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Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe 
(Kaucjonowane) ul. Ad. Mickiewicza 21, telef. 152 

lokuje kapitały na najpewniejsze gwarancje na warunkach dla obu stron dogod- 
nych, posiada nabywców na domy dochodowe w Wilnie oraz folwarki w pobliżu 

| Biuro dokonuje fachowej taksacji nieruchomości. Obwieszczenia, rekla- 

my i ogłoszenia do prasy są przyjmowane przez Biuro na ulgowych warunkach. 

W tymże lokalu mieści się Biuro pisania podań, przepisywania na maszynach 
oraz tłomaczeń. 1623-1     

Psychika administra- 
torów kresowych. 

W ostatnich czasach coraz bar- 

dziej zaczęła uwydatniać się ten- 

dencja zmierzająca do  sprowadze- 

nia zagadnienia sanacji stosunków 

na Ziemiach Wschodnich do kwestji 

naprawy stanu gospodarczego tych 

ziem. Tendencja ta dość jaskrawo 

przejawia się nawet wśród niektó- 

rych sfer zbliżonych do rządu. Sze- 

reg osób uważa, że podniesienie 

dobrobytu kraju nawet przy pozo- 

stawieniu obecnego systemu admi- 

nistracyjnego na naszych ziemiach 

musi w rezultacie doprowadzić do 

zaniku nastrojów antypaństwowych 

wśród tutejszej ludności Oraz do 

zatamowania dalszego rozwoju ru- 

chów narodowościowych. 

Jestem daleki od niedoceniania 

znaczenia czynników gospodarczych. 

Przeciwnie, uważam, iż musimy 

sobie wyraźnie uświadomić, że je- 

żeli nie potrafimy podnieść rol- 

nictwa, nie zorganizujemy dla niego 

źródeł taniego kredytu, nie prze- 

prowadzimy radykalnej naprawy 

ustroju rolnego, nie złagodzimy 

fatalnych skutków polityki osad- 

nictwa wojskowego, nie zmniejszy- 

my ciężarów podatkowych, które 

nie mogą być jednakowe dla bo- 

gatych dzielnic Zachodniej Polski 

oraz dla naszego zrujnowanego 

przez wojnę kraju, —nigdy nie zdo- 

będziemy sympatji dla państwo- 

wości polskiej wśród miejscowej 

ludności. Ale sprowadzanie cało- 

kształtu zagadnień polityki kreso- 

wej wyłącznie do kwestji gospo- 

darczych uważam za szkodliwą jed- 

nostronność. 

Kształtowanie się zjawisk spo- 

łecznych jest wypadkową działania 

całego szeregu sił, wśród których 

nieuchwytne czynniki psychiczne o- 

degrywają czasami nawet większą 

rolę, niż momenty gospodarcze. 

Rządy pruskie w Poznańskim dały 

tej dzielnicy dobrobyt oraz dobrą 

organizację gospodarczą; pomimo 

to jednak nienawiść do niemców 

doszła tam do nadzwyczajnego na- 

pięcia. Politykę, która wszystko 

sprowadza do zjawisk natury gos- 
podarczej należy uznać za politykę 

utopijną narówni z tą która zna- 

czenia tych zjawisk zupełnie nie 

uwzględnia. W owym monizmie 

gospodarczym tkwi największa nie- 

realność światopoglądu socjalizmu 

marksowskiego. Nasza inteligencja, 

- nawet konserwatywna, « zbyt jest 

przesiąknięta nałogiem myślenia w 

kategorjach marksowskich i dlatego 

nie może często zrozumieć, iż nie- 

uchwytne siły irracjonalne stano- 

wią narówni z elementami gospo- 

darczemi potężny czynnik twórczo- 

ści dziejowej. 

Przed kilku laty Marszałek Pił- 
sudski na bankiecie wydanym na 

jego cześć z powodu nadania mu 

przez wydział matematyczno-przy= 

rodniczy honorowego doktoratu, 

wygłosił przemówienie, w którym 

powiedział, iż zna dwie matematy- 

ki: jedną skomplikowaną i trudną 

do opanowania, matematykę su- 

chych cyfr, oraz drugą, jeszcze bar- 

dziej zawiłą i trudną do ujęcia ma- 

ematykę uczuć ludzkich. Pierwszą 

zajmują się gabinetowi uczeni; dru- 

ga — musi być sztuką wielkich po- 

lityków i wodzów. 

Odwołanie się do tej sztuki jest 

konieczne gdy chodzi o tak skom- 
plikowany problemat, jak proble- 

mat polskiej polityki kresowej. 

Chcę tu właśnie wskazać na jeden 

z momentów natury psychologicz- 

nej, uwzględnienie którego—moim 

zdaniem jest niezbędne przy opra- 

cowywaniu wszelkich programów 

reform na ziemiach wschodnich. 

Jedną z głównych przyczyn wy- 

tworzenia wrogich nastrojów wśród 

tutejszej ludności do państwa pol- 

skiego jest psychiczne niedostoso- 
wanie społeczeństwa polskiego do 

zarządzania t. zw. kresami. W cha- 

rakterze bardzo wielu polaków, 
szczególnie w Polsce etnograficznej 

jest przesadnie rozwinięte poczucie 

własnej dumy narodowej. Duma 

narodowa może być objawem u- 
miłowania własnego kraju, przy- 

wiązania do jego przeszłości, jego 

walk i prac; może Świadczyć o 

wierze w misję historyczną swego 

narodu. W takich. wypadkach staje 

się ona czynnikiem twórczym, mo- 

że pchnąć całe masy ludzkie do 

czynów bohaterskich, do wielkich 

ofiarnych trudów. Ale duma naro- 

dowa może także uledz zdegenero-, 

waniu. Wówczas przetwarza się 

ona w zoologiczny nacjonalizm, w 

pogardę i nienawiść dla wszystkie- 

go, co nie jest oznaczone piętnem 

własnego narodu. W tej formie w 
państwie nie jednolitym pod wzglę- 

dem narodowościowym może ona 

stać się czynnikiem  jątrzącym an- 

tagonizmy, czynnikiem destrukcji. 

Trzeba przyznać, że wśród znacz- 

nej części dzisiejszego polskiego 

społeczeństwa to nacjonalistyczne 

ujęcie dumy narodowej jest bar- 
dzo rozpowszechnione, szczególnie 

jeżeli chodzi o drobną burżuazję 

miejską i wiejską oraz mniej my- 

ślące i wyrobione intelektualnie i 

duchowo sfery t. zw. inteligencji. 

Z tych właśnie sfer Polski etno- 

graficznej rekrutowała się dotych- 

czas większość _ administratorów 

kresowych. Wrogie usposobienie, 

kóre oni na każdym kroku przeja- 

wiają w stosunku do miejscowej 

ludności niepolskiej siłą rzeczy bu- 

dzi wśród tej ostatniej odruchy an- 

typaństwowe. Chłop miejscowy, 

który w bardzo wielu miejscowo- 

ściach naszego kraju ma silnie roz- 

winięte poczucie własnej godności, 
jest ciągle znieważany i szykano- 

wany przez różnych panów urzęd- 

ników i policjantów. Siłą rzeczy 

zaczyna on zajmować stanowisko 

coraz bardziej wrogie w stosunku 

do polskości. 

Dla znacznej części administra- 

torów kresowych ujęcie w inny 

sposób swoich obowiązków wobec 

państwa jest rzeczą poprostu nie- 

możliwą psychicznie. Oni poprostu 

nie mogą zrozumieć, jak. można 

ugruntowywać państwowość polską 

na kresach, nie szykanując ruchów 

t. zw. mniejszościowych. To też 

niezależnie od tego, czy w Warsza- 

wie siedzi rząd lewicowy, czy pra- 

Po antyrządowej uchwale Senatu. 
(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Zdenerwowanie. 
Jeśli można w przybliżeniu określić wczorajszy nastrój w kulua- 

rach, to należy użyć wyrażenia, iż był On pełnią największego zde- 
nerwowania. Sytuacja wytworzona wtorkowemi poprawkami Senatu na- 
tury politycznej do prowizorjum budżetowego wznieciła zamieszanie w 
kołach opozycji, przed którą stanęła w całej pełni groźba rozwiązania 
ciał ustawodawczych. To też czyniono wszelkie wysiłki, ażeby znaleźć 
jakieś kompromisowe wyjście. Zapanowała atmosfera przeciwna wszel- 
kim wnioskom drażniącym, a w każdym razie poprawkom senackim do 
prowizorjum. 

Należy jednakże zaznaczyć, iż zasadniczo sytuacja wyjaśni się 
dopiero dziś, gdyż w dniu dzisiejszym obradować będzie większość 
klubów. 

Próby kompromisu. 
Z prób kompromisowych niektóre zasługują na podkreślenie, a 

więc ze strony grup centrowych, które pragnęłyby uniknąć konfliktu 
między Rządem a Sejmem, wysuwane jest pobożne życzenie. ażeby mi- 
nistrowie Młodzianowski i Sujkowski podali się do dymisji dobrowol- 
nie, motywując to względami państwowo - patrjotycznemi. Centrum sej- 
mowe miałoby w takim razie rozwiązane ręce w dniu dzisiejszym i 
mogłoby głosować za rządem. Koncepcja ta nie natrafia jednakże na 
żaden oddźwięk w rządzie. 

Marsz. Rataj, króry przez cały dzień odbywał w dalszym ciągu 
konferencje z poszczególnymi przywódcami klubów, wysunął koncepcję, 
ażeby istniejący konflikt oddać do rozstrzygnięcia komisji konstytucyjnej. 

W godzinach wieczorowycd stało się jednakże wiadomem, że i ten 
wniosek nie uzyskał poparcia w rządzie. 

W rozmowach prywatnych marsz. Rataj dawał wyraz przekonaniu, 
iż należy się w takim razie liczyć jedynie z rozwiązaniem ciał ustawo- 
dawczych. 

Z dalszych kombinacyj kompromisowych podkreślić należy, iż klub 
P.P.S. którego komisja parlamentarna obradowała w dniu wczorajszym 
ma postawić na dzisiejszem plenarnem posiedzeniu Sejmu wniosek, aby 
po expose p. premjera Bartla Odroczyć dyskusję i posiedzenie Sejmu. 
Wniosek ten uzyska prawdopodobnie większość w Sejmie. 

Dalej podkreślić należy, iż prezydja klubów P. P. S., Wyzwolenia 
stronnictwa Chłopskiego odbyły wczoraj porozumiewawcze narady dla 
ustalenia linji postępowania na dzisiejszem posiedzeniu. Dotychczas 
zgłoszone zostały do laski marszałkowskie następujące wnioski: dwa 
wnioski klubu Chrz. Dem. o wyrażenie votum nieufności ministrom 
Młodzianowskiemu i Sujkowskiemu i wniosek Z. L. N. o wyrażenie 
nieufności całemu rządowi. 7 

Stanowisko Rządu. 
Co się tyczy sytuacji w rządzie, to wedle naszych informacyj rząd 

stoi nieugięcie na stanowisku rozegrania konfliktu, do końca. 
Wczoraj o godz. 5 po południu odbyło się normalne posiedzenie 

Rady Ministrów, na którem załatwiono szereg spraw bieżących. 
Następnie odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, bez udziału 

urzędników Prezydjum Rady Ministrów i protokólanta. Rada Gabinetowa 
omówiła aktualne polityczne możliwości chwili obecnej oraz zaznajomiła 
się z expose p. premiera Bartla, który je wygłosi na dzisiejszem posie- 
dzeniu Sejmu. 8 

Możliwość rozwiązania Sejmu i Senatu. 
Jeśli w Sejmie będzie dziś większość za wnioskiem czy to 

ChD, czy to. ZLN, to niewątpliwie należy się liczyć dziś lub jutro 
z rozwiązaniem ciał ustawodawczych na mocy dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Wczoraj o godz. 6 m. 45 przyjechał z Druskienik do stolicy mi- 
nister spraw wojskowych Marszałek Piłsudski. 

Na dworcu oczekiwało Marszałka grono wyższych wojskowych. 
Powitanie nie nosiło charakteru oficjalnego. 

Marszałek udał się następnie automobilem do Sulejówka. 
Dziś w godz. przedpołudniowych p. premier Bartel udaje się do 

Sulejówka celem odbycia narady z Marszałkiem Piłsudskim. 

  

Minister Zaleski w Paryżu. 
PARYŻ. (Pat.) Przybył tu minister Zaleski. Zamierza on zatrzy- 

mać się w Paryżu do soboty. : 

wicowy, urzędnik kresowy zawsze 

jednakowo nacjonalistycznie swoje 

obowiązki ujmuje. 

Panowie ministrowie w swoich 
gabinetach w Warszawie mogą pi- 

sać jakie chcą okólniki. Wierzymy 

w ich mądrość i dobrą wolę. Ale 

jesteśmy pewni, że większość tych 
okólników nie da oczekiwanych re- 

zultatów. lnny bowiem duch oży- 
wia dzisiejszych kierowników nawy 

państwowej, a inny miejscowych 

wykonawców zamierzeń rządowych. 
Swego czasu, gdy p. Thugutt, 

jako zastępca premjera, bawił w 

Wilnie, wskazywałem mu na jed- 

nem zebraniu na trudności natury 

psychologicznej, związane z napra- 

wą administracji kresowej. Mówi- 

łem wówczas, iż tylko śmiałe, zde- 

cydowane i radykalne posunięcia 

mogą uratować wpływy polskie na 

naszych ziemiach. Dziś powtarzam 

to samo. Myli się ten kto przy- 

puszcza, że w drodze półśrodków 

da się sytuację na kresach na- 

prawić. 

Tylko ten, kto potrafi przeciw- 

stawić się nacjonalistycznej opinii 

społeczeństwa polskiego i zdecydu- 

je się na radykalną zmianę całego 

systemu obecnych rządów, kto usu- 

nie wszystkie elementy niedostoso- 

wane psychicznie do pracy na te- 

renach kresowych, potrafi rozciąć 

ten węzeł gordyjski, który się tu 

wytworzył. Na to trzeba się zdecy- 

dować jaknajprędzej. Czas pracuje 

przeciwko nam, a genjalna polityka 

imperjalizmu sowieckiego umiejęt- 

nie wykorzystuje każdy nasz błąd. 

Bor. 

Sejm i Rząd. 
Posiedzenie komisji budżetowej 

Sejmu. 

WARSZAWĄ. (Pat). Dnia 30 
b. m. o godz. 11-ej zostało zwoła- 
ne posiedzenie sejmowej komisji 
skarbowo-budżetowej dla rozpatrze- 
nia poprawek Senatu do prowizor- 
jum budżetowego na czwarty kwar- 
tał r. b. oraz dla dokonania wybo- 
ru referenta generalnego budżetu 
na rok 1927—28. 

Przyjęcia u Marszałka Rataja. 
WARSZAWA. (Pat). Marszałek 

Rataj odbył dziś szereg konferencyj, 
między innemi przyjął posła Zdzie- 
chowskiego, Ossowskiego, Farb- 
steina, Hartglassa, Jaroszyfskiego 
i Niedziałkowskiego. 

W ciągu dnia odbywały się na- 
rady w poszczególnych klubach. 

Konferencja w sprawie podwyż- 
ki cen węgla. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 29 
b. m. odbyła się u p. Ministra 
Przemysłu i Handlu konferencja 
ministrą z przedstawicielami ogól- 
no-polskiej konwencji handlowej 
w sprawie zarządzonej dziesięcio- 
procentowei podwyżki cen węgla, 
która miała nastąpić już w dniu 
25 b. m. oraz 40 proc. podwyżki 
węgla dla kolei. 

W wyniku konferencji przedsta- 
wiciele konwencji handlowej złoży- 
li następujące oświadczenie: 10 proc. 
podwyżka węgla w sprzedaży zo- 
staje cofnięta, sprawa ewentualnej 
podwyżki węgła dla kolei zostanie 
oddana w specjalnej komisji dla 
zaopinjowania. 

Podwyżka cen węgla kolejowe- 
go nie wejdzie w życie zanim przed- 
stawiciele konwencji nie rozpoczną 
bezpośrednich rokowań z minist- 
rem komunikacji. Zwyżka cen wę- 
gla kolejowego łączy się ze spra- 
wą podwyższenia taryfy kolejowej, 
wobec czego obie te sprawy będą 
traktowane przez rząd łącznie. 

Wiadomości polityczne. 
W Nr. 97 „Dziennika Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej* ogłoszo- 
ne zostało rozporządzenie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, wyda- 
ne na podstawie pełnomocnictw, 
a zmieniające artykuł 54 Kodeksu 
Karnego, obowiązującego na tere- 
nie b. zaboru rosyjskiego. Na pod- 
stawie powyższego artykułu w no- 
wym brzmieniu sądy mogą zali- 
czać na poczet kary areszt prewen- 
cyjny niezależnie ой jakości kary 
wymierzonej, to znaczy również i 
w wypadkach skazania na ciężkie 
więzienie i grzywnę, co dotychczas 
było niemożliwe. (Pat.) 

© 
Rozporządzeniem p. Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej zostały wpro- 
wadzone zasadnicze zmiany w do- 
tychczasowej administracji kolei i 
komunikacji (Dz. U. R. P. 28 wrze- 
śnia Nr. 97). W myśl tych rozpo- 
rządzeń znosi się urząd ministra 
kolei, natomiast tworzy się urząd 
ministra komunikacji ze znacznie 
rozszerzonemi kompetencjami. 

Do ministra komunikacji nale- 
żeć więc będą dotychczasowe obo- 
wiązki ministra kolei, ponadto za- 
rząd poczt i telegrafów, należący 
dotychczas do ministra przemysłu 
i handlu, ponadto zaś sprawy bu- 
dowy, utrzymania i zarządu budyn- 
ków poczty, telegrafu i telefonu, 
należące do ministra robót pu- 
blicznych. 

Ponadto na mocy jednego z 
tych rozporządzeń zostało powo- 
łane do życia przedsiębiorstwo, ma- 
jące być prowadzone na zasadach 
handlowych i stanowiące samoistną 
osobę prawną pod nazwą „Polskie 
Koleje Państwowe”, przedsiębior- 
stwo to przejmie zarząd kolejami 
państwowemi i majątkiem skarbu 
państwa, przeznaczonym na użytek 
kolei państwowych oraz zarząd ko- 
lejami prywatnemi, znajdującemi 
się w zarządzie państwowym, tu- 
dzież prowadzić będzie eksploatację 
wszystkich linji kolejowych, zarzą- 
dzanych dotychczas przez minister- 
jum kolei. 

Przedsiębiorstwo to przejmie 
na siebie wszelkie zobowiązania, 

  

i ius Uamiašslkiai 

b bitų Koiteiskių) 
Szczegóły pogromu Pola- 
laków w kościele św. Trój- 

cy w Kownie. 
KOWNO. Pat. Szczegóły po- 

gromu Polaków w kościele Św. 
Trójcy w Kownie przedstawiają się 
jak następuje: 

W niedzielę miało się odbyć w 

kościele Sw. Trójcy uroczyste na- 
bożeństwo, a następnie procesja 
z Okazji roku Swiętego. Gdy w 

przepełnionym kościele Polacy przy- 

stąpili do chorągwi i ołtarzyków, 
aby rozpocząć procesję, znajdująca 
się w kościele banda młodzieży li- 
tewskiej, uzbrojona w okute kije 
i noże, rozpoczęła dziką bójkę z 
Polakami, zatarasowawszy przed- 
tem wyjście z kościoła. Bezbron- 
nych Polaków pobito w okrutny 
sposób. 

Równocześnie na dziedzińcu 
przed kościołem zaczęły padać 
strzały rewolwerowe. Znęcanie się 
nad Polakami trwało do godziny 
4-ej popołudniu, o której to go- 
dzinie bojówka litewska opuściła 
kościół. Policja zachowywała się 
biernie, dopiero w końcu bójki 
przybyły oddziały policji konnej, 
której działalność ograniczyła się 
do rozpędzenia tłumu. Jest czte- 
rech ciężko rannych i kilkadziesiąt 
osób lżej rannych. 

W innych kościołach również 
przyszło do napaści na Polaków, 
napaści te jednak nie miały tak | 
poważnych następstw, jak w koś- 
ciele Sw. Trójcy. 

Członkowie Polskiej Frakcji w 
Sejmie Kowieńskim (Lutyk) oświad- 
czyli, iż w czasie napaści mimo 
usilnych poszukiwań czynionych 
przez posłów polskich, nie można 
było znaleźć ani jednego z wyż- 
szych urzędników policji oraz ani 
jednego członka gabinetu. 

Ekscesy mają charakter zorga- 
nizowanej i planowej napaści. By- 
ły one zawczasu przygotowywane 
przez litewską młodzież i wyraźnie 
policja była uprzedzona o napaści 
na Polaków. 

Elta w oficjalnym komunikacie 
stara się wytłumaczyć, iż uroczy- 
stości polskie miały charakter po- 
lityczny i wywołały wśród ludności 
niezadowolenie, które ujawniło się - 
w formie napaści. Prasa litewska 
stara się zwalić odpowiedzialność 
na Polaków i nazywa zajście „Pro- 
wokacją polską“, która widocznie 
miała na celu wystąpienie przeciw- 
ko Litwie. 
— — 

Šacepienia Ochtonne 
przeciw szkarlatynie 

w Przychodni ul. Trocka 2. 
Codziennie od 9 r. do 8 wiecz. | 

    

wynikające z dotychczasowej gos- 
podarki kolejowej. Zwierzchni nad- 
zór nad zarządem kolei, powie- 
rzonych przedsiębiorstwu, wyko- 
nywać będzie minister komunikacji 
zaś na czele przdsiębiorstwa sta- 
nie generalny dyrektor „Polskich 
Kolei Państwowych*, który będzie 
mianowany przez Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, zaś dyrektorzy okręgo- 
wi przez ministra komunikacji. 

Stosunek służbowy innych urzęd- 
ników ustalony zostanie w drodze 
specjalnych przepisów, w każdym 
razie jednak urzędnicy pozostający 
dotychczas w _ służbie 
przechodzą do służby w 
biorstwie. 

Trzecie z wymienionych roz- 
porządzeń powołuje główną  in- 
spekcję komunikacji, której zada- 
niem będzie kontrola nad gospo- 
darką urzędów i przedsiębiorstw | 
podległych ministrowi komunikacji 
i kontrola nad [prywatnemi przed- 
siębiorstwami. 

przedsię- 
kolejowej |
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Wieści ze Wschodu. 
Oczekują rewolucji w  Niem- 
czech. — Pomoc górnikom an- 
gielskim. — Kryzys gospodarczy 
i Pe: — „Chuligaństwo* — 

roźby wojenne. 

Z okazji demonstracji bezro- 
botnych we Wrocławiu centralna 
prasa sowiecka rozpatruje sytuację 
ekonomiczną Niemiec. „Prawda” 
moskiewska przyznaje, że pomyśl- 
ne konjunktury bandlu zagranicz- 
nego (wzrost produkcji węgla i że- 
laza wskutek strajku górników w 
Anglii) wpłynęły na znaczną po- 
prawę bilansu gospodarczego, zwra- 
ca jednak uwagę, że jest to symp- 
tomat _ chorobliwy. „Prawda” 
podziwia cierpliwość _ niemiec- 
kiej klasy robotniczej, która nie 
znajduje dotychczas odwagi rozvo- 
częcia krwawej walki z wiełkim 
kapitałem — nawet wobec głodo- 
wej sytuacji 3 miljonów bezrobot- 
nych i zajętych kilka tylko dni w 
tygodniu. We wzrastającem bezro- 
bociu sowiety pokładają nadzieje 
na wybuch rewolucji w Niemczech, 
tem pewniejsze, że niemiecki han- 
del zagraniczny nie dotrzymuje kro- 
ku nagromadzeniu kapitałów, zaś 
rynek wewnętrzny znajduje się w 
zastoju wskutek ogólnej paupery- 
zacji kraju. Nie mniej żywo intere- 
suje się prasa rosyjska kwestją strej- 
ku angielskiego. Propaganda pomocy 
dla górników angielskich przybiera 
rozmiary imponujące. Przewodniczą- 
cy rosyjskich związków zawodowych 
Tomski, oblicza, że ogólna suma 
zapomóg strejkowych wynosi 740 
tys. funt. szterl., z czego Rosja da- 
ła około 500 tys. funtów, w po- 
czątku zaś września wysłała dodat- 
kowo jeszcze około 315 tys. fun- 
tów. Tomski uspakaja sumienie 
górników twierdząc, że mogą bez 
skrupułów pieniądze te przyjmo- 

ile uznają zasadę: „wróg 
niego nieprzyjaciela jest moim przy- 

__ jacielem*. 
+ 

į 

Tymczasem wewnętrzny kryzys 
ekonomiczny (nieurodzaj i widmo 
głodu, kryzys przemysłowy i opa- 
łowy) zmusza Rosję do stosowania 
jaknajostrzejszych metod oszczęd- 
nościowych. ldzie się drogą naj- 
mniejszego oporu, stosując reduk- 
cje. Już w roku 1925 zwolniono 
14800 urzędników (6,28%/0 ogólnej 
ilości), a tu izba kontroli — na- 
czelny komitet robotn.-włość. in- 
spekcji — domaga się dalszej re- 
dukcji etatów o 3%%/o. 

Nic więc dziwnego, że coraz 
groźniejsze rozmiary przybiera epi- 
demja t. zw. „chuligaństwa". Sta- 
tystyka przestępstw wykazuje, że w 
pierwszym kwartale b. r. w samej 
tylko Rosji centralnej (R. S. F. S. 
R.) policyjnie stwierdzono przeszło 
150 tys. przestępstw, z czego na 
Piotrogród przypada 13 tys. W Mo- 
skwie pierwsze półrocze b. r. dało 
22139 przestępstw; tempo wzrostu 
„chuligaństwa* jest istotnie groźne, 

' jeśli zważymy, że w październiku 
1925 r. zanotowano 2304 prze- 
stępstw, w kwietniu b. r. 4205, w 
lipcu — 4079. To też pisma pro- 
wadzą ostrą kampanję, domagejąc 
się stosowania za rabunki kary 
śmierci—t. zw. oficjalnie „najwyższe- 
go środka społecznej ochrony *. 

W|przewidywaniu groźnych kom- 
plikacyj wewnętrznych czynniki rzą- 
dowe usiłują odwrócić uwagę mas 
od objawów groźnego kryzysu go- 
spodarczego, usprawiedliwiając jed- 
nocześnie rozrost zbrojeń. Niedaw- 
no przemawiał Woroszyłow na te- 

' mat zaciskającej się obręczy an- 
gielskiej, teraz zaś „Zwiezda” miń- 
ska we wstępnym artykule straszy 
ludność (idąc w ślady reakcyjnej 
prasy polskiej) groźbą inwazji pol- 
skiej. W tym samym numerze 
„Zwiezda” publikuje wywiad z Tu- 
chączewskim, szefem sztabu gene- 
ralnego, który już oczekuje wkro- 
czenia wojsk polskich w granice 

* Rosji i uprzedza niedwuznacznie 
Białoruś, że na jej terytorjach roz- 
winą się wkrótce działania wojenne. 

es—ki. 

  

- traopimo prowinjonane 
Aczkolwiek dyskusja w spra- 

wie czasopisma regionalnego ż0- 
stała w 222 numerze naszego pis- 
ma zamknięta, skwapliwie jednak 
udzielamy głosu prot. Aleksandrowi 
Patkowskiemu, jednemu z najwy- 
bitniejszych wyrazicieli idei regio- 
nalistycznej w Polsce, tembardziej; 
że artykuł niniejszy rzuca kilka 
nader ciekawych myśli ogólnych 
o t. zw. „prasie prowincjonalnej”. 

Przyp. Red. 

Odgłosy, wywołane artykułem 
p. Tadeusza Łopalewskiego (Nr. 
217 Kurjera Wileńskiego) świadczą, 
że poruszona została Sprawa na- 
der aktualna i żywotna. Jako „nie 
tutejszy" dotknę rzeczy ze stano- 
wiska ogólniejszego. 

P. Charkiewicz w Nr. 218 za- 
strzega się przedewszystkiem prze- 
ciwko szafowaniu pewnym nowym 
terminem—dlatego, že: 1. nie lubi 

Z całej Polski. 
Marszałek Piłsudski w 

Grodnie. 

W drodze z Druskienik do 
Warszawy przejeżdżał przez Grod- 
no p. Minister Spraw Wojskowych 
Pierwszy Marszałek Polski Piłsud- 
ski. Na dworcu witała Marszałka 
kompanja honorowa, korpus Ofi- 
cerski z dowódcą OK. gen Dzier- 
żanowskim na czele, starosta gro- 
dzieński Rogalewicz oraz prezy- 
dent miasta Stępniewski. 

Celem zobaczenia się z p. Mar- 
szałkiem przybył specjalnie z Wil- 
na do Grodna gen. Charpy, szef 
francuskiej misji wojskowej w Pol- 
sce. Ludność tłumnie zgromadzo- 
na na dworcu zgotowała p. Mar- 
szałkowi gorącą owację. (Pat) 

Sprawa gen. Zymierskiego. 

Sprawa gen. Żymierskiego, b. 
zastępcy szefa administracji armii, 
oskarżonego o nadużycia służbo- 
we przy zatwierdzaniu zarządzeń 
poszczególnych departamentów — 
zostanie prawdopodobnie połączo- 
na ze sprawą b. szefa IV departa- 
mentu żeglugi powietrznej, gen. 
Zagórskiego, któremu zarzuca się 
rozrzutną gospodarkę, narażającą 
skarb państwa na poważne straty. 

Śledztwo tak w jednej, jak i w 
drugiej sprawie zostanie ukończo- 
ne w najbliższym czasie, o ile do- 
chodzenia prokuratorskie co do 
innych karygodnych czynów nie 
dadzą podstawy do jego rozszerze* 
nia. 

Dziennikarze czechosłowac- 
cy w Krakowie. 

KRAKÓW. (Pat.) W dniu dzi- 
siejszym dziennikarze czechosłowac- 
cy zwiedzili zabytki Krakowa. O 
12-ej prezydjum miasta oraz syn- 
dykat dziennikarzy podejmował 
gości śniadaniem. Po południu wy- 
cieczka zwiedzała Wawel, wieczo- 
rem w małej sali Starego Teatru 
odbył się obiad wydany dla gości 
przez prezydjum miasta. O godz. 
10-ej wycieczka odjeżdża do Lwowa 

Radioodbiorniki w wago- 
nach kolejowych. 

Dnia 29 bm. władze kolejowe 
przystąpią do _ przeprowadzenia 
prób w kierunku zastosowania 
radioodbiorników w wagonach 'ko- 
leiowych. 

W tym celu zostanie zainstalo- 
wany aparat  radioodbiorczy w 
wagonie, który będzie przyczepio- 
ny do pociągu warszawskiego poś- 
piesznego. Wagon ten dojedzie tyl- 
ko do Skierniewic i z powrotem. 
W czasie jazdy oraz postoju doko- 
nywane będą próby z aparatem w 
obecności przedstawicieli M-rjum 
Kolei. (Pat) 

Z ZAGRANICY. 
Chamberlain i Mussolini. 

LONDYN. Wedle oficjalnych 
doniesień dnia 30 b. m. odbędzie 
się spotkanie Chamberlaina z Mus- 
solinim, prawdopodobnie w Tivita 
Vecchia. (Pat.) 

Wzmocnienie podstaw protokułu 
sprawiedliwości. 

GENEWA. Z pośród 39 państw, 
ktore podpisały protokuł w spra- 
wie międzynarodowego trybunału 
sprawiedliwości w Hadze 35 państw 
podpisało dodatkowy protokuł przy- 
jęty przez konierencję, która obra- 
dowała w Genewie nad sprawą 
zastrzeżeń amerykańskich. (Pat). 

Po 21 tygodniu strajku górników. 

LONDYN. Konferencja delega- 
tów zwiądku górników, która się 
zebrała dziś popołudniu, nie po- 
wzięła jeszcze dotychczas żadnej 
decyzji. Po 21 tygodniu strajku 
górnicy nieustannie powracają do 
pracy. We środę wróciło do pracy 
około 8 tysięcy górników, a w o 
kresie trzech dni 25.800. (Pat.). 

tego wyrazu, 2. rzecz odwieczna 
nie wymaga nowych „tandetnych 
i jaskrawych etykiet", 3. woli bez- 
„wiednych wyznawców idei więcej 
od świadomych. 

Bezwiedni wyznawcy „przesią- 
knięci ideją", zżyci mocno z San- 
domiersko-kieleckiem stali się win- 
ni tej nienajnowszej i nienajśwież- 
szej nazwy. Praca szła samopas z 
oporem i trudem; Szukano dróg i 
sposobów poruszenia tych, którym 
na niczem nie zależy, szukano 
*przykładów i sposobów śród swo- 
ich i dalszych sąsiadów. Ukazał się 
„Snobizm i postęp* i w związku z 
tą książeczką — szereg zamiarów 
co do realizacji mionografji Nidy, 
repertuaru teatralnych  przedsta- 
wień, pracy lokalnej i t. d. Padło 
nazwisko Mistrala. Nazwisko nie- 
zbyt modne, ale „plackiem*—wsłu- 
chani byli „bezwiedni wyznawcy” 
w głos z Prowancji: 

  

Traktat sowiecko-litewski. 

Rząd czuwa. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Ministerium Spraw Zagranicznych otrzymało wczoraj komu- 
nikat sowieckiego komisarjatu dla spraw zagranicznych o podpisa- 
niu w Moskwie traktatu gwarancyjnego sowiecko-litewskiego. 

Ponieważ, jak się dowiadujemy, w traktacie tym nie dosyć 
jasno jest określone stanowisko Sowietów «wobec aspiracyj litew- 
skch do Wilna, w.-min. Knoli, zastępujący, jak wiadomo, nieobec- 
nego min. Zaleskiego, zaprosił na dziś do siebie posła sowiec- 
kiego p. Wojkowa dla odbycia z nim narady. 

W kołach politycznych rozeszły się w związku z tem pogłos- 
ki, iż p. Wojkow ma ponowić propozycję rządu sowieckiego 0 za- 
warciu paktu o nieagresji między Polską a Sowietami. 

Szczegóły traktatu. 
MOSKWA. (Pat). Dzienniki sowieckie z dnia 29 b. m. ogłaszają 

następujący komunikat Narkomindziełu. We wtorek dnia 28 b. m. pod- 
pisany został w Moskwie traktat o wzajemnej nieagresji i neutralności 
między Z. S. S. R. a Litwą. Traktat podpisali w imieniu Z. S. S. R. 
Cziczerin i poseł sowiecki w Kownie Alekszndrowskij, ze strony Litwy 
premier Sleżewiczius i poseł litewski w Moskwie Bałtruszajtis. 

Traktat składa się z siedmiu artykułów. 
Pierwsze dwa artykuły mówią o utrzymaniu w mocy traktatu 

moskiewskiego zawartego przez obie strony dnia 22 lipca 1920 r. 
i wzajemnem uznaniu suwerenności we wszystkich okolicznościach. 

Art. 3-ci mówi o wzajemnych zobowiązaniach powstrzymania się 
od wszelkich działań agresywnych jednej strony przeciwko drugiej i o 
nie udzielaniu poparcia stronie trzeciej w wypadku napaści na jednego 
z kontrahentów. 

Art. 4-ty nakłada na obie strony analogiczne zobowiązania w spra- 
wach politycznych, gospodarczych lub finansowych. 

Art. 5-ty mówi o sposobie załatwienia konfliktu niezlikwidowanych 
drogą dyplomatyczną w drodze narad komisji konsuljacyjnej, art. 6-ty 
mówi o terminie ratyfikacji traktatu, art. 7—o czasokresie traktatu za- 
wartego na pięć lat. 

Po podpisaniu traktatu zostały wymienione noty, w których 
1) Sowiety potwierdzają swój poprzedni stosunek do kwestji wileń- 
skiej, 2) Litwa oświadcza iż jej zobowiązania w stosunku do Ligi 
Narodów, której jest członkiem nie są naruszone niniejszym trak- 
tatem. 

Uspakajający głos Cziczerina. 
BERLIN. (Pat.) „Wolff* donosi z Moskwy: w przemówieniu przed 

podpisaniem traktatu litewsko-sowieckiego Cziczerin zaznaczył, iż trak- 
tat ten nie naraża prawnych interesów państw trzecich i będzie miał na 
celu dążenie do utrwalenia niezależności obu państw oraz rozszerzenie 
wzajemnych stosunków gospodarczych, które szczegółowo będą omó- 
wione w najbliższym czasie w osobnym traktacie handlowym między 
Sowietami a Litwą. : 

Oswietlenie prasy litewskiej. 
GDANSK, (Pat.). W związku z zawarciem traktatu litewsko-s0- 

wieckiego prasa podkreśla, iż Litwa zawarła traktat będąc członkiem Li- 
gi Narodów nie interesując się, czy Liga Narodów poczyni także takie 
same ustąpstwa, jakie uzyskały Niemcy w sprawie traktatu niemiecko- 
sowieckiego. 

Litwa zobowiązała się do ponoszenia wszelkich konsekwencyj art. 
16 paktu Ligi Narodów —z drugiej strony Litwa zobowiązała się równo- 
cześnie nie brać udziału w żadnej akcji skierowanej przeciwko Sowietom. 

W traktacie tym Rosja uznała wyraźnie stanowisko Litwy w Spra- 
wie Wilna. Do tego ujęcia sprawy zdaniem prasy Rosja dawno zmie- 
rzała, to też traktat litewsko-rosyjski jest układem, bardzo niebezpiecz- 
nym, ale opinia Europy winna zwrócić baczną uwagę na niebezpieczeń- 
stwo wybuchu nowego pożaru na wschodzie, którego zarzewiem może 
stać się traktat litewsko-rosyjskim. 

Szczegóły z przyjęcia delegacji li- 
tewskiej w Moskwie. 

RYGA, (tel. wł.). Pisma ryskie podają: Delegacjal litewska przybyła 
do Moskwy w dniu 28 .b. m. W skład jej poza premjerem i ministrem 
Spraw zagranicznych Sleżewicziusem wchodzili: dyrektor departamentu 
ekonomicznego ministerjum spraw zagranicznych Puryckis, radca prawny 
tegoż ministerjum Pietkiewicz i redaktor „Lietuvos Żinios” Grouskus. 
Delegacji towarzyszył do stolicy Rosji poseł sowiecki w Kownie Aleksan- 
drowskij. Powitanie litwinów odbyło się niezwykle uroczyście. 

Na spotkanie ich na dworzec bałtycki wyjechał Cziczerin w oto- 
czeniu całego szeregu dostojników sowieckich oraz poseł litewski 
Bałtruszajtis. ' 

Dworzec był udekorowany sztandarami państw obu. Na peronie 
ustawiono warty honorowe, kompanję wojska czerwonego i orkiestrę. 

Gdy pociąg z delegacją zajechał na dworzec, orkiestra odegrała 
hymn litewski i internacjonał. 

Przed oficjalnym powitaniem, dowódca kompanii honorowej, zło- 
żył Sleżeczewicziusowi raport. Sleżewiczius wygłosił serdeczne przemó- 
wienie w języku rosyjskim. 

Nie mniej w uroczystym tonie utrzymany był cały pobyt w Mo- 
skwie, przedstawicieli zaprzyjaźnionego „mocarstwa”. 

Odgłosy prasy litewskiej. 
Z głosów prasy litewskiej, na swój sposób z powodu powyższych 

wydarzeń rozentuzjazmowanej, znamiennem jest, tymrazem rzeczowe 
stanowisko, organu chrześcijańskiej demokracji „Rytass* który traktat 
z Moskwą nazywa ryzykownem przedsięwzięciem, ze względu na wrogie 
tej ostatniej stosunki z Anglją. 

Dlatego mówi „Rytas* nie wolno było losów Litwy zwią- 
zywać z polityką Kremla. 

Było dużo uczuć — brakowało 
pojęć. A w obawie, że 

„gdzie zatraca się pojęcie 
Tam i sama rzecz umiera!* 
odwołano się do pojęcia z tra- 

dycją sięgającą do „Institutiones" i 
„Digesta* Justyniana, co i skłonne 
do „malpowania“ sarmackie wy- 
chowało plemię. jak to „pojęcie“ 
nazwać inaczej? Niech nad tem 
pomyślą „idei stróże czystej”. 

Jedno tylko: największy z mi- 
sirzów mowy współczesnej polskiej 
uważał, że nie do zastąpienia jest 
to pojęcie wyrazem innym. A mo 
że jakiś wyraz łatwiej znajdziemy, 
gdy będziemy „więcej tworzyli pojęć? 

„France avec toi conduis ta so- 
eur la Provencel 

Diriger-vous ensemble 
vers I Avenir, 

a la grande l'oeuvre qui vous 
appelle... 

Tu es la forte, elle est la belle“. 
Tam znaliežli pelen bogatej tre- 

ści świat pojęć i cudowny ładi 
porządek organizacyjnego myślenia. 
Czemu nie wsłuchali się raczej w 
„głos z Litwy”?. I to było. — W 
tym czasie rozpoczął się kosmicz- 
ny najazd na zaścianek Dobrzyń- 
ski i stał się modny dość szybko. 

Nie lgnęło do tego serce. Sniła 
się idea braterstwa duchowego kul- 
tur latyńskich, co niemal jedno- 
cześnie Saint- Molo Chateaubrianda 
i Nowogródek Mickiewicza wpro- 
wadziła do literatury całego naro- 
du i własnej... prowincji. | tamci 
byli bliscy: „Bóg był z Napoleonem, 
Napoleon z nami“! 

la-bas, 

+ * 

Pisma lokalne mało mają po- 
wodzenia. Trzebaby zbadać czy tyl- 
ko one. Wysuwa się argument, że 
czytelnictwo upada. Mam wrażenie, 
że szybkie tętno naszego życia i 
nowi ludzie coraz innej pragną le- 

iędzynarodowy Kongres prawa 
aiorskiego W Warszawie. 
Po uroczystym otwarciu w dniu 

27 b. m. kongresu w obecności 
pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
po ożywionym raucie w  resursie 
kupieckiej, d. 2 bm. w auli uni- 
wersyteckiej kongres rozpoczął 
swe prace. Przewodniczy p. Geor- 
ge Maillard, delegat francuski, pre- 
zydent „Międzynarodowego Stowa- 
rzyszenia Literackiego i Artystycz- 
nego". W prezydjum zajęli miejsca 
p. Ostertag, dyrektor biura między- 
narodowego własności literackiej 
w Bernie i p. Zenon Przesmycki 
Później powiększył grono prezydjum 
przedstawiciel rządu belgijskiego, 
p. Destree, delegat Ligi Narodów, 
były minister nauk i sztuk, pre- 
zydent komisji intelektualnej ko- 
operacji w Belgji. 

Pierwszy referat pana Osterta- 
ga objął w zajmującym przeglądzie, 

‚ skupionym i treściwym, całokształt 
ostatnich wypadków prawa autor 
skiego. Metoda pracy kongresu łą- 
czy celowość z wielką uprzejmoś- 
cią dla kraju, który gości znako- 
mitych delegatów; bo całą swoją 
przyszłą pracę snuje z analizy i 
zrozumienia tak wybitnego aktu 
prawa, jakiem jest polskie prawo 
autorskiego. 

Prawo polskie obfituje w okreś- 
lenia ścisłe i jasne, twór wytraw- 
nej umiejętności. 

Tylko niektóre polskie ograni- 
czenia prawa autorskiego hamują 
jak się wyraził szanowny prelegent, 
jego entuzjazm. Uważa on, że pol- 
skie prawo niesłusznie wymaga, 
aby np. fotografje korzystały z 
prawa obrony tylko wtedy, jeśli 
prawo autorskie jest na nich zas- 
trzeżone, a filmy, płyty fonogra- 
ficzne tylko wtedy, kiedy noszą 
znak i datę fabrykacji. 

W Polsce autor nie jest bro- 
nionym przeciwko pożyczaniu jego 
dzieła. P. Ostertag jest zwolenni- 
kiem tezy, że pożyczanie — to 
rozpowszechnianie i nie powinno 
być niezależnem od woli autora 
ani obojętnem ze stanowiska jego 
interesu. Zwłaszcza wypożyczanie 
za pieniądze, w czytelniach, w bi- 
bljotekach — a nawet bezpłatne 
winno podlegać kontroli autora. 
Prawo recytacji, prawo wykonania 
utworów muzycznych i nakoniec 
narzucana przez państwo zasadą 
dobroczynności, (nasze prawo doz- 
wala bezpłatne (dla autora) wyko- 
nanie nietylko przez niewynagra- 
dzanych wykonawców, ale i przez 
wynagradzanych podczas świąt pu- 
blicznych) — są to wedle delegata 
Szwajcarji, braki naszego prawa, 
które należy usunąć. P. Ostertag 
М 5мут wykładzie mniej szczegó 
łowo, ale również przenikliwie 
rozważył nowe prawo włoskie 7 
listopada 1925 roku, czynne z 
dniem 1 września roku bieżącego. 

Po tym doskonałym rzucie oka 
na ustawodawstwo cywilizowanego 
świata polscy prawnicy w specjal- 
nych referatach zaprezentowali kon- 
gresowi ducha, charakter, budowę 
i szczegółowe dyspozycje polskia- 
go prawa autorskiego. 

Z trzech jego autorów—trzec'n 
jest p. Zenon Przesmycki — dwaj, 
profesor Zoll i mecenas Litauer 
opracowali; pierwszy: rys historycz- 
ny prac przygotowawczych nad u- 
stawą o polskiem prawie autor- 
skiem, i wykład o prawie moral- 
nem i prawie majątkowem; ostatni: 
referat Oo osobach uprawnionych 
do korzystania z prawa autorskie- 
go. Sędzia Jan Namitkiewicz w 
niepoślednio utalentowanej francu- 
skiej formie i z wielkiemi zaletami 
wysłowienia mówił o prawie tłu- 
maczeń, przystosowania, transpo- 
zycji, mecenas Mateusz Gliński 
subtelnie zareferował o przystoso- 
waniu muzycznem dzieł literackich, 
a dziekan Rady Adwokackiej, obec- 
nie prezes Rady Naczelnej p. Hen- 
ryk Konic ze zwykłą jego prawni- 
czej wybitnej wytrawności sztuką 
objął rzeczy prozaiczne, ale jakże 
istotne — kwestje cessji, odpowie- 

  

ktury. Może nie dostrzegamy jak 
się zmienia prędko nawet duchowa 
atmosfera Polski. Pióra nie mogą 
nadążyć. Życie porywa i unosi pi- 
sarzy, wprzęga ich w potrzeby co- 
dziennego dnia. Jeśli energji i woli 
nie starczy — ta praca z dnia na 
dzień pochłonie wszelką twórczość 
osobistą. Rzedną szeregi, Tworzą 
się jednak nowe światy myśli i u- 
czuć. Idą nowi ludzie. Nowa inte- 
ligencja, nowe się budzą wartości 
rasowe. Jeszcze to zbytnio do sło- 
wa drukowanego nie nawykłe, o- 
ciosane z gruba, ale zawzięte! i am- 
bitne. Trafić do „szerszych* mas, 
znaleść właściwy ton, ująć w karby 
organizacyjnej inicjatywy i dyscy- 
pliny—i tragiczna sytuacja autora 
w poszukiwaniu czytelnika — znaj- 
dzie może rozwiązanie. Tylko nie 
topić się w epigonizmie estetyzo- 
wania! Jeśli literatura odgrodziła 
się od życia— to „jest to jej pra- 

Posymizm, to zguba narodu. 
Jest na świecie człowiek niektóry, 

co to nie wart, by go święta ziemia no- 
siła, a nazywa się pesymista. Jak się te- 
go ze dwóch przynajmniej w kupę zej- 
dzie, a zaczną gadać, to jak ich z godzi- 
nę milczkiem posłuchasz—osiwiejesz, że- 
byś nawet przed tem był czarnem upie- 
rzeniem krukom podobny. 

Czego się od nich nie nasłuchasz? 
Wszystko jest Źle, a uszanowania 

dla władzy i starszych taki niema żadne- 
go, nawet dla magistratu, jak wiadomo, 
pochłoniętego dzień i noc troską o jego 
własne wygody. 

Widzimy przecie rajców — chudzia- 
ków. „Jak cień, biedactwo, ze zgryzoty, a 
ustawicznego wysiłku, jeden z drugim 
wygląda. Nic nie robi, a tylko zafraso- 
wany, a dobrem ogółu pochłonięty prze- 
myka się, jak wiadomo, od Georges'a do 
Europy, z Europy do Niszkowskiego, 
męczennik i ofiara obowiązsu. Czy to 
taki pesymista weźmie co do serca? 

„Albo i z tymi warszawskimi bandy- 
tami. Myślicie, że gałgan ma uznanie i 
podziw słuszny, widząc, jak sam pan ge. 
nerał po Woli i Czerniakowie się szwę- 
da, a brudne kąty własnemi szaty wycie- 
ra i srogich zbójów swemi rękami w dy- 
by zakuć postanawia? Gdzież tam! Ob- 
wieś z głupia rezonuje: Widzicie mi, jak 
jakie wielkie osoby na srogi pieniądz ich 
ocenili, a jabym za żadnego i złotówki 
nie dał. Macie pieniądze — trzeba było 
dać jednemn z drugim przed zbrodniami 
po tysiąc złotych, toby se każdy sklepik 
otworzył, pracy uczciwej przy wadze się 
jął, i byłoby cicho, sza... 

Ale już najgorzej, jak te pesymisty 
zaczną mówić — mp. o literaturze. Dla 
niego wszystko umarło, i niema już nic, 
jak w chłopskiej stodole na przednówku. 
Widać jucha czytać nie umie, bo inaczej 
wiedziałby, że na prawicy objawił się ta- 
lent, jakiego nigdy jeszcze nie było, a 
jaka mądrość |... 

Breszko-Breszkowski nazywa się pi- 
sarz nie byle jaki. PASO 

0 co tam inny— jak pisze po pol- 
sku, to tylko Polak, lub jakiś SSE 
ny cudzoziemiec, co w Polsce bywając 
mowy naszej się nauczył, zrozumie go— 
aten inaczej: Polak go może czytać, ten 
z pod Moskala, i wszystko wnet wymiar- 
kuje, i kacap rodowity też, i wszelka na- 
cja słowiańska. Taki to już panslawista 
całą gębą. Może myślicie, że to jego je- 
dyna zaleta? Gdzie tam! On wie wszyst. 
ko. Nawet to, że gdyby nie Jelizawet- 
SAY a broń Boże Mikołajewska 
zkoły Jazdy, a giergjewskie kawalery— 

to, wiecie, żadnej Polski by nie było. 
Ale i to jeszcze nic. Pewnie mu sam 
marsza'ek Trąmpczyński powiedział, że 
gdyby ktoś z prawicy wojskiem dowo- 
dził, no, choćby Dmowski Roman, albo 
i jeszcze kto inny pośledniejszy z wo- 
dzów, jak Muśnicki lub Haller, to byśmy 
nietylko do Kijowa, ale omijając ten 
gród straszliwy i Moskwę zajęli, i Irkuck, 
1 nawet do Tobolska byśmy poszli. Ot 
co. Bohater zaś jego nazywa się Bejzym 
(nie radzę czytać sposobem niektórych 
mniejszości) i jest taki, że wszystkie boha- 
tery przy nim kpy, chyba, że będzie cho- 
dziło 0 współczesnego wiekopomnego 
Kmicica. 

„ „Darujcie mi, ale musiałem tego czło. 
wieka wziąć w obronę, bo już mi kością 
w gardle stoi nasze niedocenianie, szcze- 
gólnie importowanych, istotnych wiel- 
kości, ||| 

„_Więc nie słuchajcie pesymistów, bo 
zginiecie, a gońcie ich, ludkowie mili, 
kłonicą, ożogiem, lub zgoła miotłą, jak- 
najdalej od siebie, 

‚ Zaiste niech zczeźnie ten, kto sieje 
niepokój, a żółć w serca sączy, wężom 
jadowitym, a padalcom podobny. 

Persecutor. 

Gaalojęi dzieła za długi autora 
50 

Posiedzenie zakończyło się o 
godz. T-ej. 

* * у * 

W drugim dniu obrad między- 
narodowego kongresu prawą autor- 
skiego ukończono omawianie zasad 
polskiego prawa autorskiego. W 
związku z tem p. Stanisław Rundo 
wygłosił referat o postanowieniach 
karnych w ustawodawstwie pol- 
skiem, zamykając w ten sposób 
szereg referatów na ten temat. 

itongres przeszedł do dyskusji 
nad ustawą typową (Loityp). Dy- 
skusję wywołał art. 3-ci projektu, 
określający czas trwania prawa au- 
torskiego na lat 50. Delegat Nie- 
miec Marwitz wypowiedział się za 
terminem 30-letnim. W głosowaniu 
wszystkiemi głosami przeciwko gło- 
sowi Martwiiza uchwaiono ustalić 
cząs trwania prawa autorskiego na 
lat 50. Wniosek ten zdążał do-u- 
jednostajnienia tego okresu czasu 
we wszystkich krajach Europy. Dy- 
skusje nad następnemi artykułami 
odbędą się po południu. 

wo*. „Ale istnieje również natural- 
ne prawo przemawiania o tem, iż 
są jeszcze inne tematy i inne ro- 
dzaje, metody, sposoby twórczości 
artystycznej poza istniejącymi i mo- 
dnymi,—že mogą istnieć inne czyn- 
niki i inne fakty, mogące otworzyć 
inne sympatje poza decydującemi 
obecnie o moż!'iwości artystycznego 
działania". („Snobiz i postęp”). 

Czasopisma prowincjonalne mu- 
szą wejść we wszystkie komórki 
życia prowincjonalnego, przenikać 
dusze dzisiejszych ludzi, reagować 
mocno i odważnie na każdy prze- 
jaw życia, dostrzec głębszą treść 
pod pozorną szarzyzną i mieć... 
program. Dobrze skomponowany, 
świadomy celów, bojowy. Przeja- 
dły się romantyczne improwizacje. 
A piękno zaprząc: niech „zachwyca 
do pracy!" 

Aleksander Patkowski. 
Warszawa. 

` 
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Życie gospodarcze. 
Zjazd meljoracyjny w Warszawie. 
Obrady pierwszego zjazdu mel- 

joracyjnego, trwające od trzech dni 
w Warszawie, zostały zakończone 
powzięciem szeregu, wniosków i 
rezolucyj, opracowanych przez ko- 
misje: organizacyjno-finansową, te- 
chniczną i naukowo-oświatową. 

Uważając sprawę meljoracji za 
zagadnienie o szczególnej donio- 
słości państwowej, zjazd uznał za 
konieczne powołanie do życia, przy 
min. rolnictwa, odpowiedniej insty- 
tucji, do którei powołani być win- 
ni przedstawiciele zainteresowanych 
ministerjów, instytucyj finansowych, 
organizacyj rolniczych i tp., celem 
ustalenia zasad i sposobów pozy- 
skania na cele meljoracji kapitałów 
prywatnych i opracowania ogólne- 
go programu finansowego w tej 
dziedzinie. Z pomocą musi przyjść 
państwo. Aby jednak umożliwić 
nieprzerwane prowadzenie będących 
w toku wykonania, robót meljora- 
cyjnych, oraz realizację minimalne- 
go państwowego programu, przy- 
czem jako minimalny program zjazd 
uważa taki postęp robót, aby mel- 
joracje publiczne w Polsce były 
dokonane w okresie dwu generacji, 
czyli lat 60-u—wysokość państwo- 
wego funduszu meljoracyjnego na 

Odczyt prof. Krzyżanow- 
skiego o misji Kemmerera, 

Jak podaje „Dzień Polski* w 
przepełnionej sali Klubu społeczne- 
go w Krakowie prof. A. Krzyża- 
nowski wygłosił odczyt o pobycie 
misji Kemmerera. Prelegent scha- 
rakteryzował skład misji, potem 
przeszedł do omówienia prac i za- 
leceń misji. Podkreślił, że misja 
zgodnie ze swym anglosaskim cha- 
rakterem nie opracowała jakiegoś 
ogólnego programu, lecz z niezwy- 
kłą pracowitością i znajomością 
rzeczy starała się dać odpowiedź 
na całkiem konkretne zagadnienia. 
Ze wszystkich zaleceń przebija ten- 
dencja liberalna i niechęć do eta- 
tyzmu. Misja niezbyt życzliwem o- 
kiem patrzyła na monopole i przed- 
siębiorstwa państwowe, a szczegól- 
nie raziła ją wielka ilość banków 
państwowych, których zadania prag- 
nęłaby jaknajbardziej Ścieśnić, uwa- 
żając, że w dzisiejszych warunkach 
nie umieją skoordynować swej dzia- 
łalności, a instytucjom prywatnym 
robią nielojalną konkurencję. Dru- 
gą kardynalną zasadą memorjału 
jest bezwzględne potępienie inflancji. 
Wybicie w. bieżącym roku 19 mil- 
jonów zł. bilonu uważa misja za 
wielki błąd, a snujące się po mini- 
sterjum skarbu projekty dalszej e- 
misji bilonu radzi zniszczyć i nie 
wracać do nich więcej. Wreszcie 
zalecą misja przedłużenie czasu pra- 
cy urzędników do 8 godzin i wpro- 
wadzenie dwurazowego urzędowa- 
nia (przed i po południu), ale 
równocześnie opowiada się za lep- 
szem wynagradzaniem urzędników, 
wyposażeniem ich w większą wła- 
dzę, niż dotychczas i okazywaniem 
większego zaufania personelowi u- 
rzędniczemu. 

W kwestji oszczędności radziła 
jaknajwiększą ostrożność, zwlasz- 
cza w wydatkach na wojsko uwa- 
żała za wskazane szukać pokrycia 
wydatków raczej w podwyżce po- 
datkowych wpływów, przedewszyst= 
kiem przez pociągnięcie szerszych 
warstw do Świadczeń na rzecz pań- 
stwa, niż w dochodach z mono- 
poli i przedsiębiorstw państwowych. 
W kwestji pożyczki zagranicznej 
misja się zdecydowanie nie wypo- 
wiedziała, wskazała tylko niektóre 
błędy techniczne, popełnione przy 
zaciąganiu dotychczasowych poży- 
czek. Uważa jednak misja zacią- 
gnięcie pożyczki za bardzo wska- 
zane, a to w kwocie 15 milj. do- 
larów na ustalenie waluty, a około 
25 milj. dolarów na sanację gospo- 
darki państwowej, przedewszyst- 
kiem na spłacenie długów krótko- 
terminowych. Wreszcie chwaląc na- 
ogół naszą rachunkowość państwo- 
wą, zaleca misja jej uproszczenie 
i przyśpieszenie zestawienia wyka- 
zów miesięcznych. 

Licznie zebrana publiczność wy- 
słuchała odczytu z niesłabnącem 
zainteresowaniem. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Likwidacja strajku w 
Lublinie. 

Trwający od dnia 2 września 
strajk robotników cementowni Fir- 
leja w Lublinie został w dniu 28 
bm. zlikwidowany dzięki interwen- 
cji województwa lubelskiego ku 
zupełnemu zadowoleniu zarówno 
robotników, jak i zarządu mia 

at. 

zasiłki na meljoracje publiczne po- 
winna wynosić 10 miljonów zł. ro- 
cznie. Pozatem zjazd wyraził opinję, 
że w budżecie min. rolnictwa po- 
winna być wstawiona dotacja '2 
milj. zł. na popieranie robót mel- 
joracyjnych, podejmowanych przez 
spółki wodne i gminy w całej Rze- 
czypospolitej. 

Pozatem zgłoszono szereg wnio- 
sków, dotyczących pracy samorzą- 
dów powiatowych na polu meljo- 
racyj, między innemi, organizowa- 
nia i skupiania akcji spółek meljo- 
racyjnych istniejących na obszarze 
danego powiatu i czuwania nad zu- 
życiem danego funduszu kredytu 
meljoracyjnego. Ogólne kierownic- 
two i kontrola nad pracami meljo- 
racyjnymi, może być zcentralizowa- 
na w min. rolnictwa, ew. w od- 
dzielnym dep. meljoracyj, po uprze- 
dniem połączeniu się w jedną ca- 
łość z tem ministerjum min. reform 
rolnych i banku rolnego. 

Wreszcie zjazd postanowił zało- 
żyć zw. zaw. technicznych pracow- 
ników meljoracyjnych i Stowarzy- 
szenie meljoracyjne, którego prace 
przekazano chwilowo kołu meljo- 
racyjnemu przy stow. techników. 

Sprawy podatkowe. 

Ważne dla płatników podatku 
majątkowego. 

Przypomina się płatnikom po- 
datku majątkowego, że w końcu 
października 1926 r. upływa termin 
płatności nowej raty podatku ma- 
jątkowego i że do tego terminu a) 
płatnicy | grupy kontyngentowej 
(rolnictwo) oraz Ill grupy kontyn- 
gentowej (drobny handel) obowią- 
zani są'pokryć w całości (łącznie 
z dotychczasowemi) wymierzony 
im podatek majątkowy bez zwyżki 
kontyngentowej, b) płatnicy zaś 
grupy II (większy przemysł i han- 
del) obowiązani są w tymże ter- 
minie uiścić łącznie z dotychcza- 
sowemi ratami połowę podatku 
majątkowego wraz ze zwyżką kon- 
tyngentową. 

Wyjątek stanowią patnicy, któ- 
rych majątek oszacowand nie wy- 
żej 10.000 złotych i którzy w myśl 
dotychczasowych zarządzeń obowią- 
zani są w terminie do końca paź- 
dziernika r. b. uiścić we wszyst- 
kich grupach uzupełnienie do po- 
łowy wymierzonego im podatku. 

Zaznacza się, że niezwłocznie 
po upływie powyższego terminu 
płatności władze skarbowe przy- 
stąpią do przymusowego ściągania 

nieuiszczonych należności z tytułu 
powyższej raty oraz poprzednich 
zaległości wraz z karami za zwło- 
kę i kosztami egzekucyjnemi. 

W interesie samych płatników 
leży zastosowanie się do poda- 
nych terminów, w celu uniknięcia 
płacenia niepotrzebnych kar. (x) 
    

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
29-1X 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 8,98 
Paryż 25,40 2530 25,36 
Praga 26,172 26,68 26,66 
Genewa 174,35 174,79 173,91 
Pzym 34,50 34,58 34,42 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,60 
Bank Polski 85,00—82,00—82,25 
Związek spółek zarobk. 6,50 
Lilpop | 0,85—0,88—0,85 
Modrzejów 3,80— 3,65—3,80 
Ostrowiec 6,65—6,*0—6,70 
Rudzki | 1,20—1,15—1,17 
Starachowice 2,00—1,90—1,94 
Borkowski 2 
Jabłkowscy — 
Cegielski 15,50 
Zyrardów 12,50—12,00 

ОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТО 

Czas odnowič 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. 

Wstępujcie do L. O. P. P. 

EUR IE УВ Ма К 

Z ostatniej chwili. 
Obalenie senatu gdańskiego. 

GDASK, (Pat). Na środowem posiedzeniu sejmu gdańskiego 
obalony został senat gdański. 

Na posiedzeniu tem sejm rozpatrywał ponownie program sanacji 
finansów Gdańska; złożony z siedmiu ustaw, a uchwalony już 3 b. m. 
Ponieważ jednak Rada Finansowa wolnego miasta odmówiła temu pro- 
jektowi ustawy swej aprobaty, musiał on być ponownie uchwalony 
przez Sejm, aby mógł być wprowadzony w życie. 

Po kilkogodzinnej dyskusji przystąpiono do głosowania nad pierw- 
szą z ustaw sanacyjnych mianowicie nad ustawą o pożyczce, którą to 
ustawę odrzucono 56 głosami przeciwko 50. ` 

Przyjęto ustawę o zmianie upoważnień urzędników 50 głosami 
przeciwko 47, dalsze ustawy, jak np.: ustawę o zmianie podatku docho- 
dowego, ustawę w sprawie dodatku od podatku dochodowego i t. d. 
odrzucono. 

Wobec tego, iż ustawy te tworzą jedną całość przeto odrzucenie 
kilku z nich spowodowało odrzucenie całego programu sanacyjnego. 

Za programem sanacji głosowały stronnictwa stojące za senatem: 
centrum, liberali i socjaliści oraz Polacy, przeciwko ustawie — nacjona- 
liści, narodowi socjaliści, komuniści oraz niemiecko - gdańska partja lu- 
dowa, która poprzednio głosowała za przyjęciem programu, dziś jednak 
zajęła stanowisko, 
sanacji. 

które stało się przyczyną odrzucenia programu 

Po. głosowaniu przemawiał sen. Kamnitzer który w imieniu par- 
lamentarnych senatorów złożył wśród ogólnego napięcia deklarację 
oświadczającą, iż Senat ustępuje ze swego stanowiska, pełnić jednak 
będzie swe funkcje aż do mianowania nowego senatu. 

Obalony dzisiaj senat doszedł do władzy przed niespełna półtora 
rokiem 

  

Wyznanie dyktatora Hiszpanii. 
MADRYT, (Pat). „Macion* zamieszcza oświadczenie Primo de Ri- 

very, w którem szef rządu mówiąc o Zgromadzeniu Narodowem oświad- 
czył, iż na niem właśnie leży obowiązek rozwiązania wielkich zagad- 
nień odbudowy narodu i przepiowadzenia równowagi ekonomicznej w 
kraju. Rząd postawi w parlamencie kwestję zaufania tylko wtedy, gdy 
wymagać tego będzie Ojczyzna lub gdy będzie to życzeniem króla. 

Primo de Rivera zaznaczył, iż nie obejmie on przewodnictwa w 
przyszłym gabinecie, a ograniczy się do zajmowania stanowiska w woj- 
sku odpowiedniego jego randze. Nie będzie on przytem mieszać się do 
polityki, ani też nie będzie starać się o odegrywanie roli regulatora życia 
politycznego o ile role te dostaną się w odpowiednie ręce. 

  

Życie białoruskie. 
Dwudziestolecie pracy. białoruskiej. 

Z okazji dwudziestoletniego ju- 
bileuszu miejscowe pisma zamie- 
szczają szereg artykułów okolicz- 
nościowych, stanowiących cenne 
przyczynki do historji prasy biało- 
ruskiej. 

Zwłaszcza zasługują na uwagę 
wyczerpujące dane, zamieszczone 
w dwu artykułach Nr. 20 „Narod- 
naj Sprawy”, organu bolszewizują- 
cej „Hramady”, wartość ich osła- 
bia jednak niemało specyficznie— 
„hromadowskie“ oświetlenie nie- 
których momentów. 

Poniżej pozwolimy sobie zazna- 
jomić naszych czytelników z naj- 
bardziej essencjonalnymi ustępami 
tych zajmujących artykułów, ukła- 
dając z nich pewną całość jakoby 
zarysu historji prasy białoruskiej, 
historji mimo krótkości jej trwania, 
barwnej i burzliwej... 

Otóż w artykule p. t. „Obchód 
20-stolecia prasy białoruskiej", za- 
mieszczony jest w streszczeniu re- 
ferat p. A. Żuckiewicza o prasie 
białoruskiej, wygłoszony podczas 
tego obchodu z którego się dowia- 
dujemu między innemi: „... w prze- 
ciągu XIX-go i początku XX-go 
stulecia gdy ruch białoruski posia- 
dał charakter bodaj wyłącznie etno- 
graficzny, prasa rosyjska i polska 
chętnie udzielały miejsca artykułom 
o Białorusinach, poczynając od lat 
czterdziestych XIX-go stulecia, 

Próbowali i sami Białorusini 
tworzyć swą prasę w mowie obcej, 
by szerzyć swe ideały polityczne 
pośród wynarodowionej inteligencji 
białoruskiej. 

Najstarszą próbą w tym kierun- 
ku przedstawia, wydawane w 1884 
roku nielegalne pisemko (hektogra- 
fowane) w języku rosyjskim p. t. 
„Homan”, które wydawała grupa 
białoruskich rewolucjonistów — lu- 
dowców. 

Gdy ruch—w okresie rewolucji 
1905 roku — począł się stawać 
masowym i nabierać charakteru 
politycznego, stosunek doń prasy 
obcej uległ zmianie. Jednocześnie 
zjawiła się potrzeba posiadania ta- 
kiego organu prasy, który mogłoby 
czytać włościaństwo. 

W 1905 roku „Bielaruskaja 
Rewalucyjnaja Hramada* dokony- 
wa pierwszej próby utworzenia 
znowu z nielegalnego czasopisma 
w mowie białoruskiej — pod na- 
zwą „Swaboda*. Jednak, wobec 
nagłej rewizji, dokonanej przez po- 
licję w domu, gdzie się drukowała 
„Swaboda”, cały nakład czasopisma 
został zniszczony, przytem tak ra- 
dykalnie, że nawet dla Archiwum 
nie pozostało ani jednej odbitki. 

Gdy z początkiem reakcji w 1906 
roku—praca konspiracyjna stawała 
się coraz bardziej trudną,—na kon- 
ferencji B. S. H. w Wilnie— latem 
1906 r.—zgodnie z projektem Ś. p. 
Iwana Łuckiewicza, postanowiono 
sprobować wyjść z podziemi kon- 
spiracji na drogę legalną i rozpo- 
cząć w Wilnie wydawnictwo gazety 
białoruskiej p. n. „Nasza Dola*. 

Pismo to wyszło w świat 1/14 

września 1906 r., a dzień ten dla 
prasy białoruskiej jest naprawdę 
historycznym, zwłaszcza gdy się 
zważy, że w ówczesnych warun- 
kach, gdy był brak całkowity jakich- 
kolwiek bądź białoruskich instytu- 
cji, lub organizacji (za wyjątkiem 
konspiracyjnej „Hramady*), — była 
to jedyna droga, którą dotrzeć by 
się dało do mas ludowych. 

Pismo istotnie osiągnęło swój 
cel, wywołując wstrząs wśród mas 
włościaństwa białoruskiego i robot- 
ników, oraz uzupełniając socjalno- 
polityczne hasła rewolucji 1904 r. 
hasłem narodowem. 

Na skutek jaskrawo - 1ewolucyj- 
nego tonu czasopisma, rosyjskie 
władze poczęly prześladować „Na- 
szą Dolę*, wciąż konfiskując uka- 
zujące się jej numery. Z ogólnej 
liczby sześciu, skonfiskowano pięć. 
Mimo to wszystko pismo się jed- 
nak rozchodziło po całym kraju: 
z 10000 egzemplarzy pierwszego 
numeru (drukowanego „grażdanką* 
i „łacinką*),—rozesłane zostały po 
wsiach i dosięgło celu 5.000 egzem- 
plarzy, ponadto 3.000 numerów 
rozsprzedano w Wilnie w pierwszym 
dniu sprzedaży i podczas konfiska- 
ty, zarządzonej nazajutrz po wyjś- 
ciu gazety, policja zatrzymała tylko 
2.000 egzemplarzy. 

Przekonawszy się co do nie- 
możliwości redagowania w dalszym 
ciągu pisma legalnego w podobnym 
tonie, organizatorowie tegoż 'utwo- 
rzyli inne p. n. „Wasza Niwa”, w 
której ton rewolucyjny znacznie o- 
słabiono i wysunięto na pierwszy 
plan pierwiastek kulturalny. 

Los jej był bardziej fortunny: 
od końca roku 1906-go począwszy, 
wychodziła ona w przeciągu 9-ciu 
lat, aż do samej ewakuacji Wilna 
przez wojska rosyjskie. 

„„Charakterystyczną jest Oko- 
liczność, że za cały ten czas miały 
miejsce tylko 3 konfiskaty pisma, 
przyczem za jeden tylko numer re- 
daktor A. Własow został pociągnię- 
ty do odpowiedzialności sądowej i 
skazany na dwa miesiące twierdzy. 

Celem lepszej charakterystyki 
ówczesnego stanu rzeczy w porów- 
naniu go z obecnym, warto przy- 
toczyć te słowa, za które został 
skazany redaktor A. Własow: „Pod- 
nosi się młot gniewu ludu— pisała 
„Nasza Niwa*—i gdy się on opuś- 
ci, to od całego rządu carskiego 
nie pozostanie nawet mokrego 
miejscal“... 

Z tych dwu pierwszych pism 
urosła następnie bogata, współcze- 
sna prasa białoruska. 

Wyczerpujące dane co do tych 
pism późniejszych, podaje inny 
znów artykuł w tymże numerze p. 
t. „Do 20-lecia prasy białoruskief” 
(Garść cyfr), lecz o treści jego, z 
braku miejsca, pomówimy w na- 
stępnym numerze. K. Smreczyński. 
  

  

Lekcji rysunku 
i malarstwa udziela art.- 

malarz 
W. Dunin-Marcinkiewicz. Informacje i * 
zapisy (w Domu Sztuki, ul, Mickiewicza 
d. 23 I piętro, od g. 5—6i pół Joe 

Uchwały Rady 
® ° e © 

Miejskiej. 
W dniu 28 b. m. w lokalu ma- 

gistratu m. Wilna odbyło się po- 
siedzenie Rady Miejskiej przed o- 
twarciem, której p prezydent m. 
Wilna oznajmił licznie zebranym 
radnym (niebywały fakt gdyż od 
roku, piełwszy raz na posiedzenie 
zjawiło się 40 radnych) ©0 Śmierci 
sekretarza magistratu wileńskiego 
p. Jachimowicza pamięć którego 
uczczono przez powstanie. 

Poczem radny p. Studnicki przed- 
łożył interpelację w sprawie gospo- 
darki miejskiej, którą in extenso 
podaliśmy we wczorajszym nume- 
rze. 

Następnie odczytano: 1) komu- 
nikat w sprawie etatu stanowisk 
służbowych pracowników przedsię- 
biorstw miejskich, 2) projekt eta- 
tów pracowników przedsiębiorstw 
miejskich i 3) referat w sprawie 
ustalenia wytycznych przy szerego- 
waniu pracowników miejskich na 
stanowiskach służbowych. 

Następnie na wniosek magist- 
ratu uchwalono wyasygnować 57 
tysięcy na zmianę niektórych kre- 
dytów w trzecim i czwartym do- 
datkowych  preliminarzach budže- 
towych nadzwyczajnych na rok 
1926, na inwestycje z pożyczek u 
Skarbu Państwa na zatrudnienie 
bezrobotnych. 

Następnie postanowiono starać 
się o wyjednanie od Banku Gospo- 
darstwa Krajowego pożyczki w wy- 
sokości 50,000 zł. na remont naj- 
bardziej zniszczonych domów w 
mieście. 

Po załatwieniu powyższego punk- 
tu upoważniono magistrat do wy- 
dawania weksli krótkoterminowych 
w wysokości 30,000 zł., firmie bu- 
dowlanej „Szopa i Zimmerman* w 
Wilnie, która. obecnie prowadzi ro- 
boty przy budowie szkoły powszech- 
nej przy ulicy Szeptyckiego. 

Po dłuższej dyskusji nad wnios- 
kiem w sprawie uzupełnienia para- 
grafu 14 przepisów przeciwpoža- 
rowych Rada Miejska postanowiła 
ten wniosek w celu szczegółowego 
rozpatrzenia przesłać do miejskiej 
komisji gospodarczej. 

Na posiedzeniu tem odmownie 
załatwiono podanie właścicieli ki- 
nematografów w sprawie zmniej- 
szenia podatku widowiskowego do 
30 procent; zwolniono opiekę szkol- 
ną liceum fracuskiego w Wilnie od 
zaległości opłat podatku widowis- 
kowego oraz opłat za korzystanie 
z ogrodu po-Bernardyńskiego w 
wysokości 50 proc. w sumie 72 zł. 
48 gr., oraz postanowiono pod- 
nieść wynagrodzenie dzienne. dla 
członków komisji obywatelskiej 
przy przemeldowaniu ludności do 
wysokości 7 złotych. (ks) 

Wieści z kraju. 
Dom żołnierski w Niemen- 

czynie. 
21 Baon Korpusu Ochrony 

Pogranicza stacjonujący w Nie- 
menczynie rozpoczął budowę do- 
mu żołnierskiego rozmiaru 30X15 
metrów, w domu tym mieścić się 
będzie świetlica, bibljoteka, czy- 
telnia i t. d. (z) 

Przysposobienie wojskowe. 

Powiat Postawski. 

Staraniem prezydjum powiato- 
wego Komitetu P. W. i W.F. w 
osobach starosty powiatu postaw- 
skiego p. Kazimierza Obrockiego, 
inspektora szkolnego p. Wincente- 
go Sierakowskiego i D-cy kadry 
instruktorskiej Nr. 2 por. Klotta 
Artura został zorganizowany na 
terenie powiatu „dzień przysposo- 
bienia wojskowego* z następują- 
cym programem: 

Duniłowicze: 

Dnia 2 października 1926 r. 
odbędzie się pod protektoratem 
starosty pow. postawskiego pana 
Kazimierza Obrockiego i pani Ka- 
zimiery Obrockiej w lokalu Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej w Duniło- 
wiczach zabawa taneczna poprze- 
dzona odczytem inspektora szkol- 
nego pana Wincentego Sierakow- 
skiego na temat: „przysposobienie 
wojskowe*. 

Dnia 3 października 1926 r. 
odbędzie się w lokalu „Polskiej 
Macierzy Szkolnej* w Duniłowi- 
cząch Zabawa ludowa poprzedzona 
odczytem inspektora szkolnego p. 
Winc. Sierakowskiego na temat: 
„przysposobienie wojskowe* oraz 
przedstawieniem amatorskiem. 

Postawy. 

Dnia 3 października 1926 r. o 
godz. 18 odbędzie się radjo-koncert 
poprzedzony odczytem pana Fry- 
deryka Krasickiego na temat: 
„Przysposobienie Wojskowe*. 

Dochód z !„dnia przysposobie- 
nia wojskowego* przeznacza się 
na sprzęt wyszkoleniowy i bibljo- 
tekę sportową kadry instruktor- 
skiej Nr. 2. 

3 

Z Teatru. 
Teatr Polski: Azais, komedja 

w 3-ch aktach L. Verneuilla. 
Jest to utwór pocieszny i po- 

cieszający dla ludzi, którzy mają 
t. zw. pecha, którym nigdy nic się 
nie udaje, dla których niema tego 
złego, coby na gorsze nie wyszło. 
Ponieważ za takich właśnie uważa 
się większość z nas, dlatego też 
powodzenie tej komedji zdaje się 
być zapewnione, nazwisko zaś A- 
zaisa wkrótce stanie się modne jak 
fryzura a la garconne lub firma 
Framboli. Optymistyczny „system“ 
tego filozofa (dla informacji: Piotr 
Azais — urodzony w 1766, zmarł 
w 1845) polega na odkrytem przez 
niego prawie rekompensaty, to zna- | 
czy, że po okresie niepowodzeń 
i klęsk musi nastąpić w życiu czło- 
wieka okres powodzenia i szczęścia 
dla wyrównania tamtego. Trzeba 
tylko wyczuć moment tego odwró- 
cenia karty losu, a wszystko pój- 
dzie jak z płatka. Jest to, jak wi- 
dzimy, teorja pokrzepiająca zarów- 
no dla jednostek, jak i narodów: 
wystarczy cierpliwie wyczekać na 
6w „moment“... 

Na takim paradoksie osnuł Ver- 
neuill dowcipną groteskę sceniczną, 
dającą pole aktorom do popisania 
się własną inwencją. Ciężar tej lek- 
kiej komedji równomiernie rozło- 
żony został na wszystkie prawie 
role, tak, że każdy z uczestników 
ma odpowiednią i odpowiedzialną 
część zadania do wykonania. 

Bohatera, na którym autor de- 
monstruje prawdziwość systemu 
Azaisa, grał p. Malinowski, dobrze 
uwydatniając przemianę pechowca 
w wybrańca losu. % 

P. Rychłowski miał kilka do- 
skonałych momentów w roli uty- 
tułowanego bussinesmana, który 
robi świetne interesa, ale z trudem 
w pewnych sprawach się orjentuj 
Niektóre partje jednak, np. sj 
akcie gdy budzi się w nim miłość 
do żony rozpłynęły się w mono- 
tonji głosu. Że p. Pilatti jest ide- 
alną wykonawczynią ról „naiwnych* 
o tem przekonaliśmy się już po 
„Galganku“ i „Urwisie“. Tyle w 
postaciach tych jest šwiežošci, pro- 
stoty a przytem i temparamentu, 
že až milo patrzeč i sluchač. Pp. 
Frenklówna i Detkowski dali dwa 
dobre, acz nieco suche typy ko- 
medjowe, w epizodach ukazali się 
pp. Piaskowska i Brusikiewicz. P. 
Piwiński przesadził nieco w ko- 
mizmie, wskutek czego jego mar- 
grabia przypominał raczej fryzjera. 
Ale wesołość, jaką wzbudzał przy 
każdem swem zjawieniu się na 
scenie, Świadczy, iż jemu przypada - 
w udziale znaczna część powodze- 
nia, jakiego „Azais" 
premjerze. TŁ 

„Widomy znak* 
Potęgi Polski 

Echo lotu pt. Orlińskiego. 
Dzień 1-go września 1926 ro- 

ku — pisze wychodzący w Char- 
binie „Tygodnik Polski” stał się 
epokowym dla kolonji polskiej w 
Charbinie. Nasza oderwana od 
kraju ojczystego Polonja, po raz 
pierwszy ujrzała tu, na dalekiej 
chińskiej ziemi polski aeroplan 
wojenny — ten widomy znak siły 
i potęgi niezależnej Polski. Wrażenia 
spowodowane tym wypadkiem zro- 
zumie tylkożten, kto jak większość | 
z nas, nie oglądał jeszcze wolniej 
naszej Ojczyzny i długie lata prz 
żył na obczyźnie. Nam trzeba tych 
„widomych znaków* do pokrze- 
pienia ducha i dodania energii, 
niezbędnej do wytrwania przy 
naszym sztandarze polskim, w smu- 
tnej doli tułaczej. Polski eroplan 
wojenny „Breguet XII* pod kie- 
rownictwem por. Orlińskiego, z 
mechanikiem sierżantem  Kubia- 
kiem wyleciał rano 27 sierpnia z 
Warszawy, a w dniu 1 września, 
wyleciawszy z Czity o godz. 8 ra- 
no, wylądował w Charbinie o godz. 
3 min. 50 popołudniu. 

Dzielnych naszych lotników 
spotkała polska charbińska kolo- 
nja i przedstawiciele władz chiń- 
skich z głównodowodzącym woj- 
skami, generałem Czan - Chuan- 
Sian'em na czele. Chińczycy oka- 
zali lotnikom polskim bardzo wie- 
le uprzejmości. Dla utrzymania po- | 
rządku rozkazał generał Czan- 
Chuan-Sian sprowadzić kilka od- 
działów wojska, które obsadziło 
wszystkie drogi prowadzące do lot- 
niska, ajna samym aerodromie utwo- 
rzyło kordon, wstrzymujący roze- 
gzaltowany tłum publiczności od 
zajęcia miejsca, potrzebnego do 
wylądowania. Gdy samolot osiadł 
na miejscu Oznaczonem bialem 
płótnem, muzyka wojskowa chiń- 
ska uderzyła fanfary, a zebraną 
publiczność obrzuciła naszych lot- 
ników kwiatami. W hangarze ze- 
brała się chińska generalicja i przed- 
stawiciele polskiej kolonii 
konsulem  Symonolewiczem na 
czele. Generał Czan - Chuan - Sian 
wzniósł pierwszy toast kielichem 
szampana na cześć gości. Ogólnej 
radości nie było granic. 

doznał na 

BAB.
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cha groźnego napadu. 
Żaboklicki skazany na bez- 

terminowe więzienie. 

W dniu 27 bm. przed sądem doraź- 
nym w Warszawie stanął 23-letni 
Lucjan Żaboklicki, syn majstra 
kolejowego, b. student politechniki, 
a później słuchacz prawa uniwer- 
sytetu warszawskiego, oskarżony o 
udział w napadzie bandyckim na 
kantor wymiany Targownika przy 
ul. Niecałej. 

Napad ten zdziwił wszystkich 
swoją jaskrawą zuchwałością. Do- 
konany został w Środmieściu, w 
niezwykle ruchliwym punkcie w 
godzinach przedpołudniowych. Trzej 

- osobnicy — Żaboklicki i bracia 
Jareccy — po steroryzowaniu obec- 
nych urzędników kantoru dokonali 
rabunku koło 10.000 złotych, po- 
czem grożąc przechodniom rewol- 
werami, próbowali ratować się u- 
cieczką w zamówionej uprzednio 
taksówcć. W czasie pościgu jeden 

"_ bandyta został zabity, drugi umknął, 
a Żaboklickiego schwytano. 

; Nie był to pierwszy występ 
wczorajszego podsądnego. 

W połowie sierpnia, a więc 
dwa tygodnie przed napadem na 
kantor wymiany — ta sama  trój- 
ka dokonała napadu bandyckiego 
na sklep jubilera Wassermana na 
Woli. Żaboklicki otrzymał |wów- 
czas za udział w rabunku dwadzieś- 
cia złotych. 

Rodzice stwierdzają, iż był w 
szkole pilnym i pracowitym ucz- 
niem. Nauka przychodziła mu z 
trudnością i nieraz odrabiał lekcje 
do samego rana. Był zawsze ła- 
godnym i dobrym dla rodziców. 
Tylko czasami stawał się gwałtow- 
nym, ale i wówczas prędko się 
uspakajał i przepraszał matkę. Os- 

' tatnio narzekał na wszystko, skar- 
żył się na ludzi, mawiał, że nie 
warto żyć. 

W politechnice nie mógł sobie 
dać rady z nawałem pracy. Rzucił 
studja politechniczne i przeniósł się 
na wydział prawny uniwersytetu. 
I tu jednak nie mógł pracować 
normalnie. Było w nim coś, co 
'wytrącało go z normalnej kolei 
życia. 

_ Dla kolegów był zawsze dobry i 
_ był przez wszystkich lubiany. Uwa- 
żano go w szkole za jednostkę 
prawą i uczciwą. Dyrektor szkoły 

nie mógł wczoraj powiedzieć o nim 
nic złego. Przeciętny średni uczeń, 

- naogół mało rozwinięty, pracowity, 
ale niezdolny. 

- Najwięcej powiedział o sobie Są- 
dowi sam oskarżony. Już od 6-tej 

" klasy datuje się chorobliwy rozwój 
jego psychiki. W tym czasie zjawiły 
się pierwsze oznaki zaburzeń doj- 
rzewania płciowego. Sprawy te wy- 

'_ czerpywały oskarżonego do tego 
_ stopnia, iż nie był w stanie praco- 
wać. Zjawiło się głębokie wyczer- 

'. panie psychiczne, apatja i choro- 
bliwy pesymizm. Na tym tle pow- 
stawały w wyobraźni podsądnego 
zupełnie fantastyczne projekty i sza- 

__ lone pomysły. - 
_" Biegły psychjatra dr. Nelken u- 
waża, że poczytalność nie jest u 

 Żaboklickiego zachowana w całej 
pełni. Dla określenia stopnia tej 

    

Premjera! 

„Helios“ 
Wileńska 32. 

| Zamówienie. 

    

  

AE "Niniejszem zamawiam wychodzący w 

KREW za KRE 
obrazu z cyklu „Nibelungi* wpleciono epizody z pierwszego obrazu. 
więc mógł łatwo zorjentować się w rozwoju wydarzeń obrazu drugiego, stanowiącego zresztą oddzielną całość. 

Tancerka z Sewilli 
peramentu PRISCILLA DEAN. Czarujące tańc'| Przepych! Wvstawal Rzczegóły w afiszach. 

wam. 50% TANIEJ NŻ 0 ЛЕРО ТС АНИ twae 
Każdy może mieć ślicznie wykonany portret o 50% taniej przysy- 

Arcysensacpjny film! 
Sensacyjne wałki byków! 

poczytalności potrzebna jest dłuż- 
sza obserwacja kliniczna. 

Podprokurator  Switalski nie 
zgadzając się w opinją biegłego, 
wnosił o skazanie podsądnego na 
karę dożywotniego ciężkiego wię- 
zienia. 

Obrona (adwokaci Paschalski 
i Szostkiewicz), stojąc na gruncie 
orzeczenia psychiatrycznego, doma- 
gała się skierowania całej sprawy 
na tory zwykłego postępowania. 

Sąd doraźny zgodnie z wnio- 
skiem prokuratora skazał Zabo- 

    

SPORT. 
Wilia — Makabi. 

Dziš dnia 30 b. m. na boisku 
Makabi odbędzie się mecz rewanż 
pomiędzy wymienionemi drużynami. 

Spotkanie się tych drużyn w 
sferach sportowych budzi ogromne 
zainteresowanie ze względu na to, 
że Makabi Wileńska uległa war- 
szawskiej Legji w stosunku 3:1, a 
Wilja w stosunku 4;1. 

Zawody towarzyskie z przed 
klickiego na * karę dożytwotniego dwóch tygodni wypadły na korzyść 
ciężkiego więzienia. Wilji (2:1). (ks) 
  

_KR 
| Dziś: Heronima W. D. 

zwar te 
“30 Ё Jutro: Jana z Dukli W. 

września | Wschód słońca-—g. 5 m. 18 
Zachód © g. 5 m. 00   

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski (sala Lutnia). 

Na dowcipnej lekkiej komedjji Verneuilla 
„Azais“ codziennie jest tłumnie w Te- 
atrze Polskim. 

— Dziś w dalszym ciągu „Azais“, 
hucznie oklaskiwany przez publiczność. 
„Azais" wkrótce ustąpi miejsca amery- 
kańskiej krotochwili „Dzień bez kłam- 
stwa”, którą przygotowuje reżyser K. 

Wyrwicz- Wichrowski. 
— Wznowienie komedji „Kobieta, 

wino i dancing“. W poniedziałek nad- 
chodzący raz tylko jeden grana będzie 
ciesząca się największem powodzeniem 
w sezonie bieżącym, komedja Kiedrzyń- 
skiego „Kobieta, wino i dancing”. 

— Popołudniówka niedzielna. W nie- 
dzielę o g. 4 pop. po cenach zniżonych 
grana będzie komedja M. Bałuckiego— 
„Grube ryby*. 

— Poranek w „Lutni*. Wileńskie 
T-wo Filharm. urządza w niedzielę 3-go 
października poranek wokalny, w którym 
biorą udział Marja Fialko i M. Salecki. 
M. Fjałko odniosła duży sukces artysty- 
czny na koncercie niedawno odbytym w 
Wilnie; M. Salecki znanym jest Wiinu ze 
swych występów w lecie b.r. w ogrodzie 
po-bernardyńskim. Program poranku zło- 
żony z utworów Moniuszki, Pucciniego, 
Debussyego, Niewiadomskiego i Szyma- 
nowskiego, wzbudza duże zainteresowa- 
nie. Początek o g. 12-ej m. 30 pp. Ceny 
od 20 gr. do 2 zł. 

Kasa czynna od g. ll-ej r. do 9-ej 
wiecz, bez przerwy. 

URZĘDOWA 

— W [województwie wczoraj 
złożył wizytę p. Wojewodzie Wi- 
leńskiemu p. Juljusz Łukasiewicz, 
minister pełnomocny i poseł nad- 
zwyczajny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Rydze oraz został przyjęty na 
audjencji przez p. Wojewodę Wi- 
leńskiego konsul łotewski w Wil- 
nie Donas. 

Pan Wojewoda Raczkiewicz nie 
będzie w dniu 30 września (czwar* 
tek) przyjmował interesantów z 
powodu posiedzenia komisji ochro- 
ny lasów, której p. Wojewoda prze- 
wodniczy. 

SPRAWY PRASOWE 

— Udekorowanie p. Czesła- 
wa Jankowskiego. W piątek dnia 
1 października b. r. o godzinie 6-ej 
wieczorem odbędzie się w urzędzie 
wojewódzkim uroczyste wręczenie 
przez p. wojewodę Prezesowi Związ- 
ku Zawodowego literatów polskich 
w Wilnie p. Czesławowi Jankow- 
skiemu nadanego mu przez p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej orderu 
„Odrodzenia Polski". 

ON IKA. 
Dla osób, które życzą sobie 

być obecne przy dekoracji wstęp 
wolny. (z) 

MIEJSKA. 

— Czy sprawiedliwie. Ulica 
Subocz od posesji 29 do posesji 
Nr. 89 znajduje się w fatalnym 
stanie. Bruk pełen wądołów, wy- 
boi. Światła na tej ulicy niema 
wcale. Nic więc dziwnego, że zda- 
żają się tam bardzo często napa- 
dy rabunkowe. Przed kilkoma dnia- 
mi trzeba było interwencji policji 
aby zapobiec formalnej bitwie, 
jaka się rozegrała między złodzie- 
jaszkami a tamtejszemi  mieszkań- 
cami. Jeden ze złodziejaszków po- 
wędrował na Łukiszki. 

O chodnikach na tej ulicy wo- 
góle niema mowy. Odkąd Magist- 
rat wziął w swoje ręce budowę i 
naprawę chodników, dba tylko o 
jaki taki wygląd bruków i chodni- 
ków w centrum miasta dla oka, 
niezwracając wcale uwagi na przed- 
mieścia Pod brukiem i chodnika- 
mi (imitacja) płynie tam woda 
zródlana. Wystarczy więc by upadł 
lekki tylko deszczyk, a pod nacis- 
kiem stóp wytryskają fontanny. 

W tej sprawie mieszkańcy  uli- 
cy Subocz zwracali się kilkakrot- 
nie do Magistratu, jednak bez- 
skutecznie. Przystąpił wprawdzie 
Magistrat do naprawy bruków ale 
w tak nieudolny sposób, że ulica 
znajduje się jeszcze w gorszym ani- 
żeli poprzednio stanie. Robotnicy 
pozasypywali tylko dziury, z po- 
minięciem gruntownej naprawy. 

Łatwo więc udowódnić, że miesz- 
kańcy tej ulicy na darmo płacą 
magistratowi podatki. (z) 

— Nareszęie. Ciągnące się od 
„dłuższego czasu roboty, przy roz- 
biórce pomnika Murawjowa zosta- 
ły nareszcie już zakończone. 

W dniu wczorajszym  przystą- 
piono do rozbiórki runsztowań 
drewnianych. (ks) 

— Podziemny kabel elektrycz- 
ny. W dniu wczorajszym  magist- 
rat wileński przeprowadził podziem- 
ny kabe! elektryczny na placu Mag- 
daleny. (ks) 

* Z UNIWERSYTETU. 

— Sprawa przyjęcia na wydz. 
lekarski tutejszego Uniwersytetu 
przedstawia się dla naszej młodzie- 
ży nader niekorzystnie. Otóż na 
przeszło 500 podań zarezerwowa- 
ne jest wszystkiego około 150 
miejsc łącznie z farmacją. Byłoby 
pożądanym, by szanowny dzieka- 
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Drugi i ostatni 
arcyfilm z cyklu „Nibelungi“. 

   

Uwaga! W akcje tego 
drugiego i ostatniego 

Kto nie widział pierwszego obrazu będzie 

wielki fascynujący dra- 
mat. W roli główn. uro- 
cza pełna ognistego tem- 

  

    

nat nie zapomniał o naszych ochot- 
nikach, którzy w 20 r. byli na 
froncie i przyczynili się do oswo- 
bodzenia Polski od najazdu bolsze- 
wickiego. 

Bowiem wyrządzonoby wielką 
i niepowetowaną krzywdę, gdyby 
tych, którzy przyczynili się do 
oswobodzenia Wilna, a tem samem 
do wskrzeszenia Uniwersytetu, — 
nie przyjęto. (x) 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 27 
b. m. załatwił m. in. następujące 
sprawy: wysłuchał informacji o 
sprostowaniu przez pełnomocni- 
ków wytkniętych błędów i punk- 
tów wątpliwych w złożonych li- 
"stach kandydatów do Rady Kasy 
МЕМЕ ЛАСОа ОО Ч8 10 
i 11 i ostatecznie uznał je za waž- 
ne; polecił Dyrekcji wydać ogłosze- 
nie o złożonych listach kandyda- 
tów do Rady Kasy z wymienie- 
niem nazwisk 3-ch czołowych kan- 
dydatów z każdej listy; ; uchwalił 
wyznaczyć sekretarzy Komisji Wy- 
borczych z pośród personelu u- 
rzędniczego Kasy Chorych; przyjął 
do wiadomości opinję Radcy Praw- 
nego, iż odstąpienie reszty głosów 
wzgl. blokowanie złożonych list 
kandydatów jest niedopuszczalne, 
gdyż nie ma podstawy w przepi- 
sach wyborczych; wobec rozbież- 
ności zdań uchwalił nie skorzystać 
z przysługującego mu prawa, jako 
pracodawcy, w głosowaniu do Ra- 
dy; w związku z pismem Okręgo- 
wego Urzędu Ubezpieczeń w War- 
szawie w sprawie niezatwierdzenia 
etatu kancelisty informatora, wła- 
dającego językiem polskim i ży- 
dowskim, — wyłonił 
składzie 3-ch członków Zarządu z 
udziałem Radcy Prawnego @а о- 
pracowania odpowiedzi, uzasadnia- 
jącej konieczność pozostawienia 
tego etatu; przyjął do wiadomości 
protokuł z odbytej konferencji w 
Pińsku w sprawie zorganizowania 
Okręgowego Związku Kas Chorych 
na województwa: Wileńskie, Nowo- 
gródzkie i Poleskie z siedzibą w 
Wilnie; przyjął do wiadomości wy- 
jaśnienia i okólniki Okręgowego 
Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie. 
w sprawach: wyznaczenia z urzędu 
przedstawiciela do Komisji Rewi- 
zyjnej i Rozjemczej, wyboru za- 
stępców do Komisji Rozjemczej, 
przedstawicieli lekarzy do Komisii 
Pojednawczej do spraw z lekarza- 
mi, interpretacji art. 71 Ustawy o 
wyborach przewodniczącego Za- 
rządu, rozpraw przed Komisją Roz- 
jemczą, zatrudnienia felczerów i 
innego personelu pomocniczego 
przez Kasę Chorych, terytorjalnego 
zakresu działania Oddziałów Ża- 
kładu Ubezp. od wypadków w sto- 
sunku do Kas Chorych, wykazów 
ilości pracowników na dzień 31- 
XII-25 r. i odpowiedzialności za 
obrazę urzędnika Kasy Chorych 
przy spełnianiu przezeń obowiąz- 
ków służbowych. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Podziękowanie. „Zarząd Wi- 
leńskiej Organizacji Młodzieży To- 
warzystwa Uniwersytetu Robotni- 
czego, składa niniejszym serdeczne 
podziękowanie D-twu 22 baonu 
Korpusu Ochrony Pogranicza w 
Trokach, szczególnie p. kapitanowi 
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SKŁAD FARB 
Jana Hazurkiewieza w vinie 
Dominikańska 11 

poleca pokosty, pędzle, farby olejne 

-_ Wilnie codziennie | Towar wyhorowy. 
ц ' „Kurjer Wileński" łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen 

tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. 1539 

Geny najniższe, 
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Borkowskiemu za udzielenie bezin- 
teresownie kasyna oficerskiego—p. 
porucznikowi Chusowi za udziele- 
nie bezinteresownie sali teatru żoł- 
nierskiego „IKopista* w celu wy- 
stawienia przez zespół dramatycz- 
nej Organizacji Młodzieży T. U. R. 
w dniu 18 i 19 września r. b. sztuk 
p.t. „Radcy Pana Radcy*—"w Dą- 
browie Górniczej* i "Chrapanie z 
rozkazu”. 

Jednocześnie Zarząd Organizacji 
Młodzieży T. U. R. składa podzię- 
kowanie sierżantowi Tuszyńskiemu, 
oraz kapralowi — szoferowi Baonu 
za okazaną pomoc przy dekoracji 
sceny, sprowadzeniu rekwizytów 
PEPE 

— Wycieczka z Łowicza. W 
dniu 28 b. m. przybyła z Łowicza 
do Wilna włościańska wycieczka 
krajoznawcza na czele z ks. Gru- 
chalskim. W wycieczce bieże udział 
30 osób. W dniu 28 b. m. wyciecz- 
ka zwiedziła Kalwarję a w dniu 
29 b. m. zabytki Wilna. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Ze sklepu Rebeki Chonocoby 
przy ul. Wileńskiej 32, nieznani sprawcy 
wyciąwszy szybę w oknie wystawowem, 
skradli znaczną ilość wyrobów tytonio- 
wych na 295 zł. 

— Nagły zgon. Dn. 28 bm. 40-letni 
Franciszek Gajewski (Słowiańska 20), 
wysiadając z autobusu przed kośc. św. 
Piotra i Pawła na Antokolu upadł i na- 
gle zmarł, Przyczyna śmierci nie usta- 
ona. 

— Usiłowanie samobójstwa. 28 bm. 
Kazimiera Skaszczyk (Uniwersytecka 6), 
w zamiarze samobójczym napiła się esen- 
cji octowej. Pogotowie ratunkowe od- 
wiozło desperatkę w stanie niegroźnym 
do szpitala św. Jakóba. 

— Czyja „zguba*, W klatce scho- 
dowej domu Nr 4 przy ul. Portowej Sta- 
nisław Tatula, zam. tamże, znalazł 28 b. 
m. kilkudniowe niemowlę płci męskiej. 

Na prowincji. 

— W nocy z 22 na 23 b.m. z maga- 
zynu kolejowego w Ziabkach skradziono 
45 kg. manufaktury i 18 kg. skóry, ogól- 
nej wart. 1200 zł. 

— W nocy z 16 na 17 bm. na szko- 
dę Piotra Ławeckiego, zam. we wsi Mo- 
sicze, gm: mikołajewskiej za pomocą wła- 
mania skradziono różnych rzeczy na 
500 zł. 

— Klacz Zachowicza ze wsi Łozówka 
gm. jaźnieńskiej została odnaleziona. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 
klacz ta nie była skradziona, a tylko za- 
błądziła. 

— Dy 25 am. we wsi Rynciany, gm. 
święciańskiej wskutek nieostrożnego: ob- 
chodzenia się z ogniem spłonęła stodoła 
ze zbiorami tegorocznymi Nikodema 
Paczelisa. Straty —3691 zł. 

— Przeprowadzone dochodzenie po- 
licyjne ustaliło, iż stodoła Hieb-Kószań- 
skiego, zam. we wsi Zagaryno, gm. ru- 
dziskiej, spłonęła wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. stróża Winc. 
Pietroszewicza. Akta skierowano do pod- 
prokuratora. 

„— PrzeprowaJzone dochodzenie po- 
licyjne ustaliło, że łaźnia Józefa i Stan. 
Fiodorowiczów w zaśc. Czernice, gminy 
rudomińskiej spłonęła wskutek wadliwe- 
go urządzenia komina. Straty-—440 złot. 
Akta skierowano do podprokuratora. 

— Przeprowadzone dochodzenie po- 
licyjne ustaliło, iż stodoła Stefanji Biela- 
kowej we wsi Barwieniszki, gm. szum- 
skiej spłonęła wskutek nieostrožnego 
obchodzenia się z ogniem przez Wincen- 
tego Anuszkiewicza, który w tej stodole 
miał swoje zboże. Akta skierowano do 
pędprokuratora. 

— Sekcja lekarska stwierdziła, iż 
Andrzej Radziuk, którego trupa znalezio- 
no 13 bm. we wsi Wiaznia, gm. krzywic- 
kiej, zmarł śmiercią nąturalną. Akta skie- 
rowano do podprokuratora. (ks). 

  

ARTYSTYCZNA 
FOTOGRAFJA 
Moryca Grossmana 

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

CENY ZNIŻONE. 1504 
  

Rozmaitości. 

Pojedynek apaszów. 

W kronikach podziemnego Paryża 
zanotowano przed kilku tygodniami je- 
dyny w swoim rodzaju pojedynek, 'między 
dwoma znanemi apaszami: Tutu i Totor. 

Któż nie zna Tutu! Pyszny, nieu- 
chwytny — jak warszawski Zieliński, — 
bożyszcze kobiet, rycerski — wesoły — 
tryskający życiem. Miał pierwszego przy- 
jaciela znanego pod pseudonimem Totor« 
Razem chodzili na dalekie wyprawy, ra- 
zem pili absynt w spelankach Montmar- 
tru — i kochali dziewczęta o podkrąża- 
nych oczach. l byłaby ich przyjaźń do- 
esata do końca gdyby... gdyby nie ko- 
ięta... 

Obaj zapłonęli gorącą miłością do 
złotowłosej i modrookiej Fryne —Mimi, — 
midinetki- jednego z magazynów pary- 
skich. A że właśnie Tutu wyjechał z 
Paryża na robotę — Mimi znalazła po- 
cieszenie w ramionach Totora. 

Odtąd zawisło nad nimi fatum, — 
które postanowili rozwiązać w sposób 
zaiste bohaterski no i gentelmeński. — 
Tutu — zaproponował takie warunki: — 
Na starym zawalonym gratami podwó- 
rzu na jednej z uliczek Montmartu na- 
stąpiło spotkanie. Z jednej strony Totor, 
ukryty za stertą pustych pak — z dru- 
giej Tutu, mający za zasłonę jak tarczę 
starą studnię, 

Nie było sekundantów. — Tutu za- 
komendarował „raz, dwa, trzy* i oddał 
przeciwnikowi pierwszy strzał. Totor — 
chybił, lecz w tejże chwili uczuł silny 
ból w okolicy prawego uda. Podszedł 
do niego rycerski przeciwnik, popatrzył 
na ranę i odwiózł pokonanego do zna- 
jomego studenta lil kursu medycyny 
szepcząc przyjacielsko : 

Jesteś wprawdzie św... — ае 
pożądny apesz. 

„ A potem oblali wspólnie w podmiej- 
skiej tawernie — przysięgając sobie do- 
zgonną przyjaźń. Bohaterscy kawalero- 
wie księżyca. 

Podziękowanie. 
Wielmożnemu Panu D-rowi 

Lukowskiemu składają serde- 
czne podziękowanie za bardzo 
Skuteczne wyleczenie naszego 
syna. 
1621 kazimierz 1 Ludwika Micke. 

Podziękowanie. 
Panom  D-rowi Aleksinowi i 

i D-rowi Wyrzykowskiemu z Bras- 
ławia tą drogą wyrażam najszczer- 
sze podziękowanie za skuteczne 
leczenie i pełaą poświęcenia opie- 
kę podczas ciężkiej choroby mo- 
jej żony iKaroliny, która tylko dzię- 
ki tej opiece wróciła do zdrowia. 

Roman Wisznicki, 
posterunkowy P. P. w Brasławiu. 

i 

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

1619 
  

  

Kobieta-Iekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i sk6rne, 
Przyjm. 12—5 Ul. Mickiewicza 24, m. 4, 

Telefon Nr. 277. 
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LINBEWIECE 

iw Polsce f 
Leczenie ciężkich 
chorób metodą 

Schrotha. B 

g smatorjm KORO Ą 
Ę Skolimow pod War- 5 

o 

szawą, tel. Nr. 20. 
f Cały rok otwarte. |] 

UOROROOCEODCOCAO 
1527-4 
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1606-2 

  

BM (4 
WYDAWNICZE    

Sp. Z ©. ©. 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

    

  

- na miesiąc październik za 4 zł. 

Ź a m: 

-_ Imię i nazwisko: 

_ miejscowość: .. 

Kwit pocztowy. 
zł. онн 

  

„Kurjera Wileńskiego" 

    

   

_niejszem potwierdzam. 

podpis urzędnika 

|. „Kurjer Wileński odbierać będę przez 
pocztę, proszę dostarczyć pod poniższym 

  

   

za miesiąc październik odebrałem, co ni- 

    

L. MIZEREC, Wilno, Ś-to Jańska 6. 
l-szy Wileński Zakład Artystycznych Portretów 

Firma egz. od r. 1910. 
  

  

Po cenach 
fabrycznych papa dachowa   

w najlepszych gatunkach do 
natychmiastowego nabycia 

w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 
4 -wietf Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg 
Ar Szur SUE zaułka Sw. Mikołaja Nr. 1. 1505   

od 5-ciu zł. mtr. 

MEBLE 

Wileńska 8. 

Obicia meblowe 
e. KSIĘGI RACHUNKO fa WE, 
skład naczyń, śgigę*; KSIĄŻKI 1 BROSZURY. 
НЕ МО УЕН оВЫ TABELE, BILETY, PLAKATY, 

BN os DRUKI KOLOROWE 1 ILUSTRACYJNE 
DRELICHY na MATERACE 

poleca W. MOŁODECKI 
1609-1     

„ Przyjechała słynna 1490 

wróżka - chiromantka 
wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. „Adres: naprzeciw Krzy. 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na schody. 

Przetarg. 
Dnia 11-go października 1926 roku O godzi- 

nie 10-tej odbędzie się w rejonowym zakładzie 
żywnościowym Wilno (stacja towarowa) przetarg 
nieograniczony na sprzedaż otrąb žytnich, odpad- 
ków z przemiału, cynamonu, goździków, octu, Od- 
padków skórzanych, brezentowych, szmelcu że- 
laznego, pras do siana i t. p. 

Bliższych informacyj zasięgać można w tej. 

  

Dr. 6. МОО 
Chor. weneryczne, 
moczopłciowe i skór- 
ne, ul. Wileńska 7. 

WBA, 3 

Osoba starsza samotna 

posznkuje mieszkania 
1 wzg. Il piętro, 2—3 po- 
koje z wygodami w śród- 
mieściu, 
Oferty pocztą: Konar- 
skiego 36, Poraj-Chle- 
bowska. 1618- 

  

ĮUnievažnia się zgubio- 
ną książeczkę woj- 

skową, wydaną przez P. 
K. U. Wileńskie na imię 

omorne zgóry. * 

2 zykach oraz 

  

  

metry, wirówki. Aparaty lekarskie. 
Lampy kwarcowe. 1   

„WILEŃSKA POMOC SZKOLI” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Mikroskopy, trychinoskopy. Polary- 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie,     

arnia Ch. Straža, 
awalna 40. Sprzedaż 

i kupno podręczników 
szkolnych we wszystk. ję- 

materjały 
piśmienne, Ceny dostępne 

1529 

Je 

ny. 

А 

  

гяЬгуп mydła i świec 
Sz. Fejgelson, skład 

a: zębów sztucz- 
nych na złocie i kau- 

czuku. L. Minkier, Wileń- 

a-1616 
ska 21. Medal duży srebr- 

M. SNARSKI, Wil- 
no, ul. Niemiecka 
Egzyst. od r. 1900, 

Duży wybór rozmaitych 

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

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

‹ 1578 
  

awiarnia i mleczarnia 
Jagiellońska 2-a. Śnia- 

dania, obiady i kolacje. 
Obiąd—zł. 1,10 i różne 

wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1 

  

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 

Obsługują Ż 

366 ogarmistrz 

CENY NISKIE.   WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE,     

D.H. BRACIA CHOLEM 
założ. w r. 1846, Kwia- 
towa 5. Tel. 3-53, i 919. 
elazo, blachy, belki, ar- 

tykuły techniczne, budo- 
wlane, cement, papa etc. 

b-130 
  

a M. Rudz, 
Zawalna 28—30. Šnia- 

  

świeże przekaski i napoje, Paki Gy soaę 
5147 | o —LA5 pe . Abonament znacz- 

Pay sklep naczyń ny rabat. 1469-a 
| ZEE p й 

nit“, ska 6, poleca i i K. SIGA- 
naczynia aluminiowe, e- eli! leczniczy LINY 
maljowane oraz wszelkie Trocka 10. a-1112 

B. Swirski, 
Uniwersy- 

tecka Ne 1. a-1113 

ro" męski P. Radzi- 
wiłowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta- 

  

„Artua“ „Nei 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

х b-1236 

  

8 praras specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

bryka mydła „Hygje- 
P na“, 2-ga Szklanna 16, 
poleca mydła różn. gat. 
najlepszego kwalitetu. 

a-1268 

050000060 
Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

  

    
Wyacąwcz Tow, Wydas, „Pogoń" sp. 

` Uwaga. Wyciąć, wypełnić i oddać w urzędzie Zaki. žywn. Wilno codziennie od 11 do 13-ej. Bronisława Tamkutonisa. fabryczny — Oszmiański optycznych i elektryczn. najtańszych |. Wildsztej- lunki w/g ostatniej mo- ` 
pocztowym. 1626 , Rejonowy Kierownik Intendentury. 1620  zauł.2. b-1320 materjałów. a-1617 na, Rudnicka2.  1484-a dy. b-1259 600006000 u 

z ogr. odp. Drak. „Pax“, ul, św. Iguacego 5, Tel. 8-93, Redaktar odpowiedziain; Michal Szukiewies 

 


