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Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok III. Nr. 240 (688) 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką poc: 
kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, 

miejscowe— 150% drożej. Układ ogłoszeń 6-. 

Wilno, Sobota 16 października 1926 r. Cena 20 groszy. 
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Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwrace. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  

ztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

dla poszukujących pracy—50%0 zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i za- 

cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

    

WOLNA TRYBUNA. 

Aktualne zadania. 
Warszawska prasa lewicowa od 

chwili przewrotu majowego doma- 

ga się rozwiązania Sejmu i jaknaj- 

bardziej rychłego rospisania no- 

wych wyborów. W ciągu ostatnich 

tygodni słyszałem od kilku posłów, 

że spodziewają się nowych wybo- 

rów w końcu zimy i że odpowied- 

nio do akcji wyborczej już się szy- 

kują. 
Nie wiem jakie są zamiary Mar- 

szałka Piłsudskiego, ale jeżeli przy- 

toczone pogłoski są słuszne, to 

obowiązkiem ludzi znających sy- 

tuację w naszym kraju jest przed- 
stawić całe niebezpieczeństwo po- 
dobnego przedsięwzięcia. Wybory 

w bliższej przyszłości byłyby klę- 

ską dla Ziem Wschodnich. Byłyby 

to zawody o mistrzowstwo w de- 

magogji. 
Wc wioskach w wielu 

miejscach panuje nędza. Chłop 

nasz jest ubogi, ciemny, nieuświa- 

domiony. Chłop ten potrzebuje 

bratniej ręki, któraby mu pomog- 

ła dzwignąć się na wyższy szcze- 

bel materjalny, umysłowy i mo- 

ralny. Wioska naszą potrzebuje 

przedewszystkiem pomocy gospo- 

darczej lepszych dróg, taniego kre- 

dytu, możliwości dogodnego zby- 

tu swoich produktów, potrzebuje 
uczciwych samorządów; małorol- 

ny — potrzebuje upełnorolnienia; 

bezrolny, który wobec-ruiny du- 

żej własności dziś jest w znacznie 

cięższych warunkach, niż przed 

wojną, —potrzebuje ziemi; w wielu 
miejscach włościanin nasz chce 

szkoły i książki w ojczystym bia- 
łoruskim języku. To są aktualne, 
palące postulaty, do których reali- 

zowania trzeba stanąć natychmiast. 
Wypuścić zaś w tej chwili na na- 

sze wioski sforę agitatorów poli- 
tycznych—to to samo, co dać głod- 

nemu zamiast chleba butelkę wódki. 

Termin wyborów należy jak- 

najdalej odsunąć. Ludność naszej 
ziemi musi odpocząć od plagi nie 
odpowiedzialnych agitatorów. 

* 
* * 

Najlepszym potwierdzeniem me- 

'go stanowiska w sprawie koniecz- 
ności odsunięcia terminów wybo- 

rów jest akcja Hramady. O akcji 

tej pisałem przed kilku dniami. 

Wysuńąłem wówczas w najbardziej 

ogólnikowej formie tezę co do o- 

gólnego kierunku polityki kreso- 

wej. Teza ta zawiera dwa zasadni- 

czę postulaty: 

1) ukrócenia w drodze zarzą- 

dzeń administracyjnych wszelkiej 

demagogji politycznej, wszelkiego 
szczucia jednych narodowości, za- 

ieszkujących nasz kraj, przeciw- 

ko innym. 
2) otwarcie dla inteligencji bia- 

łoruskiej możliwości  lojalnej i 

twórczej pracy kulturalnej, gospo- 
darczej i administracyjnej. 

Wobec nieporozumień, które 
wymieniony mój artykuł może wy- 
wołać, uważam za konieczne te 

swoje postulaty bardziej sprecyzo- 

wać. Wprowadzenie w życie pierw- 

szego postulatu oznaczałoby: 

a) zabronienia na Ziemiach 
Wschodnich urządzania jakichkol- 

wiek wieców  agitacyjno-politycz- 

nych, a szczególnie wieców erndec- 
kich, wieców Hramady. 

b) zamknięcia bez prawa po- 
nownego otwierania organów pra- 

sowych propagandy endeckiej oraz 

propagandy Hramady i N.P. Ch. 

c) Zlikwidowanie wszystkich ist- 
niejących organizacyj Hramady i 
Niezależnej Partji Chłopskiej.| 

d) zaprzestanie przez władze u- 

dzielania zapomóg sztucznie wy- 

twarzanym polonofilskim  organi- 

cjom białoruskim. Organizacje te— 

stanowiąc powolne narzędzie w rę- 

ku władz, o czem niemal każde 

dziecko, wie a oprócz tego posługu- 
jąc się nieraz jednostkami o wąt- 

pliwej wartości etycznej, nie mogą 

zyskać zaufania ludności. Sybsyd- 
jowanie ich — to nieprodukcyjna 

strata pieniędzy. 

e) reorganizacja pracy Samo- 

rządów w kierunku możliwego u- 

sunięcia stamtąd wszelkich momen- 

tów politycznych. 

Zrealizowanie drugiego postu- 

latu oznaczałoby by: 

a) otwarcie sieci niższych szkół 
białoruskich w rejonach, gdzie sta- 

tystyka wykazuje niezbędny odse- 

tek ludności białoruskiej oraz stwo- 

rzenie dla spraw szkolnictwa bia- 

łoruskiego specjalnych wydziałów 

przy kuratorjach, a przy inspekto- 

ratach specjalnych referatów z u- 

rzędnikami białorusinami. 

b) upaństwowienie gimnazjów 

białoruskich. 

c) utworzenie na Uniwersytecie 

wileńskim katedr białoruskich. 

d) dopuszczenie inteligencji bia- 

łoruskiej do administracji Oraz u- 

rzędów ziemskich nie wyłączając 

wyższych stanowisk. 

e) umożliwienie wszystkim nie 
wyłączając nawet sympatyków ko- 

munizmu, rzeczowej współpracy 

na terenie wszelkiego rodzaju or- 

ganizacji gospodarczych i zawodo- 

wych, a w szczególności organizacji 

rolniczych i wspóldzielczych, oraz 

nadanie tym organizacjom charak- 

teru międzynarodościowego. 

W logicznym związku z powyż- 

szemi punktami pozostają jeszcze 

następujące postulaty: 

1) Wszelkie próby podjęcia ak- 

cji osadniczej muszą być zaniecha- 

ne. Osadnictwo na niektórych te- 

renach zbudziło więcej nastrojów 

antypaństwowych, niż wszystkie 

wiece Hramady. 

2) W miarę sił i możności na- 
leży możliwie energicznie przepro- 

wadzać naprawę ustroju rolnego. 

3) Rząd musi szczególną opie- 

ką otoczyć potrzeby gospodarcze 

Ziem Wschodnich. O tym, zresztą, 

ostatnim postulacie nie potrzebu- 

jemy mówić. Rządy pomajowe ma- 

ją bardzo wiele zrozumienia dla 

potrzeb gospodarczych Kresów. 

Wiemy jak blisko bierze do serca 

wszystkie potrzeby ziem naszych 

Minister Staniewicz w poprzednim 

rządzie p. Bartla także bardzo wie- 

le zrozumienia dla naszych spraw 

miał min. Raczyński, którego ener- 

gicznej akcji rolnicy nasi muszą 

zawdzięczać uzyskanie niezbędnych 

kredytów na pomoc w związku z 

nieurodzajem. 

4) W celu nadania planowości 

polityce państwowej na ziemiach 

litewsko-białoruskich _ koniecznym 

jest wyodrębnienie ich w oddzielną 

jednostkę administracyjną. 
+ + 

* 

W przedstawionym powyżej 
szkicu jedna myśl wysuwa się na 

pierwszy plan. Myślą tą jest dąże- 

nie do usunięcia z pośród aktual- 

nych spraw życia naszego kraju 

kwestji partyjno-politycznych. 

Polityka sama w sobie nie jest 

złem. Każdy obywatel musi dbać o 

rozwój i przyszłość tej wspólnoty 

państwowej, do której należy — a 

więc każdy obywatel w pewnej 

Marszażek Piłsudski stanie 
przed Sejmem. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Nowa sesja sejmowa rozpocznie się prawdopodobnie dnia 
28-go b. m. 

Sesja ta będzie poświęcona budżetowi na rok 1927. Pierwotnie 
miał wygłosić expose о sytuacji gospodarczej p. minister skarbu. 
Mówiono również, iż expose imieniem rządu wygłosi wicepremier 
Bartel. W czwartek jednakże wieczorem w kołach polityczno-par- 
lamentarnych rozeszły się wiadomości, iż prezes Rady Ministrów 
Marszałek Piłsudski ma zamiar stanąć przed Sejmem i w charakte- 
rze szefa rządu wygłosić zasadnicze przemówienie, 
nietylko dla posłów i senatorów, 
warstw społecznych. 

przeznaczone 
lecz również dla najszerszych 

  

P. Prezydent Reczypospolitej na Woli. 
WARSZAWA. (Pat). W dniu dzisiejszym p. Prezydent w towarzy- 

stwie pułkownika Zagórskiego i majora Świdy zwiedził polską fabrykę 
karabinów na Woli. Robotnicy fabryki witali p. Prezydenta okrzykami 
na jego cześć i na cześć Marszałka Piłsudskiego, a przy odjeździe Pana 
Prezydenta orkiestra fabryki pożegnała go odegraniem hymnu naro- 
dowego. 

Przygotowanie do międzynarodowej 
konferencji ekonomicznej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

W związku z rezolucją Ligi Narodów został wyłoniony t. zw. Ko- 
mitet Przygotowawczy międzynarodowej konferencji ekonomicznej, któ- 
ry niebawem ma podjąć swe obrady. 

Ze strony Polski weźmie w komitecie udział b. minister inż. Gli- 
wic. W związku z tem odbyła się w Ministerstwie Skarbu specjalna na- 
rada przy udziale delegatów zainteresowanych ministerstw Oraz kilku- 
dziesięciu zaproszonych wybitnych przedstawicieli 
i naukowego. 

Na konferencji tej 

życia gospodarczego 

p. Gliwic wygłosił dłuższe expose o dotychcza- 
sowych wynikach prac Komitetu Przygotowawczego, poczem rozwinęła 
się obszerna dyskusja na temat celów międzynarodowej konferencji. 

W dyskusji zabrał również głos min. Kwiatkowski, który między 
innemi zaznaczył, iż obecnie zaczyna utrwalać się przekonanie, że 
nawet największe wysiłki pojedyńczych państw europejskich nie do- 
prowadzą do pożądanego rezultatu odrodzenia gospodarczego, do- 
póki wysiłki te nie będą w swoich zasadniczych postulatach shar- 
monizowane pomiędzy państwami. 

Polska docenia obowiązki swe i swą rolę w rodzinie państw 
europejskich i z całą mocą i przekonaniem przeprowadza swe po- 
kojowe tendencje również w dziedzinie gospodarczej, rozumiejąc, 
że zgodna współpraca gospodarcza państw jest nakazem chwili 
obecnej. 

W zakończeniu swej mowy p. minister apelował do obecnych. aże- 
by poświęcili powyższym zagadnieniom swe doświadczenie i pracę, za- 
znaczając, że Ministerstwo ze swej strony przygotowało w związku z 
konferencją obszerne materjały. W celu skoordynowania prac, związa- 
nych z konferencją powstał przy Min. Przem. i Handlu specjalny sekre- 
tarjat pod kierownictwem p. Doleżala. 

    

Dymisja rządu w Austrji. 3 
WIEDEŃ, (Pat). Ze względu na niemożliwość spełnienia postula- 

tów urzędniczych w kierunku podwyższenia ich poborów postanowił ga- 
binet austrjacki z kanclerzem Rameckiem na czele podać się dziś do dy- 
misji. 

Na podstawie $ 74 konstytucji kanclerz dr. Rameck zwrócił się do 
prezydenta rady narodowej z prośbą o zwołanie Rady 19 b. m. 

mierze musi być politykiem. Ale 

czasami pod wpływem roznamię- 

tnienia partyjnego Oraz nieodpo- 
wiedzialnej demagogji polityka prze- 

twarza się w szkodliwe rozpolity- 

kowanie. Staje się ona wówczas 

czynnikiem destrukcji, haszyszem, 

zatruwającym duszę tłumów, Oszu- 

kującym nienawiścią pijane masy 

zwodniczemi wizjami  nieziszczal- 

nych snów. Wówczas obowiązkiem 

państwa jest dać odpocząć masom 

od działania tych zatrutych oparów. 

U nas dwie są takie destrukcyj- 

ne siły polityczne: propaganda 

nacjonalistyczna oraz nieuczciwa 

akcja agitacyjna polskich i mniej- 

szościowych agitatorów na terenie 

wsi. W imię dobra moralnego lu- 

dności obu akcjom państwo musi 

kres położyć. 

Pisząc o konieczności utworze- 

nia dla białorusinów placówek 
twórczej pracy kulturalnej i gospo- 

darczej miałem dwie rzeczy na 

względzie. Popierwsze uważam, że 

zabronienie pewnej ilości ludzi 

prowadzenia pracy politycznej bez 

umożliwienia tym ludziom twórcze- 

go zastosowania swych sił nie da 

pożądanych rezultatów. Praca zli- 

kwidowana na powierzchni będzie 

się dalej rozwijała konspiracyjnie w 

podziemiach. 

Powtóre zwrócenie uwagi па 
potrzeby kulturalne ludności uwa- 

żam za obowiązek moralny nasze- 

go państwa. Państwo—jak zupełnie 

słusznie powiedział w swem inau- 

guracyjnem przemówieniu na o- 

twarciu roku akademickiego rektor 

Zdziechowski—nie jest celem samo 

w sobie. Państwo musi służyć ce- 

lom dalszym i wyższym. Jednym z 
tych celów jest dbanie o duszę o- 

bywateli o ich zdrowie moralne 

Oraz © stworzenie dla nich mo- 

żności jaknajbardziej szerokiego 

rozwoju ich zdolności twórczych 

oraz sił produkcyjnych. Dotych- 

czas państwo polskie krępowało i 
szykanowało rozwój sił kultural- 

nych swych obywateli narodowości 

białoruskiej. Państwo polskie po- 
stępowało nie moralnie. 

Wierzyliśmy i wierzymy, że w 

krwawych walkach na ulicach War- 

szawy zabłysła dla nas zorza odro- 

dzenia moralnego. To też rozwa- 

żnie, bez wszelkiego doktrynerstwa 

musimy przystąpić do naprawiania 

tych krzywd, któreśmy w ciągu 

sześciu lat naszym wspolobywate- 

lom białorusinom wyrządzali. Pań- 

stwo Polskie swój moralny obo- 

wiązek spełnić musi. Bor. 

Wiadomości paliiycznć. 
(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

W dniu dzisiejszym nowomia- 
nowany poseł jugosłowiański p. Ne- 
sicz złoży swe listy uwierzytelnia- 
jące p. Prezydentowi Rzeczypospo- 
litej. 

Nowomianowany poseł hiszpań- 
ski p. Vallin uczyni to w nadcho- 
dzący wtorek. 

Odprawa inspektorów armii, jak 
również zwołana na dzień dzisiej- 
szy wielka odprawa i konferencja 
generałów, obejmująca poza inspe- 
ktorami armji, dowódców korpusów 
i generałów inspekcyjnych, została 
odwołana z powodu lekkiej niedy- 
spozycji Marszałka Piłsudskiego, 
cierpiącego od kilku dni na zapa- 
lenie okostnej. 

Konferencja generalska odbędzie 
się w przyszłym tygodniu. 

© 
Rozpoczęte w dniu 12 b. m. w 

Min-stwie Komunikacji rokowania 
kolejowe z Czechosłowacją weszły 
obecnie w okres prac komisyjnych. 
Po ustaleniu brzmienia umowy ko- 
lejowej przystąpiły obie delegacje 
do omawiania zasad umów uzupeł- 
niających. (Pat.) 

© 
Jak wiadomo, podsekretarz w 

minister. skarbu p. Dangel wniósł 
prośbę o dymisję. Prośba ta ma 
być w przyszłym tygodniu uwzglę- 
dniona. 

Sprawa zastępcy p. Dangla nie 
została jeszcze definitywnie ustalo- 
na. Mówi się, iż zwrócono się do 
b. dyrektora departamentu w Min. 
Skarbu p. Fajansa z odnośną pro- 
pozycją. 

Sejm i Rząd. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Na przyszłem posiedzeniu 
Rady Ministrów. 

P. wicepremjer Bartel wyjechał 
wczoraj wieczorem w towarzystwie 
swej małżonki na kilkudniowy ur- 
lop do Krakowa. 

Powrót nastąpi prawdopodobnie 
we wtorek, a to w związku z po- 
siedzeniem Rady Ministrów, które 
ma się odbyć we środę przyszłego 
tygodnia. 

Na posiedzeniutem ma być za- 
łatwiona między innemi sprawa 
nowelizacjj ustawy emerytalnej, 
sprawa dodatku dla podoficerów, 
projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o ustawie praso- 
wej, wreszcie mają być rozpatry- 
wane planowane zmiany personal- 
ne, zarówno w centrali Min. Spraw 
Wewn., jako też na stanowiskach 
wojewodów. W kołach politycznych 
mówi się o tem, iż te ostatnie 
zmiany mają mieć miejsce w wo- 
jewództwach centralnych państwa 
oraz południowo-wśchodnich. 

Wyjazd p. Młodzianowskie- 
go do Torunia. 

Nowomianowany wojewoda po- 
morski p. Młodzianowski udał się 
wczoraj do Torunia celem objęcia 
swego stanowiska. 

W godzinach południowych p. 
min. Składkowski pożegnał p. Mło- 
dzianowskiego, wygłaszając przytem 
obszerniejsze przemówienie. 

Audjencie u Min. Spraw 
Wewnętrznych. 

Pan Minister Spraw, Wewnętrz- 
nych w dniu dzisiejszym przyjął 
szefa Sztabu Generalnego gen. 
Piskora. Ponadto p. Minister przy- 
jął delegację Zarządu warszawskiego 
Czerwonego Krzyża oraz delegację 
Rady Naczelnej Zarządu Stowarzy- 
szenia Pracowników Samorządo- 
wych. (Pat.) 

W Ministerstwie Skarbu. 

Wczorajsza konferencja ministra 
skarbu p. Czechowicza z posłem 
amerykańskim p. Stetsonem trwała 
prawie dwie godziny i dotyczyła 
raportu prof. Kemmerera i jego 
wskazówek. 

  

„Urłop p. wicepremiera 
Bartla. 

P. wicepremjer Bartel wskutek 
silnego przemęczenia, wywołanego 
nadmiarem pracy w ostatnich cza- 
sach, jeszcze w bieżącym tygodniu 
udaje się na zasłużony kilkunasto- 
dniowy wypoczynek. 

P. wicepremjer Bartel spędzi 
część swego urlopu prawdopodob- 
nie w Krakowie. 

W związku z powyższem ro- 
zeszły się pogłoski, że wiceprem- 
jer zamierza wygłosić podczas urlo- 
pu odczyty w Krakowie, w Wilnie , 
i we Lwowie. Odczyty mają mieć 
charakter deklaracji programowych 
rządu. Pierwszy taki odczyt wypo- 
wie wicepremjer podobno w Kra- 
kowie 19 b. m. w sali Starego Te-. 
atru p. t. „Polska w chwili o- 
becnej. 

Nominacje. 

Nominacje dotychcz. Dyr. Dep. 
D-ra Maurycego Zdzisława Jaro-- 
szyńskiego na Podsekr. Stanu w 
Min. Spr. Wewn., Władysława Ja- 
roszewicza na Komisarza Rządu na 
m. Warszawę, Kazimierza Młodzia- 
nowskiego na Wojewodę Pomor- 
skiego ogłoszone zostały we wczo- 
rajszym „Monitorze*. 

* 
* * 

„Monitor* ogłasza nominacje 
dotychczasowego radcy I klasy po- 
selstwa w Berlinie d-ra Tadeusza 
Jackowskiego— Dyrektorem Depar- 
tamentu w Min. Spr. Zagranicz- 
nych, dotychczasowego posła nad- 
zwyczajnego i min. pełnomocnego 
Il klasy w Turcji d-ra Karola Ba- 
dera Posłem Nadzw. i Min. Pełno- 
mocnym Il klasy przy Prezydencie 
Republiki Austryjackiej, dotychcza- 
sowego dyrektora departamentu 
Juljusza Łukasiewicza Posłem Nad- 
zwyczajnym i Ministrem Pełnomoc- 
nym II klasy przy Rządzie Repub- 
liki Łotewskiej i posła madzw. i 
min. pełn. II klasy w Wiedniu J6- 
zefa Wierusz-Kowalskiego Posłem 
Nadzwyczajnym i Ministrem Pełno- 
mocnym II kl. przy Prezydencie 
Republiki Tureckiej. 

Labędzia pieśń p. Bniń- 
skiego? 

P. Bniński, wojewoda poznań- 
ski, w czasie swego ostatniego po- 
bytu w Warszawie był przyjęty na 
audjencji przez Marszałka Pilsud- 
skiego, któremu złożył sprawozda- 
nie o całokszałcie stosunków w 
województwie poznańskim. 

Dodatki dla podoficerów. | 

Na najbliższem posiedzeniu ra* 
dy ministrów będzie przyjęty pro- 
jekt przedstawiony przez minister- 
stwo spraw wojskowych o dodat- 
kach służbowych dla podoficerów. 

Sprawa Chorzowa. 

Pod przewodnictwem ministra 
przemysłu i handlu p. Kwiatkow- 
skiego odbyła się wczoraj konie- 
rencja w sprawie odpowiedzi naszej 
na notę rządu niemieckiego, doma- | 
gającego się zwrotu fabryki w Cho- 
rzowie. 

W konferencji wzięli udział przed- 
stawiciele Minister. Spraw Zagran.,. 
Przemysłu i Handlu, Skarbu, oraz 
p. Mrozowski, delegat rządu pol--. 
skiego przy Trybunale Haskim. 

Stanowisko nasze w poruszonej 
sprawie ma być w ciągu najbliż- 
szych dni sprecyzowane. 

  

KUPNO, | 
SPRZEDAŻ, 
KOMIS. 
Obrazy, 
Rzeźby, 
Antyki, 
Dywany, 

Kryształy, 
Przedmioty 

sztuki 

stosowanej. 
Wejście 

bezpłatne. 
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M arenie niettynrodowj, 
Sprawa Tangeru. — Belgijska po- 
życzka emisyjna.—Widmo z Doorn. 

Od chwili pokonania Abd-el- 
Krima Hiszpanja przygotowuje sze- 
roko zakrojoną akcję dyplomaty- 
czną, zmierzającą do samodzielnego 
zawładnięcia Tangerem, który jak 
wiadomo na mocy umowy między 
Anglją, Francją i Hiszpanją stanc= 
wi od r. 1923 strefę neutralną, po- 
łożoną na północno-zachodnim wy- 
brzeżu Marokka, mającą na celu 
zabezpieczenie swobodnej żeglugi 
międzynarodowej przez Gibraltar. 

Neutralność Tangeru utrudniła 
znacznie rządowi  hiszpańskiemu 
powodzenie ostatniej wojny w Ma- 
rokku. , 

Opierając cię na tym argumen- 
cie i korzystając z sympatji Włoch, 
które popierają gorąco koncepcję 
oddania Tangeru na własność Hi- 
szpanji, rząd Primo deRivery, zwró- 
cił się do Francji i Anglji z żąda- 
niem rewizji umowy w. sprawie 
Tangeru z r. 1923 w sensie przeka- 
zania tego kraju w wyłączne po- 
siadanie Hiszpanii. 

Jak dalece aktualną jest dzisiaj 
ta sprawa na Zachodzie Europy, 
świadczy fakt niewątpliwy, że oprócz 
licznych zabiegów dyplomatów, hi- 
szpańskich, sprawa Tangeru była 
przedmiotem narad Charmberlain'a 
z Mussolinim i Briand'em. 

Obecnie wyjaśnia się, że zabie- 
gi hiszpańskie odniosły już swój 
skutek, gdyż w bieżącym miesiącu 
jeszcze spodziewana jest konferen- 
cja Anglji Francji i Hiszpanii z e- 
wentualnym nawet udziałem Włoch, 
zwołana dla rewizji umowy doty- 
czącej Tangeru z r. 1923. 

W Madrycie znać energiczne 
przygotowania do tej konferencji. 
Ambasadorowie hiszpańscy z Pa- 
ża, Londynu i Rzymu bawią już 
od dłuższego czasu w stolicy Hisz- 
panjj, prowadząc narady ze swym 
rządem. Znany z terenu Ligi Naro- 
dów p. Kuinones de Leon, amba- 
sador hiszpański w Paryżu wrócił 
w tych dniach na swą placówkę z 
nowemi ścisłemi instrukcjami gen. 
Primo de Rirery. 

Z Brukselli nadchodzą wiado- 
mości, że sprawa uzyskania przez 
Belgję poważniejszej pożyczki za- 
granicznej na cele sanacji franka 
jest już dodatnio przesądzona. 

Aczkolwiek nie możemy jeszcze 
podzielić się z czytelnikami danemi 

"co do wysokości i warunków tej 
pożyczki, to jednak zasadnicze linje 
polityczne tego faktu są już dzisiaj 
znane. Pożyczka ta udzieloną zo- 
stanie przez Bank Narodowy An- 
gielski, a wysokość jej i warunki 
umożliwią w. każdym razie przepro- 
wadzenie w Belgji w szybkim tem- 
pie reformy monetarnej i naprawy 
stosunków finansowych. 

Pożyczka ta jest niewątpliwie 
dużą zasługą belgijskiego ministra 
skarbu p. Francqui i tryumfem rzą- 
du jedności narodowej, opartego 
na trzech najsilniejszych stronnic- 
twach belgijskich: konserwatystach, 
liberałach i ludowcach, jednak zna- 
miennym jest fakt zbieżności co 
do czasu pomiędzy założeniem 
środkowo-europejskiego kartelu że- 
laznego i uzyskaniem tej pożyczki. 
Zbieżność ta potwierdza raz jeszcze 
tezę, że zaufanie kapitałów mię- 
dzynarodowych zależne jest w prze- 
„ważnem stopniu od stosunków za- 
granicznych danego państwa i od 
jego gotowości do pokojowej gospo- 
darczej współpracy  międzynaro- 
dowej. 

Pomyślnie załatwiona sprawa 
pożyczki zagranicznej wzmocniła 
ogromnie stanowisko rządu belgij- 
skiego wewnątrz kraju dając mu w 

‚° ręce duże atuty przy odbywających 
__ się obecnie wyborach do rad komu- 

  

Panięnik literacki. ° 
Czasopismo kwartalne poświęcone 
historji i krytyce literatury polskiej, 

. wydawane przez Towarzystwo Lite- 
rackie imienia Adama Mickiewicza. 

Il. 

Jak z przyjrzenia się rozkładowi 
treści wynika, Pamiętnik ma na 
celu obok krytyki historji literatury 
polskiej, zbieranie i gromadzenie 
materjału literackiego, przeważnie 
źródłowego, dalej opracowywanie, 
lub sygnalizowanie w formie nota- 
tek, poszczególnych zagadnień lub 
przyczynków literackich, następnie 
—ocenianie krytyczne wyników ba- 
dań literackich, wreszcie jaknajszer- 
sze informowanie pracowników na- 
ukowych w zakresie ruchu literac- 
kiego i bibljografji. 

* Tak odpowiedzialne zadanie w 
zakresie krytyki i historji literatury 
polskiej spoczywa w rękach naj- 
 znakomitszych przedstawicieli tej 
gałęzi nauki. Trochę Informacji: 
roczniki I, II i III redagowali: 
Bruchnalski, Porębowicz i Gubry- 
nowicz; rocznik IV—Gubrynowicz, 

«rocznik V i VI—-Pini; roczniki od 

  

nalnych w całem państwie. W uzna- 
niu dla sukcesu rządu, parlament bel- 
gijski, który się zbierze 10/październi- 
ka, ma bćy odroczony do 9 listopada 
celem dania rządowi czasu dla za- 
łatwienia umów związkowych z uzy- 
skaniem pożyczki. 

Obecny termin przystąpienia do 
reformy finansowej okazał się dla 
rządu belgijskiego bardzo ważnym, 
gdyż, jak wiadomo, rząd ten otrzy- 
mał latem r. b. od parlamentu da- 
leko idące pełnomocnictwa, których 
termin upływa jeszcze przed koń- 
cem bieżącego roku. 3 

Tem się też tłumaczy specjalnie 
przyśpieszone tempo, z . którem 
rząd belgijski zabiegał o pożyczkę 
zagraniczną, wyprzedzajac w tym 
względzie Francję, będącą w po- 
dobnem z Belgją położeniu finan- 
sowem, z którą wspólnie opraco- 
wał min. Francqui program sanacji 
finansowej. 

Pruska Rada Stanu opracowała 
już projekt umowy z domem Hohen- 
zollernów, na mocy którego mają 
być zwrócone członkom b. rodziny 
panującej niektóre posiadłości w 
Prusach. 

Między innemi b. następca tro- 
nu ma otrzymać zamek Cecilienhof 
pod Postdamem, na rezydencję 
dla siebie i dla swej najbliższej ro- 
dziny, zaś zamek w Hamburg-von- 
Hoche ma być oddany do dyspo- 
zycji b. cesarza Wilhelma. 

W związku z tem gruchnęła po 
całych Niemczech i zagranicy po- 
głoska o zamierzonym powrocie 
Wilhelma do Niemiec i zaczęto wy- 
snuwać stąd rozmaite wnioski co do 
aspiracyj politycznych byłego ce- 
sarza. 

Jednakże według informacyj pra- 
sy niemieckiej zbliżonej do sfer 
monarchistycznych, obawy te wyda- 
ją się być płonne, gdyż Wilhelm nie 
zamierza opuszczać Doorn, a pra- 
gnął tylko mieć do swej dyspozycji 
zamek w Hamburgu, aby się móc 
tam osiedlić, gdyby okoliczności 
tego z czasem wymagały. 

Aczkolwiek w tej chwili nie wy- 
daje nam się groźną dla pokoju 
europejskiego osoba Hohenzoller- 
na, jednak należy z ubolewaniem 
podkreślić fakt, że wśród prawicy 
niemieckiej tkwi wciąż głęboko tę- 
sknota do przedwojennych stosun- 
ków, która się zaczyna odzywać z 
chwilą przyjęcia Niemiec do Ligi 
Narodów i formalnego przejścia do 
porządku dziennego na sprawą od- 
powiedzialności za wojnę światową. 

r, 

L Rosji Sowieckiej, 
RYGA (tel. wł.). Z Moskwy do- 

noszą, że czerwony admirał Mukle- 
wicz wystąpił ostatnio na zebraniu 
marynarzy przeciwko opozycji; mię- 
dzy innemi admirał Muklewicz po- 
wiedział: „Szereg wrogich nam 
państw, podburzonych i prowadzo- 
nych na pasku przez Anglję, pro- 
wadzą politykę stałych interwencyj 
pod naszym adresem. 

Wizyty zagranicznych eskadr i 
parostatków w naszych portach 
świadczą, że wrogowie nasi przygo- 
towują na S. S. S. R. nowy napad. 

To niebezpieczeństwo wynika z 
sytuacji naszej wewnętrznej polityki. 
Jeżeli ta burząca działalność opo- 
zycji przeciągnie się dalej, to wro- 
gowie nasi bezwarunkowo wyko- 
rzystają sytuację i postarają się o 
ściągnięcie na naszą republikę no- 
wego gromu pod postacią walki 
bratobójczej. 

Zapewne nikt nie zamierza ak- 
przeciwko S. S. S. R., lecz 

  

cji 
choćby jedynie objawy buntu jakie 
stwierdzić wypada są w naszej ar- 
mji, dużo... dużo dają do pomyśle- 
nia*. 

VII do X włącznie—Bernacki; 
rocznika XI do XIX—Hahn — naj- 
dłużej redagujący pismo, bo przez 
lat dziewięć! Rocznik XX i XXlre- 
daguje Bruchnalski; XXII i XXII 
Gubrynowicz. 

1 tutaj suche wyliczenie nazwisk 
redaktorów poszczególnych roczni- 
ków (a było tych redaktorów tylko 
sześciu w ciągu dwudziestu trzech 
lat pisma) wskazuje na doskonałe 
utrzymanie ciągłości i jednolitości 
pisma przez uczonych, wżytych w 
sprawy i kłopoty, zadania i potrze- 
by pisma fachowego. Obok insty- 
tucji, ogólnie przyjętej, redaktorów, 
istniała instytucja stałych współpra- 
cowników w ciągu pierwszych czte- 
rech lat pisma, następnie zaś po 
przez rocznik czwarty, łączący obie 
instytucje, i stałych współpracow- 
ników i komitetu redakcyjnego, od 
rocznika piątego—instytucja jedna: 
komitet redakcyjny. Do tych sta- 
łych współpracowników, będących 
zapewne zastępczą instytucją póź- 
niejszego komitetu redakcyjnego, 
należeli uczeni i pisarze tej miary 
i sławy: Britckner, Chrzanowski, 
K. M. Górski, Kallenbach, Ptaszy- 
cki i Windakiewicz. 

W komitecie redakcyjnym za- 

od 

KU KOJ EZR V.L-B-B IN SK 

Odszkodowanie dla Hohenzollernow. 
Parlament pruski radzi pod ostoną bagnetėw. 

BERLIN, (Pat). W pilnie strzežonym przez wzmocnione posterunki 
policyjne i obwarowanym gmachu sejmu pruskiego rozpoczęto dzisiaj 
dyskusję nad trzeciem czytaniem przedłożenia rządowego o odszkodo- 
waniach dla Hohenzoliernów. Dłuższe przemówienie wygłosił jedynie de- 
mokrata Wuschke, broniąc słabo i trwożliwie ustawy. Inne stronnictwa 
wolały milczeć. 

Min. finansów Reinholtz zapewnił, że każdy republikański rząd bę- 
dzie umiał zapobiec restauracji monarchii. 
polskiej dr. Baczewski zapowiedział, 

Przedstawiciel mniejszości 
że głosować będzie wraz ze swym 

towarzyszem partyjnym przeciw ustawie, ponieważ polacy nie zapomną 
nigdy Hohenzollernom, że oni spowodowali wniesienie ustawy wywłasz- 
czającej obywateli niemieckich narodowości polskiej. 

Następnie przystąpiono do głosowania. Mimo protestów komuni- 
stycznych przyjęto w trzecim czytaniu olbrzymią większością głosów 1-y 
i 2-gi paragraty ustawy o odszkodowaniach. Socjaliści wstrzymali się od 
głosowania. Polacy głosowali przeciw ustawie. 

  

Z ZAGRANICY. 
Poseł polski w Wiedniu. 

WIEDEŃ. (Pat.) Dziś o godz. 
9 rano poseł Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Bader wręczył prezydentowi 
Republiki Heinischowi listy uwie- 
rzytelniające. 

Echo obchodu 150-lecia Nie- 
podległości St. Zjednoczonych. 
WASZYNGTON, (Pat). Dele- 

gacja polskiego komitetu obchodu 
150 roczniczy niepodległości Sta- 
nów Zjednoczonych przyjęta zosta- 
ła przez Prezydenta Cooliagea. De- 
legację przedstawił prezydentowi 
Coolidgeowi poseł Rzeczypospolitej 
p. Ciechanowski. 

WASZYNGTON, (Pat). Polski 
komitet obchodu 150-lecia niepodle- 
głości Stanów Zjednoczonych przed- 
stawił prezydentowi Coolidgeowi 
adres podpisany przez 5 miljonów 
obywateli polskich w dowód wdzię- 
czności dla Ameryki za pomoc ja- 
ką okazała Polsce w czasie wojny, 
w szczególności zaś za akcję po- 
mocy dla głodnych dzieci polskich, 

* Przesilenie na węgrzech. 
BUDAPESZT. (Pat.) W. B. K. 

W sprawie zlikwidowania kryzysu 
powstałego wskutek dymisji rządu 
regent Horthy prowadził dziś przed 
południem rokowania z wybitnymi 
osobistościami węgierskiemi. 

Regent nie przyjął dymisji ga- 
binetu Bethlena darząc członków 
gabinetu pełnem zaufaniem. 

Uznanie dla Bethiena. 
BUDAPESZT, (Pat). W związku 

z przesileniem gabinetowem wszyst- 
kie dzienniki podnoszą wielkie za- 
sługi hr. Bethlena wobec kraju. 
Pisma wyrażają jednomyślnie opinję 
że misja utworzenia nowego rządu 
będzie raz jeszcze powierzona 
Bethlenowi. 

Roziam w angielskim 
nictwie liberalnym. 

LONDYN. (Pat.) Lord Asquith 
and Oxford postanowił zrezygno- 
wać ze swego stanowiska przy- 
wódcy stronnictwa liberałów, lecz 
nie zamierza wycofywać się z czyn- 
nego życia politycznego. W liście 
wystosowanym do stronnictwa, w 
którym rezygnację swoją określa 
jako nieodwołalną lord Asquith 
wyraża nadzieję że mimo powzię- 
tej rezolucji będzie mógł służyć 
nadal państwu i idei liberalizmu. 

W związku z decyzją Asquitha 
dzienniki przypominają, że rozłam 
w stronnictwie liberalnym zapo- 
czątkowany został w maju r. b. i 
że przyczyną jego była różnica za- 
patrywań między przywódcami 
stronnictwa, na trwający wówczas 
strajk powszechny i jego uzasad- 
nienie. Obecnie lord Asquith" pod- 
kreśla w piśmie swoim, że niestety 
nie znajduje żadnych podstaw do 
odwołania zarzutów, które posta- 
wił w swoim czasie taktyce Lloyd 
Georgea. 

stron- 

siadają przeważnie te same siły 
naukowe, co znowuż zapewnia 
pismu poziom, kierunek, tradycję, 
ciągłość. 

Tak prof. Bruchnalski poza kil- 
kuletniem redagowaniem pisma, za- 
siadał przez cały czas trwania pis- 
ma w komitecie redakcyjnym, z 
wyjątkiem roczników V i VI. Obok 
Bruchnalskiego najdłużej w tym 
komitecie pozostawali prof. Kallen- 
bach i Gubrynowicz. 

W pierwszych rocznikach pisma 
nazwiska samych luminarzy historji, 
literatury i krytyki, jako autorów 
rozpraw i drobniejszych prac. W 
miarę czasu dochodzą do tych tu- 
zów, jako współpracównicy młodzi 
uczeni, wnoszący swoje własne wy- 
niki prac do pracy starszych. 

Trudno tu, w pobieżnym arty” 
kule, przeprowadzić choćby ogól- 
nikowo linję wytyczną rozwoju pis- 
ma. W zależności od indywidual- 
ności poszczególnych redaktorów 
poszczególne roczniki odznaczają 
się przewagą rozpraw ogólnych 
teoretycznych lub filologicznych i 
porównawczych. Ze względu na tę 
okoliczność, że Pamiętnik Litera- 
cki był jedynem pismem, poświęco- 
nem fachowej gałęzi nauki—wszys- 

Zdementowanie plotki. 

ANGORA, (Pat). Tutejsze po- 
selstwo austrjackie zaprzecza wia- 
domości, jakoby pierwszy sekretarz 
poselstwa węgierskiego, który jak 
donoszono dopełnił samobójstwo, 
miał uprawiać szpiegostwo na rzecz 
Austrii, 

Powrót ks. Karola do kraju. 

BUKARESZT, (Pat). Dzienniki 
łączą odroczenie sesji parlamentu 
że sprawa powrotu do Rumunii 
byłego następcy tronu ks. Karola. 
Jak słychać parlament ma być zwo- 
łany dla przywrócenia ks. Karolowi 
praw następcy tronu. 

Przeciw Hohenzollerom. 

BERLIN, (Pat). W dniu wczoraj- 
szym wieczorem odbył się w ża- 
mkniętych lokalach szereg zgroma- 
dzeń protestujących przeciwko u- 
stawie o odszkodowaniach dla Ho- 
henzollernów. Dzisiejsza „Rotte Fah- 
ne* zamieszcza odezwę wzywającą 
szerokie masy do demonstracyjnego 
wyjścia na ulicę celem udaremnie- 
nia przekazania: olbrzymich ma- 
jątków byłym panującym. Od wcze- 
snego ranka policja czyni przy- 
gotowania zabezpieczająca przed 
demonstracjami komunistycznemi. 

Protes o madużyca W mary 
„Mit Wojen 

Na wstępie czwartkowego po- 
siedzenia, obrońca kom. Bartosze- 
wicza — adw. Hofiman prosił Sąd 
o urzędowe sprostowanie niektórych 
nieścisłości, jakie ukazały się w 
prasie, a mianowicie m. in. i to, 
że nie „suflerował* przy odpowie- 
dziach swego klienta. 
"W dalszym ciągu składał ze- 

znania oskarżony kom. Bartoszewicz 
Na szereg pytań przewodniczą- 

cego ppłk. K. S. Orskiego i prok. 
mjr. K. S. Rumińskiego—oskarżony 
daje, w przeważnej części, odpo- 
wiedzi wymijające lub też obciąża- 
jące inne osoby. 

Na zapytanie przewodniczącego, 
czy udzielił firmie „Marszałk i S-ka* 
zaliczki w sumie kilkudziesięciu 
miljardów mkp. oraz za jego po- 
średnictwem wypłacono tejże firmie 
13 miljardów mkp. wbrew umowie— 
kom. Bartoszewicz stwierdza, że 
listy gwarancyjne firmy są w po- 
siadaniu kierownictwa marynarki, 
przyczem wypłata nastąpiła z po- 
lecenia gen. Bobrowskiego. 

Co do protokularnego przyjęcia 
zamiast pływaków—min kadłubów 
minowych — oskarżony wyjaśnia, 
że zmiana ta nastąpiła na skutek 
prośby firmy, która wówczas po- 
siadała na składzie te przedmioty, 
a kierownictwo pragnąc wykorzy- 
stać wszystkie kredyty, zmuszone 
było wystawić dokument na takie 
przedmioty, na jakie były te kre- 
dyty udzielone. 

  

cy pracownicy tu skierowywali swo-. 
je wyniki badań, tak, iż indywi- 
dualność redaktora schodziła na 
plan drugi. Rzeczą tego redaktora 
było numer zmontować, co nie by- 
ło nazbyt trudnem zadaniem wobec 
ilości materjału. Jeżeli czynił jaką 
selekcję tego materjału to tylko 
kierując się zapewne osiagniętemi 
wynikami naukowemi danej pracy, 
gdyż pismo, będąc ściśle nauko- 
wem, nie miało indywidualnego 
programu literackiego — było po- 
zbawione wszelkich doktryn lite- 
racko-artystycznych. Rzetelna praca 
z poważnym wynikiem badań na- 
ukowych znajdowała sobie miejsce 
na łamach kwartalnika. 

Stąd Pamiętnika Literackiego 
nieoceniona wprost wartość dla 
każdego badacza literatury, a choć- 
by tylko interesującego się po- 
ważnie literaturą laika. Stąd jego 
znaczenie jako fachowego organu 
historji i krytyki literatury polskiej. 

* * 
* 

Parę słów jeszcze o dwuch 
ostatnich rocznikach. 

Opierając się na wynikach ba- 
dań historyczno literackich, do nie- 
dawna u nas nie nazbyt kwitnących, 

Oskarżony sporządził protokuł 
o przyjęciu 300 sprężyn buforo- 
wych, wiedząc o tem, że nie były 
one dostarczone. ` 

Oskarżony tłumaczy się, że 
przedmioty te z powodu braku 
miejsca, pozostały w magazynach 
fabryki, które jednocześnie uważał 
za magazyny marynarki. 

Broni się mówiąc o jakowychś 
intencjach. й 

Na kategoryczne žądanie prze- 
wodniczącego wskazania osoby z 
Departamentu, która udzielała o- 
skarżonemu rodzaju instrukcji — 
kom. Bartoszewicz oświadcza, że 
wyjaśnień w tej sprawie udzieli na 
następnej rozprawie, przedstawi od- 
nośne dokumenty. 

Na zapytanie przewodn. Co się 
stalo & 48 tysiącami lin stalo- 
wych? 

Oskarżony odpowiada. 
Ja widziałem tylko ich wzory. 

Czy były odebrane — nie wiem. 
Miałem informacje, że zostały przy- 
jęte. 

Dalej przyznaje, że uiszczono 
należność jeszcze przed sporządze- 
niem protokułu odbiorczego, lecz 
nie wie z czyjego to polecenia na- 
stąpiło. 

Przewodn.: Kto wpisał do ksią- 
żek fałszywe dane co do lin i sprę- 
żyn? 

Kom. Bart. Bez mojego pole- 
cenia por. mar. Wolski. 

Oskarżony wydał pokwitowanie 
„Nadwiślańskie Zakłady Mech.” na 
48 tysięcy lin i 800 sprężyn, pole- 
cając wypłacić należności, nie otrzy- 
mując żadnego przedmiotu. 

— Byłem przekonany — mówił 
kom. Bartoszewicz—że liny i sprę- 
żyny znajdują się w magazynach 
fabrycznych, gdyż nie wyobrażam 
sobie, aby firma wprowadziła mnie 
w błąd. 

Akredytywy dla firmy „Marszałk 
i S-ka" nie były zupełnie oprocen- 
towane. Zdaniem oskarżonego; do 
niego to nie należało. 

Oskarżony przyznaje, że możli- 
we, iż był inicjatorem w kwestji 
zwołania komisji, która miała na 
celu zaopinjowanie przedłużania u- 
mów  „Nadwiślańskim Zakładom 
Mech.*. 

Kom. Bartoszewicz wyjaśnia, że 
był w Toruniu wraz z innymi człon- 
kami komisji i odebrał 800 zapal- 
ników, wobec czego istniejący pro- 
tokół jest spisany i podpisany zgo- 
dnie z prawdą. 

Przewodniczący zaznacza, że 
wszyscy członkowie owej komisji 
w zeznaniach swych temu |zaprze- 
czyli. 

Prokurator: Czy zapalniki te od- 
bieraliście panowie ilościowo, czy 
jakościowo? 

W tem miejscu przewodniczący 
ppłk. K. S. Orski oświadczył, że 
tę kwestję należy rozpatrzyć przy 
drzwiach zamkniętych. Z powodu 
jednak spóźnionej pory, na tem 
posiedzenie zostało zamknięte. 

Wczoraj sprawa trwała przy 
drzwiach zamkniętych. 

AEC I TAK AKIRA DZA AIA KTE KL SAT KOKS 

Etha napada na pos. Zdziechowskiego. 
P. Jerzy Zdziechowski nadesłał 

nam następującą wzmiankę: 
Nie mogąc osobiście podzięko- 

wać wszystkim tym, którzy tak li- 
cznie czy w iniieniu własnem czy 
w imieniu instytucyj społecznych, 
w związku z napadem zorganizo- 
wanym i dokonanym na mnie, wy- 
dały jednomyślny sąd moralny o 
sprawach napadu, a przy tej spo- 
sobności odwiedzinami, składaniem 
biletów, nadesłaniem listów, depesz 
i zbiorowych rezolucyj dały wyraz 
swych życzliwych dla mnie uczuć, 
składam na tej drodze wyrazy 
szczerej wdzięczności. 

Jerzy Zdziechowski. 

poszczególni pracownicy naukowi 
na polu historji i krytyki iiteratu- 
ry polskiej, zaingurowali u nas ba- 
dania na tematy i zagadnienia o- 
gólne, metodyczne, teoretyczne. Po 
latach pięćdziesięciu naukowego i 
nowoczesnego uprawiania tej gałęzi 
piśmiennictwa, powstała możność 
dokonania uogólnień i ujęcia w 
pewne zasady części poszczegól- 
nych podstaw naukowego, histo- 
ryczno-literackiego i krytycznego 
badania. 

W roczniku XX daje redakcja 
szkic prof. Kucharskiego, usiłują- 
cego przenieść w dziedzinę krytyki 
literackiej metodę krytyki artysty- 
cznej, czy sztuk plastycznych prof. 
Józefa Strzygowskiego. Rozprawa 
ta, stawiająca zagadnienia krytyki 
w nowem świetle i na nowych 
podstawach, ma niezwykle donio- 
słą wartość dla ustalenia tych pod- 
staw krytyki literackiej i badania 
literackiego. 19] 

Rocznik XXII i XXIII, poświę- 
cony prof. Bruchnalskiemu z po- 
wodu czterdziesto-lecia jego pracy 
naukowej, daje kilka rozpraw te- 
oretycznych i metodycznych prof. 
Klarnera, Łempickiego, dr. Żygul- 
skiego i p. Stefana Grabińskiego 
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Gniazda sieroce. 
Przed laty mniej więcej 20, lu- 

dzie szlachetnie, nie po biurowemu, 
ale żywo myślący o kwestjach spo- 
łecznych, stworzyli jedną z najro- 
zumniejszych organizacji i dotąd 
szczęśliwie w Polsce istniejącą. Na- 
wet rozwija się i Ona rozrasta, lepiej 
od innych. 

Postanowiono sierotom, którym 
los odebrał naturalną opiekę rodzi- 
ców, stworzyć dom i otoczenie ro- 
dzinne. Ludzie, którzy założyli Tow. 
Gniazd Sierocych, rozumowali bar- 
dzo trafnie, z wielką znajomością 
psychiki opuszczonego dziecka, że 
tylko wychowanie rodzinne, małe- 
mi grupami, może dać istotny wz- 
nik dodatni, społeczne przygotowa- 
nie do roli obywatela, zamiłowanie 
i poczucie honoru pracy, przytem 
ciepło domowego ogniska, słowem 
wszystko to, czego przy koszaro- 
wem wychowawstwie, choćby naj- 
lepiej zorganizowanem, nie podob- 
na osiągnąć. 

Zasadą Gniazd Sierocych było 
umieszczanie kilkorga dzieci w wie- 
ku od lat 4 u ludzi bezdzietnych, 
przeważnie gospodarzy wiejskich 
lub ogrodników i wpajanie w dzieci 
„Gnieždziakow“, jak je zaczęto nie- 
bawem nazywač, zasady samowy- 
starczalnošci. Wszystkie te dzieci, 
obok odbieranego w najbliższej 
szkole ogólnego wykształcenia, mu- 
siały pracować wedle sił i możno- 
šci, tak jak pracują dzieci gospo- 
darskie, by się o ile sił przyczynić 
do utrzymania domu i rodziny. 

Miało to potrójne znaczenie: 
wyrabiało w dzieciach cenne po- 
czucie godności osobistej, uczyło 
je od najmłodszych lat zawodu, 
mogącego później dać im zarobek 
i wypuszczało w Świat szereg mło- 
dzieży kształconej nie dyletancko, 
lecz fachowo i gruntownie. 

Po ukończeniu lat 16-stu Gnieź- 
dziak, był kierowany do szkół za- 
wodowych, a jak wybór zawodu 
jest robiony sumiennie, Świadczy 
fakt, że w roku 1926—27 mają 
Gniazda 8 wychowanków w szko- 
łach fachowych, w średnich 40, w 
niższych 53 i ta ilość młodzieży 
reprezentuje 26 różnych zawodów. 

W okresie zawodowego kształ- 
cenia, „Gnieżdziacy* muszą własną 
pracą pokrywać 50% kosztów swego 
utrzymania. "W roku bieżącym 
1925—26 pokryli oni przeszło 53% 
korepetycjami, praktyką, zajęciami 
w biurach lub domach prywatnych. 
Z 99 uczniów zawodowego wy- 
kształcenia, tylko 3 nic zrobić nie 
mogło, 23 najstarszych pokryło 
zupełnie swe potrzeby, nie potrze- 
bując pomocy T. G. S$. Przez cały 
czas swego istnienia T. G. S. wy- 
dało w formie stypendjów swoim 
wychowańcom 202.795 zł. na za- 
wodowe kształcenie. 

Gniazda Sieroce zasługują na 
nazwę szkół pracy, bowiem uczą 
jej tam racjonalnie i od pierwszej 
młodości. 

Ostatnio sympatyczna ta ze 
wszech miar instytucja, przypom- 
niała się społeczeństwu, od którego 
potrzebuje, mimo pracy wychowan- 
ków, pomocy materjalnej, wydając 
małą książeczkę przez H. Szpyr- 
kównę napisaną dla zaznajomienia 
szerszej publiczności z ideą prze- 
wodnią Gniazd. Trzy opowiadania, 
pod ogólnym tytułem Gniazda i 
Gnieździęta (wyd. Tow. Gniazd 
Sierocych, Warszawa, Leszno 11), 
zawierają epizody z życia małych 
pracowników, którzy potrafią słu* 
żyć Ojczyźnie w każdej potrzebie i 
umieją pokazać społeczeństwu, że 
otrzymana pomoc nie idzie na 
marne. 

Przydałyby się i nas takie Gniaz- 
da... przydały... ale nie słychać o 
nich, H, R. 

który z temperamentem i zacięciem, 
odbiegającem od innych rozpraw 
porusza w sposób subjektywny i 
indywidualny, „zagadnienie orygi- 
nalności w twórczości literackiej”. 

* * 
* 

Artyku! powyžszy napisany ро- 
pularnie, przeznaczony został dla 
zapoznania szerszego ogółu czyta- 
jącego z pismem, które poza sfe- 
rami naukowemi, niema, zdaje 
się, czytelników. Przynajmniej w 

Wilnie. : 
Twierdzenie to opieram — па 

fakcie następującym: z pośród kilku, 
a właściwie trzech dobrze prowa- 
dzonych księgarń wileńskich: jedna 
jedyna sprowadza Pamiętnik Lite- 
racki w jednym jedynym egzem- 
plarzu. W wypadku zażądania dru- 
giego egzemplarza ksiegarnia zmu- 
szona jest sprowadzać ów drugi 
(nie więcej!) egzemplarz. Pochodzi 
to stąd, że nie chce ryzykować: 
nikt bowiem w Wilnie nie pyta o 
to pismo, a tembardziej nie nabywa, 

Takie jest u nas zainteresowa- 
nie dla wyników badań na polu 
rodzimej twórczości i literatury. 

W. P. 

  
  

=
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Žycie gospodarcze. 
Budowa elewatorów w Polsce. 

Jedną z aktualnych spraw, sto- 
jących na porządku dziennym dzi- 
siejszego życia gospodarczego w 
Pelsce, jest kwestja budowy elewa- 
torów. 

Eksport zboża z Polski jest bo- 
daj najgorzej zorganizowaną dzie- 
dziną handlu, szczególnie zagrani- 
cznego, dziedziną której opłakane 
stosunki wymagają jaknajrychlejszej 
naprawy. jeżeli chcemy doprowa- 
gzić nasz eksport zboża do roz- 
miarów możliwie jaknajwiększych 
i wyciągnąć z niego wszystkie na- 
leżne zyski. 

Te opłakane stosunki zwróciły 
uwagę zarówno sfer rządowych, jak 
i czynników i organizacyj gospo- 
darczych, które od pewnego czasu 
żywo zajmują się sprawą budowy 
elewatorów. Sprawa ta napotykała 
dotychczas, jak również i obecnie 
napotyka jeszcze poważne trudności, 
z których najpoważniejszą jest brak 
kapitałów. 

W ostatnim numerze Przeglądu 
Przemysłowo Handlowego znajdu- 
jemy ciekawe uwagi na temat zna- 
czenia elewatorów dla naszego han- 
dlu zbożowego oraz na temat tego 
kto powinien podjąć się budowy 
elewatorów zbożowych, czy Rząd, 
czy producenci rolni, czy też ka- 
pitał prywatny krajowy z pomocą 
pożycki zagranicznej, czy też nale- 
żałoby sprawę całą oddać do prze- 
prowadzenia kapitałowi zagranicz- 
nemu. 

Zdaniem autora wymienionego 
artykułu w naszych warunkach naj- 
korzystniej byłoby, gdyby budową 
elewatorów zajął się Rząd, a to z 
tego względu, że w takim wypadku 
byłaby gwarancja, że elewatory nie 
zwrócą się przeciw producentowi 
rolnemu, a właśnie spełniając po- 
ruczone sobie funkcje, działałyby 
zarówno w interesie handlu, konsu- 
menta jak i producenta. Zagranicz- 
nemu kapitałowi nie można oddać 
w ręce tak ważnej placówki, gdyż 
posiadając odpowiednią sieć elewa- 
torów zbożowych stałby się panem 
polskiego rynku zbożowego, co 
mogłoby bardzo niekorzystnie wpły- 
nąć na naszą produkcję i handel 
ziemiopłodami. Gdy elewatory bę- 
dą własnością Rządu unikniemy 
podobnych objawów. 

Zdaniem tych elewatorów było- 
by przedewszystkiem centralizowa- 
nie, czyszczenie, gatunkowanie i 
segregowanie ziarna, oraz dokony- 
wanie pewnych operacyj finanso- 
wych pożądanych dla rolnictwa. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
Zastój w przemyśle tkaniny 

drzewnej 

W przemyśle tkaniny drzewnej 
w Wilnie ostatnio panuje zupełny 
zastój. Czynne są tylko 3 zakłady 
wyrobu tkaniny drzewnej, które za- 
trudniają razem około 350 robot- 
ników. Zastój wtej dziedzinie prze- 
mysłu nastąpił na skutek zwężenia 
rynku zbytu na tkaninę którą w 
tym roku wypiera z rynku filc. (z) 

Zakłady poligraficzne w Wilnie 

Na terenie m. Wilna jest czyn- 
nych 27 zakładów poligraficznych 
które zatrudniają 292 robotników. 

Zakłady chemiczne w Wilnie. 

Na terenie m. Wiina jest 22 za- 
kładów chemicznych. Są to prze- 
ważnie fabryki mydeł. świec, ko- 
smetyki i perfumerji. 

Ogółem zatrudnionych w tych 
zakładach jest 80 osób. 

Przerwanie pracy w cegielniach. 

W ostatnich dniach przerwano 
pracę w 6 cegielniach w Wilnie. 
„Nastąpiło to na skutek ukończenia 
się sezonu budowlanego. 

W związku z tem stan bezrobo- 
cia zwiększył się o 100 byłych 
pracowników cegielnianych. (z). 

Sprawy podatkowe. 

Spłata zaliczek kwartalnych na 
podatek obrotowy. 

" W sprawie spłaty zaliczek kwar- 
talnych na podatek przemysłowy 
od obrotu za rok 1926 nadmienić 
należy, iż niedotrzymanie jednego 
z terminów spłaty zaliczki na III-ci 
kwartał roku bieżącego, wyznaczo- 
nych na dzień 20 października i 20 
listopada roku bieżącego, spowo- 
duje, oprócz przymusowego Ściąg- 
nięcia całkowitej kwoty zaległej za- 
liczki na ten kwartał, pozbawienie 
w przyszłości nieakuratnych płat- 
ników wszelkich ulg podatkowych. 
Leży przeto w interesie płatników 
dotrzymanie wyżej wymienionych 
terminów co do uiszczenia podatku 
od obrotu, 

# 

Przez wysortowanie niejednolitego 
zboża wytworzony by został spe” 
cjalny gatunek zboża polskiego 
przeznaczonego na wywóz, który 
trzebaby wprowadzić na rynki świa- 
towe tak, by typ ten odpowiadał 
normom znanym już i przyjętym 
w handlu zbożem. To siłą rzeczy 
wzbudziłoby większe zaufanie do 
polskiego towaru. 

Centralizacja zboża, sciągnięcie 
całej. /produkcji w kilku najważ- 
niejszych punktaca w. wyobiinej 
mierze ułatwiłoby _ aprowizację 
większych miast, ośrodków  prze- 
mysłowych i armji, jak również 
wpłynęło dodatnio na kształtowa- 
nie się cen produktów rolnych. Ze- 
środkowanie handlu hurtowego 
produktami rolnemi w kilku punk- 
tach przysłuży się także i sprawie 
wywozu zboża, gdyż  elewatory 
znajdować się będą przedewszyst- 
kiem w pobliżu głównych szlaków 
prowadzących zagranicę, groma- 
dząc zapasy zboża przygotowanego 
specjalnie do eksportu. Cenną zdo- 
byczą będzie również fakt, że ele- 
watory będą w stanie dostarczyć 
rolnikowi dobrego, wysortowanego 
ziarna do siewu, co przyczyni się 
do ujednostajnienia naszych gatun* 
ków zbóż. Składy takie uchronią 
również kupców i ludność od przy- 
krych niespodzianek przez ogłasza- 
nie co pewien czas stanu zapasów 
zboża w kraju. 

Administracją i eksploatacją e- 
lewatorów powinny się zająć po- 
ważne instytucje finansowe, a to 
ze względu na to, aby miały pod 
dostatkiem gotówki, by rolnikom 
za złożone ziarno wydawać zalicz- 
ki względnie warranty, pod zastaw 
których mogliby oni otrzymywać 
pożyczki. Z instytucyj, którym na- 
leżałoby powierzyć eksploatację e- 
lewatorów zbożowych trzeba na 
pierwszym miejscu wymienić Bank 
Polski, jako instytucję emisyjną, 
posiadający największy zasób ka- 
pitałów lub też Bank Gospodarst- 
wa Krajowego. 

Puszczenie w obieg listów war- 
rantowych, które można byłoby 
cedować, złagodziłoby w pewnej 
mierze głód gotówkowy, dający się 
silnie we znaki całemu naszemu 
życiu gospodarczemu. Pozatem li- 
sty warrantowe mogłyby służyć na 
równi z wekslami i walutami za- 
granicznemi, jako pokrycie obiegu 
banknotów co również przemawia- 
łoby zatem, by sprawą tą zajął się 
Bank Polski. 

Podatek obrotowy nie zmniej- 
szony. 

Ukazały się wiadomości o roz- 
porządzeniu ministra skarbu zmniej- 
szającem podatek obrotowy. We- 
dług zasięgniątych źródłowych in- 
formacji, wiadomość ta nie odpo- 
wiada prawdzie. Rozporządzenie ta- 
kie nie mogło być podpisane z te- 
go względu, że w środku roku 
zmniejszenie tego podatku z natu- 
ry rzeczy pociągnąć by musiało 
zmianę w zgłoszonym już prelimi- 
narzu budżetowym. W chwili obec- 
nej ministerstwo skarbu odbywa 
konferencję z przedstawicielami or- 
ganizacyj kupieckich w sprawie 
zryczałtowania i zmniejszenia tego 
podatku. Cala sprawa jest jeszcze 
jednak w stadjum dyskusji. 

Ceny w Wileńszczyźnie 

KURJER 

Ruch zawodowy. 
Memorjał w sprawie położenia 
gospodarczego pocztowców i ich 

rodzin. 

Zarząd Główny Związku Pra- 
cowników Poczt, Telegrafów i Te- 
lefonów Rzeczypospolitej Polskiej 
wystosował Memorjał do Rządu 
Rzeczypospolitej w sprawie poło- 
żenia gospodarczego pocztowców i 
i ich rodzin, w którym prosi, aby 
Wysoki Rząd Rzeczypospolitej ra- 
czył: 

1) rozpatrzyć jaknajrychlej po- 
łożenie gospodarcze pracowników 
poczty, telegrafu i telefonów i u- 
znać, że byt materjalny pocztow- 
ców winien być polepszony do- 
raźnie, z 

2) wydać zarządzenie, aby przy 
organizacji pracy w urzędach ruchu 
przestrzegany był oŚmiogodzinny 
dzień, wzgl. 46 godzinny tydzień 
pracy, przyczem pracą w godzinach 
nadliczbowych winna być oddziel- 
nie wynagradzana, 

3) uznać zasadę, że poczta i te- 
legraf winny być samowystarczalne, 
lecz nie powinny być eksploatowa- 
ne systemem fiskalnym, 

4) wyznaczyć Zarządom Poczt 
i Telegrafów dostateczne kredyty 
na budowę i remont lokali urzędo- 
dowych, oraz na zakup inwenta- 
rza, niezbędnego do prawidłowego 
wykonywania czynności  urzędo- 
wych, 

5) zwiększyć wydatnie ryczałty 
miesięczne na opał, oświetlenie, 
utrzymanie czystości i zakup przy- 
borów kancelaryjnych, 

6) przyznać naczelnikom urzę- 
dów pocztowo - telegraficznych i 
kierownikom oddziałów w więk- 
szych urzędach dodatek funkcyjny, 
jako ekwiwalent _za kierownictwo 
urzędu i związaną z tą czynnością 
zwiększoną odpowiedzialność, 

1) zrównać stan rzeczywisty 
personelu ze stanem preliminowa- 
nym w budżecie na rok 1926 
przez przesunięcie 3366 funkcjo 
narjuszów do stopnl bezpośrednjo 
wyższych z ważnością od 1 lipca 
1926 t. 

8) w preliminarzu budżetowym 
na rok 1927 zwiększyć ilość eta- 
tów w kategorjach od VII — XIII 
o 10 procent w każdej kategorji i 
w ten sposób obniżyć ilość eta- 
tów w trzech najniższych katego- 
rjach płacy. 

9) mnożną do obliczenia upo- 
sażeń służbowych ustalić, począw- 
szy od 1 pażdziernika 1926 r. na 
18 groszy. t. j. do poziomu cen na 
artykuły plerwszej potrzeby, 

10) przyznać funkcjonarjuszom 
poczt i tejegrafów doraźną zapo- 
mogę na zaopatrzenie na zimę w 
wysokości 50 procent punktów u- 
posażeniowych przy mnożnej 43, 
używając na ten cel części czyste” 
go zysku Zarządu Poczt i Telegra- 
fów w roku bieżącego. (S). ` 

р 

Rajd lotników polskich do Estonji 
Wczoraj o godz. 7.45 wylądo- 

wali na lotnisku w Porubanku: szef 
departamentu lotnictwa pułk. Raj- 
ski z mechanikiem st. sierżantem 
Ryżewskim na aparacie „Bregeut“, 
pułk. Kossowski na apar. „Spaad*, 
por. pilot Cichocki na aparacie 
„Spaad* i por. Kuzian na aparacie 
„Spaad*, 

O godz.9.50 wystartowali dziel» 
ni lotnicy w dalszą podróż. (x) 

OD DO AA KR IKEA TOS 

z dn. 15-go października 

W hurcie, 
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śe: w w 
w Wilnie | Wołkowysku | Landwarowie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 33—34 32 5—5.50 pud 
Owies 32—34 34 nie notow. 

Jęczmień browarowy 32—34 28 e 
„ na kaszę 30—34 28 500 . 

Mąka pszenna am. 1 kg: 1 36 1 zł. za kg. 
Len 16 klg. słoma lniana 2.50 30 nie notow. 
Len oczyszczony „51-52 я 

Oleje: Iniany za 1 kg. 2.70 nie notow. ść 
Pokost , 2.80 + z 
Makuchy lniane 0.42 и % 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. -1.05 ‚ 0.95 1.00 
„ żytnia 50 proc. 50—55 nie notow. 
4 razowa 33—35 ° Ž 1.35 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.80—2.00 1.35 za kg. 1.50 
cielęcina 1.50—1.60 nie notow. 1.70 
baranina 1.20—1.50 1.30 1.50 
wieprzowina 1.90—2.20 2.70 2,70 schab 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 3.90—4.60 3.40 3.30—460 
smalec wieprzowy 4.80—5.20 4.00 4.00 

Nabiał : masło niesolone 6.40 „600 480—500 
solone 4.00—5.00 nie notow. 6.00 

śmietana 1.60—2.30 ы 4.50—5.00 
twaróg 60—80 5 1.20—1.30 
Jaja za 10 sztuk 1.80—2.00 1.50 1.50 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60—0.80 0.60—0.90 2—3 zł. pud 
gruszki 0.60—1.00 0.40—0.60 5.00—6.00 
śliwki 0.60—0.80 — nie notow. 

Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg. 8—10 nie notow. % 
chrom za stopę 1.80—2.00 Iš е 
gemza >” 2.00—2.22 iš ё 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 34 — 345 
Owies . . . . . 29—30 
Jęczmień browar. 34 — 35 
Jęczmień na kaszę 30 

WI LEN S KA 

SPORT. 
Bieg sztafetowy. 

W tych dniach rozpocznie się 
bieg sztafetowy K.O.P. od granicy 
rumuńskiej wzdłuż sowieckiej, ło- 
tewskiej i litewskiej, aż do nie- 
mieckiej. 

Bliższe szczegóły podamy w 
następnym numerze. (x) 

Wyjazd drużyny policyjnej 
do Warszawy. 

W dniu wczorajszym wyjechała 
Wileńska lekkoatletyczna drużyna 
policyjna w składzie 10 osób, na 
zawody policyjne do Warszawy, 
które odbędą się w dn. 16, 17,i 
18 b. m. 

Jako kierownik drużyny poje- 
chał p. kom. Jacyno. (x) 

Zawody lekkoatletyczne o 
„Polskę odznakę sportową* 

D. 17.X oraz 24.X 1926 r. o g. 
10 na boisku 6 p. p. Leg. odbędą 
się zawody lekko-atletyczńe o „Pol- 
ską odznakę sportową*, o którą 
mogą się ubiegać wszyscy człon- 
kowie P. T. Klubu. 

Zgłoszenia zawodników przyjmo- 
wane będą na boisku w dniu roz- 
poczęcia się zawodów do g.9 przez 
sekretarza Wil. O Z. L. A. 

1) W powyższych zawodach o 
„Polską odznakę sportową* może 
startować każdy obywatel polski 
nieposzlakowanej czci, nieupraw- 
niający sportu zawodowo. 

Towarzystwo Miłośników 
Sportu Rybackiego. 

D. 14 bm. w sali klubu Szlache- 
ckiego odbyło się pierwsze zebra- 
nie T-wa Miłośników Sportu Ry- 
backiego, na którem ukonstytuował 
się zarząd tego T-wa. 

W skład zarządu weszli pp.: prezes 
Wacław Makarow, wiceprezes В. 
Szniolis, sekretarz M. Łukaszewicz, 
skarbnik W. Stankiewicz. Do ko- 
misji rewizyjnej weszli Ad. Wolań- 
ski i Niekrasz, do sądu honorowe- 
go — Lucjan Łukaszewicz i dr. Wi- 
told Maliszewski. (z) 

Kursy samochodowe. 

Donosiliśmy już na tem miejscu 
o powstaniu w Wilnie przy Z-ku 
Oficerów Rezerwy kursu kierow- 
ców samochodowych. Kurs ten cie- 
szy się dużą popularnością wśród 
zwolenników ruchu samochodowe- 
go. Świadczy o tem ilość uczestni- 
ków kursu, która przekracza liczbę 
50, a jeszcze bardziej—napływ no-. 
wych kandydatów tak liczhy, że 
kierownictwo kursu zmuszone jest 
organizować coraz to nowe kom- 
plety. 

Obecnie z inicjatywy oficerów 
3 pułku art. ciężkiej rozpoczyna się 
specjalny kurs szoferski dla pp.ofi- 
cerów i podoficerów służby czyn- 
nej. Godziny wykładowe—wieczor- 
ne, nauka jazdy— w dnie świątecz- 
ne. Zapisy są jeszcze przyjmowane. 

Równocześnie w porozumieniu 
z władzami szkolnemi rozpoczyna 
się kurs samochodowego przyspo- 
sobienia wojskowego. 

Wobec szerzącego 516 w szero- 
kich kołach społeczeństwa zrozu- 
mienia dla znaczenia, jakie odgrywa 
w świecie, a u nas dopiero odegrać 
powinien automobilizm jako sport 
i jako najpraktyczniejszy Środek 
lokomocji — w początku listopada 
otwarty będzie ogólno-amatorski 
kurs automobilizmu, na który lista 
kandydatów już jest otwarta. 

Kierownictwo kursów posiada 
do nauki jazdy Samochody Fiat 
model 505, zaopatrzony w najnow- 
sze urządzenia, jak starter, elektry- 
czne oświetlenie i t. d., i „Fordy*. 
Mimo to, że do nauki przeznaczo- 
no samochody luksusowe, a nie 
jak to dotąd było w zwyczaju po- 
dobnych kursów graty więcej na- 
dające się do muzeum, niż do ja- 
zdy—opłata za naukę jest bajecz- 
nie niska. 

Zapisy na kursa przyjmuje i 
udziela informacji sekretarz kursów, 
p. Ignarski, w Gimnazjum im. Jo- 
achima Lelewela, w godz. od 16 
m. 30 do 19-tej wiecz. Tur. 

НЕОИ RZZZYATOTSEOECT AZER CEJ 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
15-X r. b. 

I. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 9,00 9,02 8,98 
Ii. Dewizy 

Londyn 43,77 43,88 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 25,85 2591 25,79 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,32 174,76 173,89 
Rzym 36,65 ' 3687 36,68 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,30 
Bank Polski 76,25—15,00—15,25 
Związek spėlek zarobk. 6,00 
Lilpop 16,00—15,50—16,00 
Modrzejów 3,30—3,15—3,25 

Ostrowiec 1,00—6,75—6,85 
Rudzki 1,17—1,14 
Starachowice 1,82—1,70 
Borkowski 1,30 

Żyrardów 12,00—12,2—125,50 

  

KRONIKA. 
  

      

5 Dziś: Martynjana Op. 

16. Jutro: Wiktora M. 

październ| Wschód słońca---g. 5 m. 50 
Zachód | g. 4 m. 20 

OSOBISTE. 

— Wyjazd pułk. Pasławskiego. 
Wczoraj p. pułk. Pasławski, do” 
wódca brygady K.O.P. wyjechał do 
Warszawy celem objęcia zastąpie- 
nia d-cę K.O.P. gen. Minkiewicza, 
który wyjeżdża na 6-cio tyg. urlop. 

Pułk. Pasławskiego zasiępować 
będzie jeden z dowódców bataljo- 
nu Vl-ej Br. K. O. P. (w) 

SPRAWY PRASOWE 
— Odebranie prawa debitu. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
odebrało prawo debitu pocztowe- 
go: następującym czasopismom: 1) 
„Bolszewik* Ros. — Moskwa, 2) 
„Bądź gotów” pol. — Moskwa, 3) 
„Orka* pol. — Mińsk, 4) „Nasz 
Sojuz* ros. — Paryż, 5) „Ukraiń- 
ski Witry* ukr. — Paryż, 6) „Ro- 
te Jugendwach* niem. — Praga, 7) 
„Promień* biał. — Praga. (x). 

MIEJSKA. 

— Sport między Magistratem 
i województwem o posesję przy 
pl. Napoleona. Od dłuższego cza- 
su między Magistratem m. Wilna a 
rządem (województwem) trwa spór 
do kogo ma należeć posesja Nr. 6 
przy placu Napoleona, gdzie mie- 
sci się istytucja dobroczynna O.O. 
Bonifratrów. W ostatnich dniach 
prokuratorja generalna orzekła, iż 
posesja ta winna należeć do rządu. 

W związku z tem wojewoda wi- 
leński zwrócił się do Magistratu 
m. Wilna o przekazanie tej pose- 
sesji na własność województwa. 

Dotychczas posesja ta należała 
do Magistratu. (z). 

— Plan przemeldowania się 
na dzień 16—X. Komisarjat I. 
Gaona Nr. 12, 14 i 16. Niemiecka 
Nr. 1. (Trocka 2). Niemiecka Nr. 3. 
Trocka Nr. 4 1 6. Niemiecka Nr. 
5, 7.9i 11, z-k. Franciszkański 
Nr. 3 (Mikołaja 1). 

Komisarjat II. Kowieński z-k. 
Nr, 3 i 4. Cmentarna Nr. 2 (czyli 
Kowieński z-k Nr. 6). Cmentarna 
Nr. 4. Oszmiańska Nr. 7 czyli 
Cmentarna Nr. 6. Oszmiańska Nr. 
9. Szkaplerna Nr. 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 13 a, 13 b, i 15. Szkaplerna 
Nr. 17 (Cmentarna bez Nr.). Szka- 
plerna Nr. 19. Oszmiańska Nr. 1 
(czyli Szkaplerna 21 a). Oszmiań- 
ska Nr. 3 i 5. Szkaplerna Nr. 21 
czyli Rudomińska 2. Rudomińska 
Nr. 4, 6. 8 i 10. Rudomińska Nr. 
12 (czyli Cmentarna bez Nr.). 
Cmentarna Nr. 12 i 14. Cmentar- 
na bez Nr. (posesja Jwanowskie- 
go). Nieświeska Nr. 27 (czyli Nieś- 
wieska 33) 29 i 31 Nieświeska Nr. 
25 (czyli Szkaplerna 23 a). 

Komisarjat III. Żeligowskiego 
Nr. 5. Żawalna Nr. 12, 14 i 16. 
ra Nr. 2. Wileńska Nr. 10 

12. 

Komisarjat IV, Sołtaniska pra- 
wa strona od Żubrowej do Jele- 
niej. Jelenia prawa strona od Soł- 
taniskiej do Lipowej. Žubrowa Ie- 
wa strona od Sołtaniskiej do Li- 
powej. Lipowa lewa strona od Żu- 
browej do Jeleniej. 

Komisarjat V. Rydza Śmigłego 
Nr. 27 (czyli Kijowska 26), 29, 31 
i 33. Kijowska Nr. 28, 30, 32i 
34. Pożarowa Nr. 25. Archaniel- 
ska Nr. 66 i 68. 

Komisarjat VI. Polocka Nr. 20. 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40. 
Krzywe Koło od Nr. 4 do 16 włą- 
cznie Filarecka Nr. 21, 23 i 25.(S) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zmiana sieci szkolnej. Ku- 
ratorjum Okręgu Wileńskiego za- 
twierdziło plan sieci publicznych 
szkół powszechnych, według które- 
go m. Wilno zostało podzielone na 
XI rejonów szkół powszechnych i 
i specjalnych. 

Zgodnie zaś z okólnikiem Mi- 
nistra W. R. i O. 5. szkoły o ni- 

- skiej organizacji o ile nie posiada- 
ją charakteru specjalnego (j. n. 
Nr. 16-a 16-b, 32, 36, 40) i nie 
znajdują się w zbyt wielkiej odleg- 
łości od szkół 7-0 klas (jak np. 
Nr. Nr. 23, 43, 48, 50 52) powin- 
ny stracić swą samodzielność i 
stać się filjami równoległemi odpo- 
wiednich szkół 7-0 klasowych. 

W związku z powyższymi zmia- 
nami Inspektorat szkolny m. Wil- 
na opracuje do dnia 1 czerwca 
1927 r. plan stosownej organizacji 
stałej sieci mającej wejść w życie 
z dn. 1 września 1927 r. 

Obecnie mamy w Wilnie: I kla- 
sowych 1, II kl.—4, III kl.—6, IV 
sŻ V kl.—6, VI kl.—11, VII 
kl.—7. 

W obecnym roku liczba czyn- 
nych sił nauczycielskich, znajdują- 
cych się na etacie jednej szkoły, 

nie może być większa od komple- 
tów lekcyjnych pobierających na- 
ukę w tej szkole. (z) 

WOJSKOWA 

— Komplety języków obcych. 
Dow. Obozu Warownego Wilno, 
uruchomiło komplety systematy- 
cznej nauki języków obcych franc., 
niem., angl. i t. d. dla oficerów 
garnizonu. 

Skład kompletu wynosi 8—10 
osób. Opłata za naukę 10 zł. mie- 
sięcznie. (x) 

— Zebrania Towarzyskie T. 
W. W. Sekcja Towarzyska T. W. 
W. będzie ;urządzać stale w kasynie 
garnizonowem zebrania towarzyskie 
w soboty od godz. 22—4-ej. (x) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Zapomoga dla instytucji 
dobroczynnych. Magistrat m. Wil- 
na wyasygnował dobroczynnym in- 
stytucjom wileńskim 36651 złotych 
w tem 19843 zł., jako reszta na- - 
leżności za wrzesień pozostałe zaś 
16808 zł. a conto zapomogi za. 
październik. (S) | 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 13 
b. m. załatwił m. in. następujące 
sprawy: przyjął do wiadomości 
protokóły Głównych i Okręgowych 
Komisji Wyborczych do Rady Kasy 
i uchwalił zwołać posiedzenie Rady 
na dzień 3-go listopada r. b. dla 
ukonstytuowania się oraz wyboru 
członków Zarządu, Komsji Rewi- 
zyjnej i Komisji Rozjćmczej (wy- 
bory, zgodnie z $ 44 przepisów 
wyborczych, odbędą się bezwzględu 
na liczbę obecnych delegatów); w 
związku z prośbą pracowników 
Kasy w sprawie zwrotu potrąco- 
nych im 4—6% poborów, uchwalił 
zwrócić się do Okręgowego Urzędu 
Ubezpieczeń z prośbą o cofnięcie 
swoich okólników w tej sprawie; 
przyjął do wiadomości etaty dla 
Kasy Chorych m. Wilna, zatwierdzo- 
ne przez Okręgowy Urząd Ubezpie- 
czeń, oraz szereg innych okólników 
w sprawach ogólnych. ; 

ZE ZWIĄZ. 1 STOWARZ. 

— Wileńskie koło ; związku 
bibliotekarzy polskich. W niedzie- 
lę dnia 17 października 1926 r. 
zwiedzać będą Członkowie Koła 
bibljotekę w  Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego. Punkt 
zborny na miejscu ul. Wolana 10 
o godz. 1-szej w poł. 

— Sprostowanie. W numerze 
237 „Kurjera Wileńskiego* z dnia 
13 b. m. wkradła się niescisłość 
w zmiance p. t. „Zjazd strzelecki 
w Wilnie*. Powinno być odbędzie 
się zjazd delegatów zarządów pro- 
wincjonalnych w dniu 31—a nie 
30—jak mylnie wydrukowano. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt kpt. pilota B. Or- 
lińskiego. Staraniem Komitetu Wo- | 
jewódzkiego Wileńskiego L. O.P.P., 
kpt. pilot Bolesław Orliński wy- 
głosi w poniedziałek dn. 18.X b. r. 
o godzinie 7 wieczór w sali teatru 
„Reduta* na Pohulance odczyt pod 
tytułem „Moje wrażenia z lotu 
Warszawa - Tokjo - Warszawa. 

Bilety w cenie od 4 zł. do 50 
groszy Są do nabycia: w sobotę 
dn. 16.X r. b. w Sekretarjacie Ligi 
ul. Wielka 34 od godz. 9 do 3 po 
poł., w niedzielę od godz. 11-ej do 
2-ej po poł. w cukierni B. Sztralla 
(Mickiewicza róg Tatarskiej) w dn. 
odczytu 18.X w kasie Teatru Redu- 
ta od godz. 10 do 1 po poł. i od 
3 do 7 wiecz. Członkowie L.O.P.P. 
za okazaniem legitymacji i młodzież 
szkolna korzystają z 20% rabatu. | 

— Zebrania i odczyty w 16. 
X. Tow. Oświaty „,Tarbuth'* od- 
czyt godz. 19 Ludwisarska 4. 

Wil. Żyd. Stow. Oświaty odczyt 
godz. 20 Pohulanka 18. 

Zarząd T-wa „Lutnia'* odczyt 
godz. 18 Mickiewicza 6. 

Komitet T-wa „Oze'* odczyt 
godz. 14 Gdańska 3. : 

Zarząd Zw. Przem.-Odzież ze- 
branie godz. 14 Gdańska 3. (x) 

„UNIVERSAL* 
Ul. WIELKA 21. 

Patefeny i gramofony sprzedaż 
na raty 6-cio miesięczne. Wielki 
wybór płyt patefonowych i gra- 
mofonowych oraz instrumentów 
muzycznych. Lustra, lampki 
elektr. kieszonkowe i żarówki. 
Własny warsztat reperacyjny. 1705 

  

      

Doktór medycyny | 

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

ne słońce górskie. 
UI. Mickiewicza 12, róg Tatarskiej. 
Od 10—2 i 5—7. Panie od 9—10,
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SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sobótka. W sobotę dnia 16 
października r. b. odbędzie się 
pierwsza „Sobótka* w Ognisku 
Akademickiem. Wstęp dla człon- 
ków i gości. Początek o godzinie 
9 wieczór. Trio akadeniickie. 

— Wieczór „Bandy*. Schola- 
rze wileńscy, w instytucji  cnej 
imieniem „Banda“ skonfederowani, 
'niniejszem wiadomem czynią, i że 
dnia 21-go Octobra, miesiąca, 
Anno Domini 1926 w Oberży, pod 
nazwą „Ognisko Akademickje” po- 
wszechnie znanej, — igrzyska przy- 
stjne uczynione będą. 

Ku zacnej wszechności akade- 
mickiej tudzież gościej proszonych 
łacnemu rozwesleniu. 

Biiety zasię co rychlej nabywać 
się godzi (w kasach: Mensy—Bak- 
szta 11 i Ogniska — Wielka 24) 
z mieszku hojnem  potrzęsieniem 
gwoli dobra pospolitego. 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE 

— W niedzielę 17 października 
o godzinie 3 po poł. odbędzie się 
w sali gimnazjum białoruskiego, 
Ostrobramska 9 publiczny odczyt 
urządzony staraniem Koła Wileń- 
skiego Instytutu Białoruskiego Go- 
spodarki i Kultury wygłoszony 
przez p. Stankiewicza na temat 
„Musułmanie Białoruscy i literatu- 
ra białoruska drukiem arabskim*. 

Wejście wolne. 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 

— Zezwolenia na zawiesze- 
nie skarbonek. Ministerstwo Spr. 

Wewnętrznych: reskryptem No. BP. 
3184—26 z. dnia 15 lipca r. b. u- 
dzieliło zezwolenia Zarządowi Sto- 
warzyszenia Dobroczynnego Pomo- 
cy Ubogim Żydom z Palestyny p. 
n. „Ramban* na zawieszenie w lo- 
kalach publicznych do dnia 31-go 
grudnia r. b. skarbonek. 

NADESŁANE. 

— Polska Sekcja Kulturaino- 
Oświatowa przy Komisji Okręgo- 
wej Zw. Zawod. w Wilnie urządza 

_ odczyt „Gruźlica — jako choroba 
proletarjatu*. Wygłosi dr. Stefan 
Brokowski dn. 17/X 26 r. w nie- 
dzielę o godzinie 12 m. 30 w sali 
kina Polonja przy ul. Mickiewi- 

cza 22. 1152-1 
— Delikatny i wrażliwy na- 

_ skórek ciałka dziecięcego jest ciągle 
narażany na niebezpieczeństwo za- 
czerwienienia, zapalenia i t. p. cho- 
roby skóry. Niezawsze przyczyną 

podjęła się 
produkcji 

2 „ 

Obydwa gatunki swoim wyśmienitym smakiem, 
|aromatem oraz zawartością tłuszczów i pożywnością prze- 
wyższają wszystkie dotychczasowe gatunki zagranicznego kakao. 

Żądać we wszystkich poważniejszych sklepach kolonialnych i spożywczych 

Jeneralna reprezentacja na Wilno i okolice 

MG „Handel-importowy* “27: 
Wilno, ul. Zawałna 27. Tel. 746. 

  

| KAZIMIERZ RUTKOWSKI 
p Wilno, uł. Wielka 47 

ntelę, że z dniem 16 b. m. sklep detaliczny 

oraz składy hurtowe firmy przeniesione zostały 
1 z pomieszczenia przy ul. Wielkiej Nr. 64 do nowego obszerne- 

Ka go lokalu przy 

ul. Wielkiej Nr. 47. 
FIRMA POLECA: 

W sklepie detalicznym: jedwabie, bostony, kamgarny, szewioty, 
(wyroby bieliźniane etc. W składzie hurtowym specjalne wyroby 

ZJEDNOCZONYCH ZAKŁADÓW 

|G. Scheiblera i L. Grohmana 
w Łodzi. 

i Mając bezpośrednie stosunki z iabrykami, firma udziela instytu- 
E! <jom państwowym, komunalnym i osobom prywatnym 

3 - KREDYTU na dogodnych warunkach. 

  

Wszechświatowo znana fabryka czekolady 

„SAROTT 
KAKAO 

1 gatunek „SAROTTI“—KAKAO 
„KONSUM“—KAKAO. 

tego są warunki niehygjeniczne, w 
których się dziecko znajduje. 

Nader częste zapalenie skóry 
jest spowodowane używaniem przy 
kąpieli dzieci mydła, które zawie- 
ra mało tłuszczu, wiele natomiast 
zawiera składników (szkodliwych, 
jak soda i t. p. 

Wszystkie szkodliwe skutki my- 
dła, pudru i kremu usunięto w 
słynnych preparatach „Bebe Szofma- 
па“, których skład chemiczny jest 
doskonale przystosowany do po- 
trzeb ciałka dziecięcego i nietylko, 
że zapobiega wszelkim dolegliwoś- 
ciom skóry, lecz leczy także po- 
drażnioną skórę. 

Dłatego preparaty Муфю, Puder 
i Krem „Bebe Szofmana* mogą i 
powinny być w ciągłym użytku 
przy pielęgnowaniu ciałek dziecię- 
cych, a także u dorosłych o wrażli- 
wej cerze. — ad. 1-3. 

ROZNE. 

— Autobus do Niemenczyna. 
Staraniem kierownictwa Państwo- 
wej szkoły rolniczej w Antowiłu 
został ustanowiony na 15 klm. od 
Wilna na sosie Wilno-Niemenczyn 
przystanek autobusowy w Antowilu. 
Następnie dzięki interwencji p. Wo- 
jewody wileńskiego osoby jadące 
do Antowilu nie będą płaciły—jak 
dotychczas 2,50 lecz 1,40—normal- 
ny—1 zł. ulgowy. 

— Spadek po carach. W dniu 
14 b. m. przy rozbieraniu części 
cokołu pomnika Murawjowa odna- 
leziono miedzianą tablicę erekcyjną 
pomnika oraz monety srebrne na 
sumę 9 rb. 75.kop. Napis na ta- 
blicy w tłumaczeniu brzmi: „Trze- 
ciego października 1897 roku za 
szczęśliwego panowania cesarza 
Mikołaja li przystąpiono do budo- 
wy tego pomnika hrabiemu Micha- 
łowi Mikołajewiczowi Murawjowi 
będącemu od 1863 do 1865 roku 
głównym naczelnikiem Północno- 
Zachodniego kraju. Modły przy za- 
kładaniu pomnika odprawił archie- 
biskup litewski i wileński Hierorim. 
Dla kierownictwa robót przy bu- 
dowie pomnika z najwyższego ze- 
zwolenia ustanowiony został ko- 
mitet pod przewodnictwem dowód- 
cy wojsk Wileńskiego Okręgu Wo- 
jennego gen. adjutanta Trockiego. 
Projekt posągu opracował akade- 
mik Czyżow. Ogólny projekt pom- 
nika opracowali: artysta malarz 
Griaznow, budowniczowie: inżynie- 
rowie wojskowi gen. lejtenant Bert- 
chold, gen. major Parapkin oraz 
inž. Winer“. 

Znalezisko złożono tymczasowo 
w Oddziale Sztuki Urzędu Woje- 
wódzkiego. (z) 

  

   
Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22. 

Z POGRANICZA. 

— Orkan. Szalejący wczoraj- 
szej nocy orkan pozrywał połącze- 
nia telefoniczne na całym prawie 
odcinku Vl-ej Brygady K.O.P. 

Dzięki wysiłkom oddziałów tech- 
nicznych tejże Bryg. komunikację 
telefoniczną naprawiono w przecią- 
gu paru godzin. (x) 

— Ostrzeliwanie polskiego 
aeroplanu przez Litwinów. W 
dniu 13 bm. w rejonie Druskienik 
litewska straż graniczna ostrzeli- 
wała przelatujący tamtędy nasz 
aeroplan, który leciał z Grodna do 
Wilna. Aeroplan przeleciał bez żad- 
nego uszczerbku. (z) 

— Aresztowanie przemytnika 
na granicy. W rejonie Rudziszek 
patrol i. O. P. zatrzymał onegdaj 
niejakiego  Rodzińskiego Pawła, 
który usiłował przewieść do Litwy 
partję towarów galanteryjnych. (z) 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

w Wilnie. 
— Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 15 

bm. o godz. 3 m. 20 na ul. Antokolskiej 
w pobliżu domu Nr 130 silny wicher 
przewrócił drzewo przydrożne (brzozę) 
wysokości 18 metrów i grubości 80 cm. 
Drzewo upadło na przejeżdżający wóz, 
JE przez właścicielkę Wąsowicz 
atarzynę, zam. we wsi Świętniki, gm. 

Bystrzańskiej, która odniosła lekkie 0- 
brażenie głowy. Ciężko poraniony został 
koń w grzbiet i nogi. Oprócz tego pa- 
dające drzewo zerwało druty teiefonicz- 
ne na linji Wilno—Niemenczyn, które 
zabezpieczono. 

— Podrzutek. Dn. 14 bm. w kory- 
tarzu domu Nr 3-przy ul. Archangiel- 
skiej, znaleziono 2 mies. niemowlę płci 
męskiej, które skierowano do przytułku 
„Dzieciątka Jezus”. 

— poraz który? Dn. 14 bm. Bujal- 
ski Kazimierz, por. 1 p.p. leg., zam. w 
Koszarach Piłsudskiego zawiadomił po- 
licję, że tegoż dnia z kieszeni paltą wi- 
szącego w,szatni restauracji „ Myśliwskiej” 
skradziono na szkodę por. Michalskiego 
Ludwika z 5 p. p. leg. zamieszkałego 
również w koszarach Piłsudskiego około 
550 zł. gotówką. Podejrzeń brak. 

— Kradzież palta. Dnia 14 bm. do 
Abramowiczowej Gity, zam. przy ul. 
Wielkiej 40, nieznani sprawcy przy po- 
mocy otwarcia drzwi podrobionym klu- 
czem dostali się do jej mieszkania i 
skradli palto damskie wart. 250 zł. Po- 
dejrzeń brak. 

— Kradzież książek, Dnia 14 b. m. 
do lckowicza Abrama, zam. Literacka 2, 
nieznani sprawcy dostali się przy pomo- 
cy wywiercenia otworu w drzwiach do 
składu książek, mieszczącego się pod 
tymże adresem i dokonali kradzieży. Co 
skradziono, narazie poszkodowany mie 
może zapodać. 

— Kradzież bielizny przy pomocy 
rozchylenia krat okiennych. Dn. 14 
bm. do mieszkania Krzemińskiej Fran- 
ciszki, zam. Subocz 15, kierowniczki pral- 
ni przytułku „Dzieciątka Jezus”, w nocy 
z dn. 13 na 14 bm. dostali się jacyś nie- 
znani sprawcy do pralni i dokonali kra- 
dzieży bielizny na sumę 884zł. na szko- 
dę tegoż przytułku. (x) 

6, 8 i 10,15.   

Spieszcie zobaczyć! Sobota 16 i niedziela WIKTORA HUGO 
17-X ostatnie 2 dnil „Nędznicy* 

Na prowincji. 
— Rozwydrzenie. Dnia 10 bm. we 

wsi Pawłowo, gm. Turgielskiej w czasie 
wynikłej kłótni, Bartoszewicz Maciej, 
uderzył kilkakrotnie pięścią w pierś 
Świrkową Reginę, która w tymże dniu 
o godz. 24 zmarła. Trupa zabezpieczo- 
no. Bartoszewicz zbiegł. 

— Samobójstwo. Dn. 12 bm. o g. 
10 m. 30 w lesie około st. Orany znale- 
ziono trupa Makarewicza Walerjana, któ- 
ry w tymże dniu popełnił samobójstwo 
przez powieszenie się. Przyczyny nara- 
zie nie ustalono. 

— Dnia 11 bm. o godz. 14 w Pod- 
brodziu usiłowała otruć się esencją kar- 
bolową Bardzo Anna, lat 16, zam. we 
wsi Małajkiańce, gm. Kiemieliskiej, pow. 
Święciańskiego. Przyczyną usiłowania 
samobójstwa — tło miłośne. 

— Ostrożnie z bronią! Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, iż Łazar 
Włodzimierz, mieszk. wsi Barańce, gm. 
wilejskiej ranił się w nocy z 3 na 4 bm. 
sam, wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z bronią (karabin obcięty). Akta 
skierowano do Podprokuratora, zaś ob- 
cięty karabin z odpisami dochodzeń — 
do Starosty. (x) 

— Sam sobie winien. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, że szopa 
Mikulicz-Radeckiej i dom mieszkalny 
Ciunela Szymona, zam. w kolonji Bohi- 
nia, pow. Brasławskiego spłonęły du. 19 
ub. m. wskutek nieostrożnego bocho- 
dzenia się z ogniem przez poszkodowa- 
nego Ciunela. 

— Pożar. ) 
w kol. Kala, gm. Worniańskiej wskutek 
nieustalonej narazie przyczyny spalił się 
dom mieszkalny Miedrusłańskiego Józe- 
fa. Straty wynoszą 1000 zł. 

— W tymże dniu, we wsi, Wielka 
Wieś, gm. Czereskiej, pow. Święciań- 
skiego wskutek wadliwej budowy komi- 
na, spalił się dom mieszkalny Ławrydą- 
na Leona. Straty wynoszą 500 zł. 

— Kradzież koni. W nocy z 10 na 
11 bm. na szkodę Bagina Grzegorza, 
mieszk. wsi Pisarewszczyzna, gm. Kraś- 
neńskiej skradziono wzgl. zaginęły 2 ko- 
nie, wart. 350 zł. 

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

Jak w czasach obecnych pożądana jest 
łatwa, lecz wesoła rozrywka, najlepszym 
dowodem służy graną obecnie w Teatrze 
Polskim  krotochwila W. Rapackiego 
„Papa się ženi“, na której Teatr bywa 
zapełniony do ostat:iego miejsca. Pu- 
bliczność świetnie się bawi na dowcip- 
nej akcji tej krotochwili, darząc wyko- 
nawców rzęsistemi oklaskami. ; 

„Papa się ženi“ po jutrzejszem (nie- 
dzielnem) przedstawieniu schodzi zupeł- 
nie z repertuaru. 

— Najbliższa premjera. Ostatnią 
nowością Teatru naszego będzie świetna 
komedja Lenguella „Bitwa pod Vaterloo". 
Autor daję satyrę na stosunki, jakie pa- 
nują w świecie kinematograficznym, wy» 
posażając tę wesołą satyrę świetną ga- 
lerją typów niezawodnie zabawnych i 
aktualnych. S A 

Role główne w tej nowości objęli: 
K. Wyrwicz-Wichrowski, L. Wołłejko, S. 
Purzycki, T. Piwiński i inn. 

Reżyseruje p. K. Wyrwicz-Wichrowski. 
— Powtórzenie uroczystości Fre- 

drowskiej dla młodzieży. W niedzielę 
o godz. 4-ej pp. „Damy i Huzary*, po- 
przedzone słowem wstępnem, odegrane 

  

III i IV serja 

Przedwczoraj o godz. 14 

(Šanio galainika)  jeax walca "byty mes 

będą po cenach najniższych dla uczącej 
się młodzieży i szerszej publiczności. +4 

— Poranek symfoniczny w „,Lutni*. 
Jutro w niedzielę 17 bm. odbędzie się 
poranek urządzony przez Wileńskie To- 
warzystwo Filharmoniczne, poświęcony 
twórczości Edwarda Griega. W progra- 
mie m. in. li II suita z „Peer Gynta“, 
uwertura „Jesień”, Marsz z Sigurda i in. 
Wykonawcy: Wileńska Orkiestra Symfo- 
niczna. Dyryguje Adam Wyleżyński. Po- 
czątek o godz. 12 m. 30 pp. Ceny miejsc 
od 15 gr. do 2 zł. 

, Kasa czynna od g. 11-ej r. do 9-ej 
wiecz. bez przerwy. 

Z ekranu. 

„Dzwonnik z Notre Dame* w Ju- 
trzence. 

Jeszcze nie skończono wyświe- 
tlać wspaniałych „Nędzników*, a 
mamy już możność oglądania no- 
wego filmu, kręconego na tle innej 
powieści nieśmiertelnego V. Huga. 

Podobnie jak w „Nędznikach* 
przepływa przed nami potok życia 
bujnego z jego jasnymi wzlotami 
i ciemnemi zbrodniami. Z zajęciem 
śledzimy dzieje młodej dziewczyny 
rzuconej przez fatum na samo dno 
nędzy społecznej, wychowywanej 
wśród żebraków, skąd po 20 latach 
wyzwala ją miłość i unosi już w 
lepsze jutro. Niemniej zaciekawia 
nas życie mistrzowsko-odtworzone 
strasznego Quasimoda, dzwonnika 
z Notre Dame, który z prześladow- 
cy dziewczyny s'aje się jej wyba- 
wicjelem, od Śmierci. Niewinnie 
skazaną na ścięcie ratuje śmiałym 
skokiem z wieży po linie, unosząc 
we wnętrzą katedry, dokąd jako 
„miejsca świętego * siepaczom wstęp 
wzbroniony. Akcja tych dwojga lu- 
dzi misternie przepleciona scenami 
tragicznemi, gdzieniegdzie nawet 
komicznemi, które są promieniem 
słońca na ciemnem tle krzywd i 
zbrodni ludzkich jest niezmiernie 
ciekawą. : 

Rolę dzwonnika odtwarza Lon 
Chancy znany wileńskim bywal- 
-com kinowym z filmu „Duch w o- 
perze*. Swą grą potwora obrzydli- 
wego w ludzkim ciele wywołuje na 
widzach niezatarte wrażenie. Na 
wyróżnienie zasluguje scena cier- 
pień na kole, którą zagrał niezrów- 
nanie. 

Ciekawe i dobrze podchwycone 
psychologicznie są sceny batali- 
styczne i zespołowez życia żebra- 
ków w ich własnej oberży, gdzie 
„po całodziennym trudzie šlepi 
wzrok odzyskują a kulawi władzę 
w członkach*. Klasyczne kostjumy 
z epoki Ludwika XI i oryginalne 
zdjęcia Paryża uzupełniają całość 
obrazu. 

Niestety ten dobry film jest 
przeładowany objaśnieniami, które 

  

racownia damskich 
męskich kapeluszy 

nużą widzów i tak np. by na mo- 
ment i to zbyt krótki dla pamięci 
wzrokowej pokazać katedrę Notre 
Dame musi widz przeczytać blisko 
30 wierszy objaśnień zresztą nic 
konkretnego nie mówiących, t. zw. 
popularnie „bujdy na aka 
Również zbyt częste rwanie się fil- 
mu psuło efekt całości, doskonałej 
w innych warunkach. ši. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec nieścisłości w artykuliku „Nie- 
pomierne żądania dozorców domowych”, 
umieszczonego w „Dzienniku Wileńskim* 
z dnia 14 bm. uprzejmie upraszamy o 
umieszczenie w poczytnym „Kurjerze Wi- 
leńskim* następującego wyjaśnienia: 

Nie prawdą jest, że dozorcy domowi 
w sprawie zawarcia umowy zbiorowej 
na rok najbliższy żądają podwyżki pen- * 
sji ze 105 zł. na 140 ak na miesiąc, 
gdzie dozorcy domowi mając obecnie 
najwyższą pensję 112 zł. żądają podwyż- 
ki do 135 zł., co jest zupełnie racjonal- 
nem ze względu na płace dozorców do- 
mowych w innych miastach Rzeczypo- 
spolitej, jak np. w Warszawie, gdzie do- 
zorcy otrzymują najwyższą pensję 150 
zł. przy daleko mniejszym nakładzie pra- 
cy, a wszak Wilno jest najdroższem mia- 
stem w Polsce, 

„, Dalej nieznany autor w „Dzienniku 
Wileńskim" twierdzi, że płace dozorców 
domowych przed wojną wynosiły po 
10—15 rb. przy ul. głównych, co jest zu- 
pełnie nieprawdą, gdyż płace dozorców 
domowych przed wojną przy głównych 

A wynosiły po 20—30 rt. na mie- 
iąc. 

„Co zaś do rzekomo tradycyjnego 
popierania dozorców domowych przez 
P. Inspektora Pracy, Świadczy fakt, że 
na Komisjach Rozjemczych p. Inspektor 
Pracy, jako przewodniczący, zwykle roz- 
strzyga zażalenia dozorców domowych 
na korzyść właścicieli nieruchomości, z 
tego też powodu Związek Zawodowy 
Dozorców Domowych i Służby Domo- 
wej, oddział w Wilnie zamierza wystąpić . 
do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz- 
nej z prośbą o sanację stosunków w In- 
WSO Pracy 63-g0 obwodu miasta 

na. 

  

„Poniewaž Stowarzyszenie Wtascicieli 
Nieruchomosci wogóle nie życzy sobie 
pertraktować z dozorcami domowymi w 
sprawie umowy zbiorowej, we wtorek 
dnia 19 bm. o godz. 5 wieczorem w loka- 
lu przy ul. Kijowskiej Nr 19 odbędzie się 
Walne Zgromadzenie wszystkich dozor= 
ców domowych „m. Wilna dla zareago- 
wania na nieprzejednane stanowisko Sto- 
warzyszenia Właścicieli Nieruchomości. 

Za Prezesa Narkiewicz. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczo! ciowe, sy 
filis i skórne. Przyjmuje gos i 5-8. 

    

Kobieta. lekarz : 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i sk6rne, 
Przyjm. 12—5 Ul. Mickiewicza 24, m4 

Telefon Nr. 277. 

    

i Qpecjalny sklep naczyń 
Į kuchennych SAluniie 

Madeleine, ścigany przez inspektora policji Jawerta. W roli 
asa czynne od g. 3.30. 

Kozetty—Sandra Milowanowa. 
Uprasza się Sz. Publiczność O przybycie za 15 min. do pocz. seansu. 

Seansy o godz. 4, 
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i wojlok do obija- 

po najtańszych cenach 
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IKIT do okien 
w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

-wieśf Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg 
Szur 225 zaułka $w. Mikołaja Nr. 1. 
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Alt.    
   

  

  

które ukazało się 
w sprzedaży w 2-ch 

gatunkach 

  

SDK TAKIEJ MI U AGŁNTÓW АМНА Uwa 
Każdy może mieć ślicznie wykonany portret o 50% taniej przysy- 
łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen- 

tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. 

l-szy Wileński Zakład Artystycznych Portretów 
L. MIZERĖC, Wilno, $-io Jańska 6. Firma egz. od r. 1910. 

  

1539 

  

  

DGPNGONGOMW 

Fade, Hilo i ite 
Góhć Szofmana niezbędne do pielęgnowania 

ciałka niemowlęcia, a nie- 

Żądać w aptekach, składach apteczn. i pi rfu- 
meryjnych. Prawdziwe—ze znakiem „Aeroplan” 
0GPNGDOWGODNGONTCHWGONGOWGEO 

į zawodne środki dla dorosłych o wrażliw. cerze. ( 

  

krawiec damski 

I. Mołubowicz, 5%" 
przyjmuje obstalunki 
na palta, kostjumy, i 
futra. Ceny od 40 zł. 

| Piotrogrodzki 

JEż iekcji kroju. 

Dśrodki 
majątków posiadamy 
do sprzedania na do- 
godnych warunkach. 
Wileńskie Biuro Komi- 
sowo-Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21. 1709-0 

  

      delikatnym 

    

     

  

   

    

    

   
  

      

     

Swój do swego. : 

Sklep carzašcijaiski galaateryjo - spożywczy 1 tyłaniowy 
Dominik 

w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 

Wanny lano-emaljowane pierwszorzędnego ga- 
tunku, Armatury do wanien, wodociągu i kana- 
lizacji, Rury kamionkowe, żeliwne i wodocią- 
gowe, Piecyki oszamotowane poleca ze składu, 

po cenach konkurencyjnych 

Dom Handlowy Bracia Cholem 
Wilno, Kwiatowa 5, tel. 3—53 i 9—19. 1734 | 

Swój do swego. 

Czesnulewicz 

  

  

Obicia meblowe 
DRELICHY na MATERACE 

poleca W. MOŁODECKI 

od 5-ciu zł. mtr. 

MEBLE 

Wileńska 8. 1689-0 

  

  
„Wileńska Pomoc Szkolna” 

Wilno, ul Wielka 66. 
POLECA: Mapy, globusy, tablice poglądowe, 
cyrkle. Przyrządy lizyczne. Szkło laboratoryjne. 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 

Tel. 941. 

Odczynniki. Meble szkolne.  1572—7     

1755-4 

WĘGIEL 
Zawalna 11-a. 

górnośląski 
opalowy 

z najlepszych kopalń, o najwyższej kaloryjności 
poleca z dostawą do domów 

ZYGMUNT NAGRODZKI, 
Skład maszyn. 

1700- 
   j optycznych 

  

KINO х 

„Polonja' 
Mickiewicza 22. 

ANONS. 
Wkrótce ukaże się film 

„ij, Pierwsza 
Brygada 

Pierwszy Marszałek 
Polski i jego orlęta. 

Na tle fragmentów 
z tegoroczn. urOczy- 
stości podczas his- 

torycznego 

Masza szlakiem kadrówki 
Reżyserja 
Wikt. Biegańskiego 

i dramat 

Bunt milości 
w roli głównej 

2 Glorja Swanson. 

Wileńska 
Spółka Handlowa 

Trocka 1, poleca sery 
holenderskie I gat., kon- 
serwy różnych gat., węd- 
liny, masło i codziennie 
świeże mleko. 1741-b 

l i M. SNARS! T, Wil- 
JEJ no, ul. Niemiecka 
Nr. 22. Egzyst. od r. 1900. 
Duży wybór rozmaitych 

i elektryczn. 
a-1617 

    
  

  

materjałów. 

1719 

Świena egzystencjał 
Magazyn damskich kape- 
luszy w Toruniu na Po- 
morzu, z towarem, urzą- 
dzeniem, 5-ciu pokojo- 
wem mieszkaniem z ele- 
ganckiemi meblami, for- 
tepjanem i t. d. zaraz do 
sprzedania. Do objęcia 
w całości potrzeba 13 ty- 
sięcy złotych. Łaskawe 
oferty uprasza się spiesz: 
nie nadsyłać: Toruń, Mo- 
stowa 25, Magazyn dam- 
skich kapeluszy. — 1733-1 

DOMY 
w śródmieściu. Po- 
siadamy nabywców. 
Przyjmujemy również 
zlecenia sprzedaży do- 

mów. 
Wileńskie Biuro Komiso- 
wo - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, a, RY 

Przygotowania 
do egzaminów 

z kursu szkoły powszech- 
nej. Uniwersytet Pow- 
szechny im. Ad, Mickie- 
wicza. W. Pohulanka 14, 
od 6—9 wiecz. = 1742-2 

Pokój 
do wynajęcia nieume- 
blowany, Suchy, jasny 

z wygodami. 

Di. Kalwaryjska ŻA m. 7. 
1746-1 

  

Tapiter-dekorator 
robi tanio i dobrze oto- 
many, materace i t. p. 
przeważnie po domach 
prywatoych. Może wyje- 
chać na prowincję—ma 
chlubne świadectwa. Ad- 
res: Wilno, ul. Sadowa 
19, dom zajezdny, tapi- 
cer T. Tercjasz.  1732-5 

Biuro elekiro-tochniczne 
D.Wajmana 
Największy wybór i ceny 
Ass, UI. Trocka 17, 
telefon 781. 1743-b 

ś« zakład opty- 
„Oplifut” czno-okulisty= 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. 1691-b 

| rowery firm 
H Rojal, Elfilt Banderu 
iinnych firm. Maszyny 
do pisania, do szycia, 
gramofony. Wielki wybór 
płyt. Pracownia do repa- 
racji różnych system. ma- 
szyn. Wielka 5, Lacki. 

1695-b 

rata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

rawiec męski P. Radzi- 
wiłowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 
dy. b-1259 

  

przerabia ze starych na 
nowe na najmodniejsze 
fasony. G. GUT, Niemie- 
cka 21, m. 26. 1676-a 

  

Po (były maj. nach 
ster firmy Paweł Bu- 

re) Witold Jurewicz, ul. 
Mickiewicza 4. 1677-a minimi ję 

© pra ania specjalnie mę- 
Skich kapeluszy prze- 

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

*° 8-1327 

Sklep astronomiczno- 
mleczny N. Jezier- 

Ski, ul. Wielka 47 obok 
hotelu „Palace”. Ryby, 
konserwy, czekolady kra- 
jowe i zagraniczne, sery 
szwajcarskie i holender- 
skie, masło świeże. Obz 
sługa sumienna, dostawa 
do domów. 1633 —m— 

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. pinja 

zamcze, Królewska Nr.9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b LL. 
jp sai się obiady do- 

mowe z 3-ch daf 1 
zt. oraz kolacje. Produk- 

ta codziennie świeże. 
Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja“. 1693-b 

OKNIE, sekcja granice: l „ fekcja, galanter- 
Ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych pole- 
ca D. H. W. Nowicki, 

Wilno, ul. Wielka 30, 
telefon 9-08, a-1659 

nit", Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 

a-1386 

Kolczyki 
Najtańsze źródło. Naj- 
większy wybór. -N. Rejt- 
bord. Niemiecka 4. 1678 

|< róg Wiel- „Bar Wilbóski" ое УЛаг 
wicz Nr. 2. Śniadania, 
obiady i kolacje. - Obiad 
z 3-ch dań z chlebem 
1 zł, 30 gr. 1721-b 

„Bar Angielski" 
Sniadania, obiady, kola- 
cje. Niemiecka 21. 1722-b 

Hafciarka 
doświadczona z kwalifi- 
kacją, posiadająca gust 
artysty„zny, znająca „nait 
biaty i kolorowy, roboty 
filejne i aplikacyjne oraz 
haft modern potrzebna 
jest dla zajęcia wiecz, 
Informacje; ul. Subocz 19 
codzień od 6—8 wiecz. 

1754 

Zgubiono 
legitymację i przepustkę 
kolejową na nazwisko 
Skrzyckiego  Aleeksaa- 
dra, ul. Ponarska 61—7, 

* 1756 

Zgub. ksiąžeczkę 
wojskową. 

wydaną przez P. KU 
Wileńskie na im. Zenona 
Lebiedzińskiego uniewa- 
žnia się. | 1750   

Taklad fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygjena.  1685-b 

„Optyk-Rabin” se has 
w kraju założ, w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

JE zębów  sztucz- 
nych na złocie i kau- 

czuku. L. Minkier, Wileń- 
ska 21. Medal duży srebr- 
ny. a-1616 

pracownia wojłoków 
„ damskich, męskich i 

dziecinnych. Najlepsza 
wełna. Ceny umiarkowa= 
ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 
lewo, a-1658 

  

Upnieważnia się zgubio- 
na książeczka woj- 

Skowa, wydana przez 
Swięciańskie P. K. U. na 
imię Saulewicza Józefa. 
unieważnia się, 1761 

Ogłoszenia 
do 

„Mujer Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagiellońska 3. 
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