsa Ostro- 

  

M. SNARSKI, Wil- 
no, ul. Niemiecka 

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

pe fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. M. 

  

elazo, blachy, belki, ar- 
tykuły. techniczne, budo- 
włane, cement, papa etc. 

‚ w Wilnie przy zaułku Lidzkim Nr. 2, odbę- S Dag ewy MoczopIcioweJ SkÓr- optycznych. | alektryczn = AUE 

Waga. 50% TANIEJ || || MAEATÓW [CI FIRM Uwafa. dzie się sprzedaż z licytacji publicznej ru- miejscowość: „ne, ul. Wileńska 7. matecjałów. ____a-1211 pAtryką mydła i świec 

% ECA | === | chomości, składającej się z maszyn i na- ). OPAWOACALZA CE Skład « Tajansu, | „97% Feigelson, skład 

Każdy może mieć Ślicznie wykonany portret o 50% taniej przysy- | czyń do wyrobu Świec, należącej do Abra- ulica nr.: . Ąlcksander Biernacki All NAGZYŃ, szkła i fabryczny — Oszmiański 

łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen- | ma Grenadera, oszacowanej dla licytacji na urodzony w 1907 r. lamp, M. Zalcberg, Ba- i b-1320 

tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. 1539 
poszukuje swego ojca zyliańska 6. а-1225 ]аап'›‹іаіпіа М. Кца 

Zawalna 28—30. Šnia- 
ani- dania, obiady, kolacje,      

la 

  

    

obiady i kolacje. 
Dla amatorów: szaszłyki, 
czębureki, solanka it. p. 
Muzyka, gabinety, śpiew. 
Ceny dostępne. Kuchnia 
pod kierunkiem wykwali- 
fikowanego prezesa kuch- 

1522 

  

L. MIZEREC, Wilno, Ś-to Jańska 6. Firma egz. Od r. 1910. | kosztami. : Kwit pocztowy. ucha: _ Ktokolwiek wie- cur; wypeł. pierwszorzęd- przekąski. Ceny dostęp” 

Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. Ina BS Ss O pd A ne l zł. Strzyżenie pań ne.  Abonament—znacz" 

Ram, papa dachowa Sienna EA a Kół "le. Ee Wei dławik z 
fabrycznych pap natychmiastowego nabycia : D tytułem przedpłaty codziennego cji, proszony jest © zgło- pięrwszorzędni fachowcy. FS męski P. Radzi-| 

ow składzie farb i artykułów elektrotechnicznych Institut de Beautć Keva, „Kuriera Wileńskiego" szenie się do administra: 1578 p, iłowski, Subocz 7 

-Wieś6 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg | Paris 23 Rue Fronchet otworzył oddział w Wilnie, za. miesi ździerni a ai A Se pe wykopy wnje Obstaj 

„A. Szur Au zaułka Św. Mikołaja Nr. 1. * 1595 | ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. Leczenie wad Et PRD 0С po EA nia R. w/g ostavja 04 

cery i ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, prysz- ПН Ё ' NOWOGEWÓrZONY l Jagiellońska 2-a. Śnia- CY. ! 

= я GRE CY. plam a e: DE RE SR „Bar Wschodni" Gbiad A frycia iyk-Rubin"" Najstar: 

GAGAdAĘ di66I616 eczenie wžosėw od wypad. i tupiežu. W. Ž. P. 58, uuueemeszneeennerneenznatenazeneae Ani saaa : Udinese i sza firma! 

Obicia meblowe RARODDEBOGEDECCH о 1926. (byty, „Tunei”). ul „Mie- świeże przekaskii napoje w kraju założ. w 1840 r. 

po mydła „Hygje- 
na*, 2-ga Szklanna 16, 

poleca mydła różn. gat. 
najlepszego kwalitetu. 

a-1268 
(peclainy sklep naczyń 

Wileńska 8. 1609-2 3 pocztowym. 
> ; 

8 (anałarjum KORO lekarskie, kąpielowe i pokojowe, WypTÓ- || wam Z : mistrzów. an 6, PORE a-132 

Skolimow pod War+ bowane i gwarantowane znanej firmy ° jis arnia Ch. Straża, naczynia aluminiowe, e- K. SIGA 
maljowane oraz wszelkie 

wejście z podwórza. 

  

   

    
      

    

       

  

        

  

   

  

ul. Dominikańska 17. 
b-1 

na najmodniejsze fasony: 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

Mefir leczniczy LINY 

  

    

     

    

    

cyrkle. Przyrządy lizyczne. Szkło laboratoryjne. 
Odczynniki. Meble szkolne.  1572—7 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 

BEGEBEROKORCOCE GORE PDZADOZOOOCA 

Drak, „Pax“, l. ŚW. Ignacego 3. Tel, 93, 

    

    

  

Sprzedaż we wszystkich aptekach i skle- | 
pach aptecznych. Przy kupnie prosimy | 
zwracać uwagę na markę fabryczną, umie- 
szczoną na odwrotnej stronie termometru. 

Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiąd z 3-ch dań z 
chlebem I zł. 10 gr. Mie» 
sięcznym ustępstwa. 

a-1160 с т 1508-b 

Redskior odoowtedriala: Michal Sauklewicx 

    

  

     

kich klas, wszystkich zakładów naukowych Samochód 

Ё М !ШНШШЁ\' wstępnych Id styczeń „BZ I. Ford tanio do sprzeda- | 
e Doświadczony pedagog ptofesor Zygmunt Bobek, nia. Jagiellońska 8, Ma- 

Wilno, ul. Sniadeckich 1, m. 11. 1593 tusewicz. 1611 

Jk zębów  sztucz- 
nych na złocie i kau- 

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

KOBRA | 
Ligę Żeglugi wy 

Morskiej i el ! 

      
  

Wygąwca Tow, Wydaw. „Pogoń” sp. z O$r. Odp, 

         


