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Mie pod właściwym ddresem. 
Od czasu pewnego po całej 

Polsce coraz częściej rozlega się 

wołanie na nadmiar w kraju inte- 

ligencji. 

Pisze się o tem w prasie, gło- 

si z mównic publicznych, wołanie 

to rozlega się nawet z katedr uni- 

wersyteckich. 

Na otwarciu roku akademickie- 

go w wszechnicy Wileńskiej zna- 

komity myśliciel i Rektor wszech- 

nicy wobec młodzieży stwierdza 

dla uzasadnienia tej tezy, że na 

zachodzie jedno gimnazjum, które 

jest wstępem do uniwersytetu, przy- 

pada na 300,000 ludnoścj, a w 

Polsce jedno na 100,000. 

A inny znakomity uczony na 

najstarszej wszechnicy Krakowskiej, 

która przez wieki była Światłem, 

bijącem na całą Polskę i źródłem 

ożywczem, z którego czerpały nie- 

zliczone pokolenia, do młodzieży, 

która spragniona tłumem otoczyła 

to źródło życia duchowego, na do- 

rocznej uroczystości akademickiej 

zwraca się ze słowami: „Za dużo 

was jest“. 

Czyž naprawdę zadużo mamy. 

tych, którzyby chcieli pić z kry- 

nicy wiedzy? 
Czyż naprawdę Polska, w któ- 

rej przez tyle wieków rządy zabor- 

cze stale gasiły ogniska światła, w 

której przez stulecia troskliwie 

pielęgnowano  ciemnotę, raptem 

stanęła na takiej wyżynie kultury, 

— 2е а% ю Światło oślepia? Więc na- 
prawdę mamy zadużo inteligencji? 

W Polsce, kraju analfabetów! Bo 

powiedzmyż otwarcie, w porówna- 

niu z Zachodem, gdzie na 300.000 

mieszkańców przypada 1 gimnazjum, 

jesteśmy krajem analfabetów. 

Ale wogóle, czy może być w 

jakimś kraju zadużo inteiigencji? 

Bo zdawałoby się, że im wyżej w 

kraju stoi oświata, im poziom jej 

jest wyższy, im szersze zatacza 

kręgi, tem życie tam jest bujniejsze, 

tem większy rozkwit — większy 

dobrobyt. 

Więc dlaczegoż ten alarm? 

Bo oto wobec zastoju gospodar- 
czego kraju, na ile ogólnego bez- 

robocia część inteligencji naszej na 

skutek swego zbyt jednostronnego 

wykształcenia jest bez pracy i po- 

rad, których państwo nawet tak 

biurokratyczne, jak Polska, w do- 
statecznej mierze nastarczyć nie 

może. 

Ale czyż dla zabezpieczenia 

przed konkurencją w zajmowaniu 

posad rozmaitych niedołęgów ży- 

ciowych mamy nawoływać mło- 

dzież, żeby czyniła ofiarę całopal- 

ną ze swego życia i dobrowolnie 

się ogłupiała, rezygnując z podję- 

cia się na wyższy szczebel hierar- 

chji społecznej w imię źle pojętej 

zasady miłości bliźniego? 

W imię tak pojętego interesu 

państwa na ofiarę ze swoich naj- 

bliższych nie zdobędzie się nikt, 

jesteśmy tego pewni, z tych, co 

tak głośno wołają, że za dużo ma- 

my inteligencji. Bo się uważa, że 

w poczet inteligencji dostawać się 

powinni tylko wybrani. I to nie 

tyle wybrani, co uprzywilejowani. 

Bo oto organ ziemiaństwa nawo- 

łuje, żeby ograniczyć przez pod- 

niesienie opłat dostęp do gima- 
zjów dla niezamożnych, którzy 
rzekomo przez snobizm się tam 

pchają. 

Błogosławiony snobizm, który 

zmusza ludzi do wznoszenia się na 

wyższy szczebel rozwoju umysło- 

wego! 

Łaskawie dla tych wyjątkowo 

zdolnych z plebsu mają w ograni- 

czonej liczbie być utworzone sty- 

pendja. A dla tych tępych i ogra- 

czonych lecz ze ster zamożniej- 

szych i dobrze urodzonych oczy- 

wiście owe gimnazja mają stać o- 

tworem. 
Otóż za pozwoleniem. Zdaje się, 

że sprawa leży, a przynajmniej 

rozpatrywana być winna w zupełnie 

innej płaszczyźnie. 

Nie inteligencji jest u nas za- 
dużo, bo Śmieszne jest takie ujmo- 

wanie sprawy, ale wadliwym jest 
kierunek wychQwywania u nas in- 

teligencji. Kształci się u nas tę in- 

teligencję zbyt jednostronnie. 

Wychowanie jednak i oświata 

młodych pokoleń znajduje się w 

rękach państwa. I dlatego winę za 

kierunek kształcenia naszej inteli- 

gencji, za jednostronność tego 

kształcenia, a co za tem idzie 

„przeludnienie" pewnych zawodów, 

lub też brak tej inteligencji w ca- 

łym szeregu zawodów, ponosi pań- 

stwo, a właściwie kierownictwo 

ministerstwa oświaty od chwili po- 

wstania państwa polskiego. 

Nie mamy inteligentnych rze- 

mieślników, nie man:y ze średnim 

wykształceniem rolników, którzy na 

własnym kilkomorgowym zagonie 

mogliby produkcyjnie pracować, 

nie mamy inteligentnych handlow- 

ców. Dlatego na tak niskim pozio- 

mie stoją u nas rzemiosła, rolnic- 

two i wszelkie jego gałęzie, jak 
mleczarstwo, hodowla i t. d. i t.d. 

Dlatego kraj tak powoli dźwiga się 

gospodarczo, a ta inteligencja, któ- 

rej nie dano fachu wałęsa się bez- 
radnie i głoduje. 

Ale gdzie ta inteligencja, czy ta 

młodzież garnąca się do rozsze- 

rzenia swejjo horyzontu i światła 
ma te wiadomości zdobyć? 

I jeśli rekror U. S. B. w swoim 

uroczystem przemówieniu do mło- 

dzieży stwierdził, że w Połsce jedno 

gimnazjum przypada na 100 tysię- 

cy mieszkańców, a we Franctji je: 

dno na 300 tysięcy, to szkoda, że 

nie wskazał jednocześnie na ile 

mieszkańców przypada jedna szko- 

ła zawodowa, czy fachowa we 

Francji lub Niemczech, a u nas. 
Sądzę, że nie na korzyść Polski 

przypadłoby to porównanie. 

U nas każde miasteczko powia- 

wiatowe ma już swoje gimnazjum 

klasyczne, wkrótce omal nie każda 
gmina mieć je będzie. Taki Kraków 

ma aż 20 gimnazjów państwowych. 

A proszę wyliczyć, ile chociażby u 

nas na terenie Wileńskiego Kura- 

torjum Szkolnego mamy średnich 

zakładów zawodowych. 
I tu inicjatywa społeczna nie 

wiele może. Zmontowanie szkoły 

zawodowej średniego typu wymaga 

większych środków, wymaga war- 

sztatów, laboratorjow, na które 

środki prywatne często są niewy- 

starczające. Dlatego też inicjatywa 
prywatna idzie tu po linji mniej- 

szego oporu i tam, gdzie się daje 

odczuwać brak średniego zakładu 
naukowego, stwarza się ten najła- 

twiejszy do stworzenia typ: gimna- 

zjum humanistyczne. I państwo tu 

wytwarza zupełnie niepotrzebnie 

konkurencję i inicjatywie prywatnej. 

Państwo doskonale mogłoby poło- 
wę istniejących gimnazjów klasy- 

cznych czy humanistycznych prze- 

kształcić, na średnie zakłady nau- 

kowe, dające jednocześnie odrazu 

fach w rękę wychowankowi i nie za- 

mykające mu drogi do dalszych wyż- 

szych studjów, o ile zdolności i chęć 

będzie po temu. Państwo winno w 

Przed otwarciem Sejmu 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Jakkolwiek od czasu załatwienia zatargu między Sejmem a Rządem 
upłynęło kilka dni, to jednak dotychczas nie została załatwiona sprawa 
otwarcia pierwszego uroczystego posiedzenia Sejmu. Trudności polegają 
na określeniu szczegółów ceremonjału. W każdym razie dotychczas nie 
wiadomo, kiedy odbędzie się posiedzenie Sejmu. Posiedzenie, zapowie- 
dziane na środę, nie odbędzie się. 

Nowy list marszałka Rataja. 
Wczoraj o godz. 10 rano przybył do Belwederu sekretarz p. marsz. 

Rataja i wręczył pismo marszałka Sejmu, Prezesowi Rady Ministrów 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 

Pismo to jest odpowiedzią na list prezesa Rady Ministrów, który 
wczoraj o g. 10.15 w nocy został doręczony przez mjra Prystora oraz 
na poprzedni list—doręczony onegdaj. O treści listu prasa nie została 
powiadomiona 

Przygotowania. 
Marszałek Piłsudski prowadzi rozmowy w apartamentach prywat- 

nych i komunikat rządowy w sprawie zwołania Sejmu ogłoszony będzie 
dopiero dziś. 

Wczoraj jednak już było wiadomo, że marszałek Sejmu odbył dłuż- 
szą konferencją z wicemarsz. Daszyńskim, poczem p.wicemarsz. Daszyń- 
ski postanowił zwołać posiedzenie komisji parlamentarnej P.P.S. na dziś 
o g. 3 po południu. ; 

Szczegóły ceremoniału. 
Rokowania w sprawie szczegółów ceremonjału prowadzą dyrektor 

kancelarji sejmu p. Pomykalski z dyrektorem protokółu dyplomatycz- 
nego p. Przeździeckim. 

Dyrektor kancelarji p. Pomykalski oświadczył, że na przybycie p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej Sejm ma być udekorowany, marszałek Sej- 
mu powita p. Prezydenta Rzeczypospolitej na schodach przy t. zw. 
wejściu dla ministrów. P. Prezydent przejdzie przez gabinet ministrów, 
udając się na trybunę. Prawdopodobnie, przy przemówieniu p. Prezyden- 
ta marszałek Sejmu nie będzie na swem miejscu marszałkowskiem 
i nikt nie będzie przewodniczył. 

Niewiadomo też dotychczas, czy obok p. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej stać będą prezes Rady Ministrów i marszałek Sejmu, czy też za p. 
Prezydentem stać będzie tylko szet kancelarji cywilnej i szef gabinetu 
wojskowego. 

Kiedy otwarcie sesji? 
W kołach miarodajnych panuje opinja, iż sesja w tym tygodniu 

nie będzie otwarta i że raczej otwarcie nastąpi około 10 b. m. 

  

WARSZAWA. (Pat.) W dniu wczorajszym o godz. 13-ej p. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej w towarzystwie szefów kancelarji cywilnej i woj- 
skowej pp. Cara i pułk. Zahorskiego, majora Prystora oraz adjutantów 
udał się z Zamku do Katedry, w podziemiach której spoczywają zwłoki 
prezydenta Gabryela Narutowicza. Witany u wejścia do katedry przez 
duchowieństwo, p. Prezydent Rzeczypospolitej udał się do krypty św. p. 
Gabryela Narutowicza, gdzie złożył wieniec z napisem: „„Pierwszemu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej — Prezydent Jej Mościcki”. 

nowy zamach na Mussoliniego. 
BOLONJA. (Pat.) Około godz. 17 m. 40 w chwili, gdy Mussolini 

wychodził z gmachu wyższej szkoły, w której dokonał inauguracji kon- 
gresu postępu i nauki, w celu udania się na dworzec, jakiś młody czło» 
wiek strzelił do premjera z rewolweru. Premjer nie odniósł żadnego 
szwanku. Sprawca zamachu został natychmiast otoczony i zlinczowany 
przez tłum, tak, że dotychczas było niemożliwą rzeczą stwierdzić jego 
tożsamość. Mussolini udał się na dworzec, gdzie wygłosił przemówienie 
do oficerów, zgromadzonych na placu, poczem odjechał specjalnym po- 
ciągiem do Forli. 

    

Sprawa zamachu. 
BOLONIA. (Pat.) Prefektura o godz. 1-ej min. 30 w nocy wydała 

komunikat oznajmiający, że stwierdzono tożsamość Sprawcy zamachu 
na Mussoliniego. Sprawcą jest Anteo Zamboni mający około 16-tu lat, 
syn Mammolo Zamboniego drukarza mieszkającego w Bolonii. Anteo 
Zamtoni, który należał do organizacji młodzieży faszystowskiej, wycofał 
się z niej przeszło przed rokiem. Ojciec jego Mammolo Zamboni anar- 
chista, od szeregu lat nie rozwijał przynajmniej pozornie żadnej akcji 
wywrotowej. Sledztwo mające na celu ustalenie, kto ewentualnie poza 
Zambinim ponosi również odpowiedzialność za zamach, prowadzone 
jest w dalszym ciągu. 

Szczegóły zamachu. 
RZYM. (Pat.) Podsekretarz stanu M-stwa spraw zagranicznych 

Grandi, który w chwili nieudanego zamachu na Mussoliniego znajdował 
się w tym samym samochodzie, w którym jechał premjer, skreślił wo- 
bec przedstawiciela Giornale d'ltalia szczegółowy przebieg wydarzeń. 
Grandi zaznaczył między innemi, że Mussolini jechał w samochodzie 
otwartym i niskim wraz z merem miasta Bolonji oraz Grandim. Pre- 

: (Dalszy ciąg na stronie drugiej). 
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ten sposób dać fach i szerszy ho- 
ryzont myślowy. Brak gimnazjów 

humanistycznych w tych warun- 

kach doskonale by wypełniła wten- 

czas inicjatywa prywatna. 

Dlatego sądzimy, że nie pod 

własciwym adresem były wypowie- 

dziane słowa przez obu rektorów 

do tłoczących się tłumnie u pod- 

woi Almae Matris rzesz młodzieży. 

„Za dużo was...—brzmiało zbyt 

boleśnie i niesprawiedliwie. 

Panowie rektorowie winni byli 
swój apel skierować do Rządu. 

A niech będzie błogosławiony 

raz jeszcze ten „snobizm*, co mło- 

dzlež ku źródłom swiatła i wiedzy 

kieruje. * mrs. 

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

Jutro odbędzie się posiedzenie 
Rady Ministrow, które załatwi sze- 
reg spraw bieżących pomniejszej 
wagi. Ze spraw ważniejszych ma 
być załatwiony między innymi pro- 
jekt ministra skarbu, dotyczący 
podwyżek 20 proc. dla kontrakto- 
wych pracowników państwowych. 

© 
Na jednem z ostatnich swoich 

posiedzeń Rada Ministrów przyjęła 
projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o karach za roz- 
powszechnianie nieprawdziwych lub 
przekręconych wiadomości, doty- 
czących bezpieczeństwa państwa 
lub działalności władz państwowych 
i ich przedstawicieli oraz o karach 
za znieważenie władz i ich przed- 
stawicieli. 

Rozporządzenie składa się z 12 
artykułów i przewiduje kary od 
200—5 tys. zł. z zamianą na areszt 
od 1—6 tygodni. 

Rozporządzenie to będzie w tym 
tygodniu przesłane do podpisu p. 
Prezydentowi Rzeczypospoiitej, po- 
czem zostanie ogłoszone i wejdzie 
w życie. 

© 
Dowiadujemy się, iż minister 

komunikacji p. Romocki na ostat 
niem posiedzeniu Rady Gospodar- 
czej nie złożył oświadczenia w 
sprawie odłożenia projektowanej 
zwyżki kolejowej do 1 lutego przy- 
szłego roku. Przeciwnie odnośny 
projekt, uzgodniony obecnie z po- 
szczególnemi ministerstwami, bę- 
dzie wprowadzony w życie dn. 1 
grudnia r. b. 

Wysokość podwyżek nie jest 
jeszcze Ściśle określona, będą one 
jednak wahać się w granicach do 
10 proc. 

© 
Dowiadujemy się, iż p. vice- 

premjer Bartel ma zamiar udać się 
około 4 b. m. do Poznania celem 
osobistego zetknięcia się z miejsco- 
wym społeczeństwem. ; 

Przy tej okazji p. vice-premjer 
zamiera wygłosić w tutejszej auli 
uniwersyteckiej publiczny odczyt 
pod tytułem „Sytuacja gospodar- 
cza Polski". Będzie to jeden z tych 
odczytów, które zainaugorował p. 
vicepremjer w Krakowie, a które 
mają na celu bezpośredni kontakt 
między Rządem a społeczeństwem. 

© 
5 b. m. odbędzie się w Mini- 

sterstwie Spraw Wewnętrznych po- 
siedzenie komitetu rzeczoznawców 
dla spraw mniejszości narodowych 
pod przewodnictwem dyrektora de- 
partamentu politycznego M. 5. W. 
dr. Świtalskiego. 

W posiedzeniu tenr wezmą u- 
dział rzeczoznawcy p. p. dr. Loe- 
venhertz, min. Wasilewski. pos. 
Zwierzyński oraz naczelnik kance- 
larji Ministra spraw wewn. p. Za- 
bierzowski. 

Komitet ma między innemi u- 
stalić swoją opinię w sprawie me- 
morjału b. min. spraw wewn. p. 
Młodzianowskiego, dotyczącego u- 
stosunkowania się rządu wobec 
postulatów mniejszości narodowych 
oraz przełożyć ze swej strony sze- 
reg wniosków w tej samej sprawie. 

© 
Informujemy się, wśród episko- 

patu polskiego dojrzewa decyzja w 
kierunku zabronienia duchowień- 
stwu udziału w czynnem życiu po- 
litycznem, a to w tym celu, ażeby 
nie narażać na szwank autorytetu 
kapłanów. 

Akcję tę zapoczątkował prymas 
Polski ks. arcybiskup Hlond, rów- 
nież wileński arcybiskup ks. Jabłe 
rzykowski nie ukrywa się ze swo- 
ją opinią niedopuszczania podwład- 
nego mu duchowieństwa do czyn 
nego udziału w walkach politycz- 
nych. 

„UNIVERSAL“ 
UI. WIELKA 21. 

Patefony 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 

  

      

Sejm i Rząd. 
Gen. Konarzewski u Mar- 

szałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, (Pat.) W dniu 
wczorajszym o godz. 17-ej m. 30, p. 
prezes Rady Ministrów i minister 
spraw wojskowych marszałek Pił- 
sudski przyjął p. vice-ministra gen. 
Konarzewskiego. O godz. 19-ej 
gen. Konarzewski w imieniu mini- 
stra spraw wojskowych złożył na 
grobie Nieznanego Żołnierza wieniec 

Wpływy z monopolu pań- 
stwowego. 

WARSZAWA, (Pat.). Wpływy 
do kas skarbowych z dochodów 
Monopolu Tytuniowego, wyniosły 
w pażdzierniku 25,50 miljonów zło- 
tych. Od początku roku ogólna 
suma wpływów wynosi 217,50 mil- 
jonów złotych. W ten sposób już 
w ciągu 10'ciu miesięcy przewyż- 
szona została preliminowana w 
budżecie na rok 1926 kwota wpły- 
wów z Mon. Tytoniowego w sumie 
około 200,000,000 zł. Przy uzga- 
dnianiu nieskończonego okresu bu- 
dżetowego, podwyżka wyniesie 0- 
koło 30,50 proc. kwoty prelimino- 
wanej w budżecie. 

1 Litwy Kowieskij 
Litwa ślepa i głucha... 

KOWNO. (Pat). Komisja spraw 
zagranicznych sejmu litewskiego 
wysłuchała oświadczenia prezesa 

  

„rady ministrów Sleżewicziusa, któ- 
ry zaznaczył, że Rada Amsadorów 
niema prawa wydawać decyzji w 
sprawie Wileńszczyzny, gdyż żadna 
umowa międzynarodowa tego nie 
przewiduje. ю 

Stanowisko rządu litewskiego w 
sprawie Wilna jest niezmienione i 
dopóki sprawa przynależności pań» 
stwowej Wilna nie zostanie roz- 
strzygnięta na zasadzie prawa spra- 
wiedliwości, dotąd ustalenie nor- 
malnych stosunków między Litwą 
a Polską jest niemożliwe. - 

Kierując się jednak interesem 
własnym i wogóle interesem całej 
Europy, rząd litewski—zakończył 
Sleżewiczus—nie opuści żadnej spo- 
sobności, by powitać każdą inicja- 
tywę mającą na celu rozstrzygnię- 
cie sprawy wileńskiej na drodze 
pokojowej. 

Z ZAGRANICY. 
Zjazd socjalistyczny. 

, LINC. (Pat). Rozpoczął się tu 
zjazd austrjackiej partji socjal-de- 
mokracji. W imieniu polskich so- 
cjalistów powitał ziazd poseł Dia- 
mand. Przewodniczący partji so- 
cjal-demokratycznej Otto Bauer wy 
głosił referat o położeniu świato- 
wem socjalistów. 

Krasin ciężko chory. 

LONDYN. (Pat). „Daily News* 
donosi, że ambasador sowiecki w 
Londynie Krasin zachorował. Stan 
jego zdrowia budził wczoraj wie- 
czorem poważne obawy. Lekarze 
zamierzają przeprowadzić ponowną 
transfuzję krwi. 

Labour Party zwycięża. 

LONDYN. (Pat). Obliczanie gło- 
sów oddanych podczas wczoraj- 
szych wyborów do rad 300-tu 
hrabstw i miast municypalnych 
Anglji i Walji, nie zostało jeszcze 
ukończone. 

Z dotychczasowych rezultatów 
wynika, że najwięcej mandatów 
przypadnie Labour Party, która 
przeprowadziła dotychczas 137 man- 
datów, podczas gdy konserwatyści 
zdobyli zaledwie 18 mandatów, u- 
traciwszy 86. Liberałowie stracili 
48 proc. mandatów. ) 

Zapisujcie się na człon- 
ków Wileńskiego Komitetu 
Wojewódzkiego Okręgu Pol- 
skiej Młodzieży Akademick. 
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Owólno-polski Zjazd Nauczycielski. 
Pierwszy dzień obrad. 

W niedzielę 31.X rozpoczął się 

w Warszawie VIII Zjazd Delegatów 

Związku Polskiego Nauczycielstwa 

Szkół Powszechnych. Zjazd otwo- 

rzył prezes Związku senator Sfani- 

sław Nowak wygłoszeniem prze- 

mówienia, w którem stwierdził sta- 

ły i ciągły rozwój organizacji. 

Związek rozwija szeroką działal- 

ność społeczno-oświatową i zawo- 

dową, wydaje kilkanaście czasopism 

szkolnych, zawodowych, nauko- 

wych i popularnych, organizuje ty- 

siące kursów dla dorosłych obywa- 

teli w kraju, niesie szeroko zakro- 

joną pomoc swoim chorym kole- 

gom przez wystawienie największe- 

go w Polsce Sanatorjum dla cho- 

rych piersiowo w Zakopanem oraz 

tworzenie licznych kolonij uzdro- 

wiskowych w miesiącach letnich. 

Związek walczy konsekwentnie w 

obronie interesów szkoły i nauczy- 

cielstwa, wreszcie rozwija ożywio- 

ną działalność na polu podnosze- 

nia poziomu wykształcenia nauczy- 

cielstwa i ulepszania metod peda- 

gogicznych. Następnie senator 

Nowak wzniósł okrzyk na cześć 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej„Pre- 

zydenta Mościckiego. Ż około ty- 

siąca piersi uczestników Zjazdu 

wyrwały się żywiołowe owacje na 

cześć Marszałka Józefa Piłsudskie- 

go, pod adresem którego Zjazd u- 

chwalił spontanicznie dziękczynną 

rezolucję,  manifestującą uczucia 

najgłębszego zaufania do twórczej 

pracy Marszałka, Honorowego 

Członka Związku. 
Zjazd oddał nadto cześć pamię- 

ci pierwszego ministra oświaty ś.p. 

Ksawerego Praussa, wielkiego poe- 

ty Ś. p. Jana Kasprowicza i zmar- 

łego tragicznie kuratora Lwowskie- 

go ś. p. Sobińskiego. 
Pierwsze przemówienie powital- 

ne wygłosił wice-minister W. R. i 

O. P. p. Gayczak. 
Referat inauguracyiny p. t. „Pań- 

stwowa polityka szkolna* wygłosił 

Nacz. Wydz. Min. W. R. i O. P. 

dr. Tynelski. 
P. Petrykowskiego z Łodzi na 

temat „Metoda pracy nad reformą 

programów szkolnych". Uzasadnia- 

ąc szczegółowo swój referat cyfra” 

mi p. Petrykowski nakreślił tezy 

według których winny być podjęte 

pracę, zmierzające do ulepszenia 

dzisiejszych form wychowawczych 

w szkole powszechnej. 
Następny referat wygłosił prof. 

Gacki z Łodzi, wskazując na fa- 

talne następstwa dzisiejszego Sy- 

stemu nauczania w szkołach šred- 

nich, które kolidują z programem 

szkoły powszechnej. 
Trzeci referat wygłosił p. Ko- 

lanko Zz Rzeszowa, rzucając nad- 

zwyczaj wyraźne światło na stosun- 

ki panujące w szkole powszechnej, 

Drugi dzień obrad. 

Obrady drugiego dnia Zjazdu 

rozpoczęły się referatami sprawo- 

zdawczemi Zarządu Głównego 
Związku. Pierwszy referat wygłosił 
redaktor „Głosu Nauczycielskiego” 

Tomczak, podkreślając te momen- 
ty, gdy b. minister Stanisław Grab- 
ski pragnął przeforsować w sejmie 

swój nieudolny projekt ustroju 

szkolnictwa; gdy również pod pa- 

tronatem Stanisława Grabskiego u- 

stawa sanacyjna wyrządziła krzyw- 

dy szkole i nauczycielstwu. Dzięki 

energicznej obronie Związku wiele 
postulatów grożących zagładą 

szkolnictwu nie weszło w życie. 

Miemiec o tonradcie. 
Rok zaledwie upłynął od chwili, 

gdy w swym zacisznym dworku 
pod Londynem zamknął powieki 

Joseph Conrad, a już urosła ol- 
brzymia o nim literatura krytyczna 

i coraz to nowe przybywają przy- 

   
   

czynki do badań nad jego prze- 
dziwną strukturą psychiczną — nad 
oryginalnym, zupełnie prawie dotąd 
nieznanym sposobem techniki pi- 
sarskiej. 

„Tomy całe urosły—lecz głucho 
o jednym fakcie zasadniczego zna- 
czenia — o polskiem pochodzeniu 
Conrada. 

Głucho o tem w literaturze kry- 
tycznej o Conradzie. Nasza propa- 
ganda zagraniczna, spoczywająca w 
rękach placówek dyplomatycznych, 
z najzupełniejszą obojętnością prze- 
chodzi obok spraw i wyczynów ar- 
tystycznych i literackich, które przy 

uzyskałyby 
niesłychany rozgos w całym Świe- 
cie kulturalnym. 

Gdyby np. Conrad był Niem- 
cem, wiedziałby O tem cały Świat, 
zasypanoby rynki księgarskie lite- 
raturą biograficzną wę wszystkich 
językach, podniesionoby najbłachsze 
wydarzenia z jego życia do wyżyn 
symbolu. Prasa uderzyłaby w wiel- 
kie trąby reklamy. 

A u nas? 
U nas, proszę państwa, „także 

coś się przecież robi dla tej ko- 

O godz. 10 m. 30 na salę obrad 

przybył p. vice-premjer Bartel wi- 

tany entuzjastycznie przez zebra- 

nych. 

Przemówienie vice-premjera. 

Vice-premjer Bartel, wygłosił 

wielkie przemówienie, poruszając 

najżywotniejsze zagadnienia szkol- 

nictwa, w chwili obecnej. W pierw- 

szym zaś rzędzie sprawę ustroju 

szkolnictwa. 
„Sytuacja w kraju—mówił prof. 

Bartel—jest tego rodzaju, że Pol- 

ska po siedmiu latach nie umiała, 

nie potrafiła, czy nie chciała usta- 

lić ustroju swego szkolnictwa. Mu- 

szę powiedzieć, że ustrój szkolnic- 

twa polskiego ani drogą ustawową, 

ani nawet jakąś koncepcją utrwa- 

lony nie jest, że istnieje bardzo 

dużo ludzi, dygnitarzy, zajmujących 

się szkolnictwem i nie widzących 

właściwie. do czego się dąży”. 

„Jako pierwsze swoje zadanie 

uważałem tedy rzucenie koncepcji 

ustroju szkolnictwa i jego przepro- 

wadzenie”, przyczem „wytycznemi 

mojego postępowania, jak wytycz- 

nemi postępowania całego rządu 
nie są wskazania koterji politycz- 

nych, tylko wpatrzeni jesteśmy w 

jedną wielką gwiazdę na firmamen- 

cie, a to jest interes narodu i in- 

teres państwa”. 
Omówiwszy po krótce obecną 

sytuację gospodarczą państwa prof. 

Bartel stwierdza, że sytuacja ta u- 

lega stałej poprawie, co pozwala 

przypuszczać, że, skoro to tylko 

będzie możliwe, słuszne żądania 

nauczycielstwa zostaną  uwzględ- 

nione. 
„W niedalekiej przyszłości — 

mówił dalej vicepremjer Bartel! — 

mam zamiar, realizując moje po- 

stanowienia, przystąpić do dyskusji 

w Sprawie ustroju szkolnictwa w 

Polsce. Rozumiem, źe sprawa ta 

może być traktowaną tylko jako 

całość. 
Jeżeli mam mówić o szkolnic- 

twie akademickiem, to jest to dla 

mnie niemożliwością, jeżeli równo- 

cześnie nie zastanawiam się nad 

tem jak może być zmontowana i 

zorganizowana szkoła powszechna. 

Jeżeli mam mówić o szkolnictwie 

zawodowem, nie mogę tego zro- 

bić, jeżeli nie wiem,, jak jest zmon- 

towane i zorganizowane szkolnic- 

two powszechne i naodwrót, nie 

mogę mówić o szkolnictwie pow- 

szechnem, jeżeli równocześnie na 

horyzoncie nie widzę szkół akade- 

mickich, albowiem stoję na stano- 

wisku, że każdemu obywatelowi 

Rzeczypospolitej musi być pozo- 

stawioną zupełno swobodo osiągnię- 

cia najwyższego wykształcenia, 

jakiem kraj dysponować może. Tak 

ja rozumiem jednolitość szkoły. 

Zdaje mi się, że tak tylko to po- 

jęcie da się spetryfikować i pod 

tym względem chciałbym też za- 

sięgnąć i zasięgnę w krótkim cza* 

sie opinji Państwa”. 

Dalsze obrady. 

Po przęmówieniu vice-premjera 
zabrał głos p. Nowicki, ošwiadcza- 
jąc, że nauczycielstwo polskie żywi 
najwyższe zaufanie do osoby p. 
vice-premjera i gotowe jest z nim 
gorąco współpracować dla dobra 
kultury i oświaty narodowej. 

Senator Nowak składa wyrazy 
serdecznego podziękowania „vice- 
premjerowi Bartlowi za przybycie 
i zadeklarowanie tego zrozumienia 
i tego głębokiego zainteresowania 
losami szkolnictwa.  Vice-premjer 
Bartel pozostaje na sali czas dłuż- 

chanej Ojczyzny”,—powie niejeden 
nieświadom istotnego stanu  rze- 
czy. Tu i ówdzie na jakiejś tam 
wystawie ktoś z Polaków weźmie 
złoty medal, lub „grand prix“, ktoš 
zostanie członkiem jakiegoś towa- 
rzystwa naukowego, ale o tem 
wiedzą tylko: on sam i jego naj- 
bliższa rodzina do czwartego stop- 
nia pokrewieństwa włącznie. 

Niechże jednak Niemiec czy 
Francuz stworzy coś nieprzeciętne- 
go—pisze się o teni, wyświetla na 
filmach jako „persona grata“. 
Wszystkie ilustrowane „Blatty* czy 
„Journale" podają jego podobiznę 
z przodu, z tyłu, z boku, jak pra- 
cuje, jak siada do samochodu, Ów- 
dzie znowu gdy idzie na schadzkę 
i, wiedzą o tem doskonale który 
numer trzewików i rękawiczek 

nosi... : 
Najlepszym przykładem bezna- 

dziejnej śpiączki naszych czynników 
propagandowych jest fakt, że z pod 
pióra polskiego nie wyszła ani jed- 
na (dosłownie ani jedna) książka, 
traktująca poważnie dorobek twór- 
czy autora „Nostrona*. Tu i ów- 
dzie w jakimś odcinku feljetonowo 
ujęte daty jego życia — i poza- 
tęm nic. ‚ 

z pośród tych plew jak najcud- 
niejszy kwiat wystrzela gorąca, O0- 
gniem i krwią pisana przedmowa 
do zbiorowego wydania tłumaczo- 
nych dzieł Conrada. Wyszła z pod 
pióra Żeromskiego i jak wszystko, 
co pod tego pióra spłynęło, jest 

JE TLB NA KI 

mjer odpowiadał z uśmiechem na powitania oraz entuzjastyczne okrzyki 

olbrzymich tłumów i dzielił się ze swymi współtowarzyszami wrażenia- 

mi z uroczystości, w których uczestniczył. 

chód zwolnił biegu na zakręcie, 
Nagle w chwili, gdy samo- 

odezwał się w bliskiej zaległości po 

prawej stronie samochodu suchy strzał. Spostrzegłem—mówił Grandi— 

jakiegoś osobnika niskiego wzrostu stojącemi 

wojska, a samochodem w bardzo bliskiej 
pomiędzy  szpalerami 

odległości od Mussoliniego z 

wyciągniętą ręką w postawie do strzału. Premjer zdał sobie natychmiast 

sprawę, że chodzi tu o zamach, zamiast się jednak uchylić lub zasłonić, 

premjer nie drgnął nawet, 

Duce odpowiedział z uśmiechem: 

suchym i rozkazującym dodał: 

głowy". 

wydając rozkaz szoferowi 

miast zatrzymał. Na moje pełne trwogi zapytanie, 
„Nic, nic. To nic nie jest”. 

„A teraz spokój i niech nikt nie traci 

Poczem w dalszym ciągu oddawał ukłony tłumowi, który nie 

aby się natych- 
czy nie jest ranny, 

I tonem 

wiedząc nic jeszcze o zamachu wznosił entuzjastyczne okrzyki na cześć 

Manifestacje i bijatyki. 

NICEA. (Pat.) Eclair de Nice donosi z Ventimili ze wszelkiemi 

premjera. 

zastrzeżeniami, że faszyści manifestowali przed tamtejszym konsulatem 

francuskim, przyczem poturbowali kolejarzy francuskich, którzy nie Od- 

kryli głów podczas odegrywania hymnu faszystowskiego. 

Z całej Polski. 
(Telef. od wł. koresp.) 

Przed odsłonięciem pomni- 
ka Szopena. 

Na uroczyste odsłonięciu pomni- 

ka Fr. Szopena przybyła do War- 

szawy głośna śpiewaczka japońska 

Tejko Kiwa, który prawdopodobnie 

będzie śpiewała na akademii, jaka 

będzie zainicjowana w związku z 

nadchodzącemi uroczystościami szo- 

penowskiemi. 

Akademja ku czci Ś.p. Pra- 
ussa. 

Wczoraj wieczorem w drugim 

dniu obrad zjazdu w Warszawie de- 
legatów związku polskiego nauczy- 

cielstwa szkół powszechnych о4- 

była się uroczysta akademja ku 

czci zmarłego przed kilku miesią- 

canii senatora Ksawerego Praussa, 

pierwszego ministra oświaty w nie- 

podległej Polsce, członka honoro- 

wego związku P.N.S.P. niezapom- 

nianego i niestrudzonego działacza 

oświatowego. 

kord“, Wilno, Szopenowska 5. 

1766 

Czarodziejski ołówek „Elegant 
po użyciu chowa ŻE sam pod klapę. 

Cena tylko 50 gr. Żądać wszędzie. Po- 
trzebni agenci. B. ZALL, OE 

  

zł, kosztuje fotografowanie, duży 
portret za 4 zł. otrzymacie tylko 
w zakładzie fotograficznym „Re- 

  

szy, przysłuchując się obradom 
Zjazdu. 

Dyrektor Sanatorjum  Nauczy- 
cielskiego w Zakopanem p. Mali- 
cki referuje w dalszym ciągu spra- 
wę samopomocy leczniczej, infor- 
mując szczegółowo Zjazd o stanie 
Sanatorjum. 

Dalsze sprawozdania składa 
skarbnik Związku p. Makuch o 
gospodarce finansowej Związku, p. 
Patkowski ilustruje szczegółowo 
stan działalności oświatowo-kultu- 
ralnej Związku. 

Dalsze obrady odbywały się po 
południu w komisjach: wniosko- 
wej, programowo-szkolnej oświaty 
pozaszkolnej i uniwersytetów regjo- 
nalnych. 

Wieczorem odbyła się uroczy- 
sta akademja ku czci pierwszego 
ministra oświaty Niepodległej Pol- 
ski ś. p. Ksawerego Praussa. Prze- 
mawiali: senator /Vowak, inspektor 
Kliniek i naczelnik Radwan. 

swoista, pełna, wynikła z głębokie- 
go zrozumienia i ukochania twór- 
czošti Conradowej, jest pełna za- 
chwytu i zachwycająca czarem słów 
owego Michała Anioła języka pol- 
skiego. 

Właśnie ta przedmowa Żerom- 
skiego przypomniała mi się gdy 
czytałem inną przedmowę do zbio- 
rowego wydania dzieł Conrada, tłu- 
maczonych na język niemiecki. Wy- 
szła Ona z pod pióra równie po- 
tężnego twórcy, znakomitego po- 
wieściopisarza niemieckiego Toma- 
sza Manna. 

Jedna z największych firm wy- 
dawniczych niemieckich w Berlinie 
postanowiła rzucić na rynek księ- 
garski zbiorowe wydanie dzieł Con- 
rada. Do współpracy zaproszono 
najznakomitsze powagi lingwistycz- 
ne i najtęższe pióra w Niemczech. 
Mannowi „przypadł w udziale ten 
wielki zaszczyt* (jak sam powia- 
da) pisać przedmowę. Bo inaczej 
pisze zawsze twórca o twórcy, niż 
zwykły krytyk nie znający tego o- 
gromnego Świata możności twór- 
czych i nie wyczuwający tych zma- 
gań wiecznych i nieustannych z 
martwym pokładem języka, z któ- 
rych powstaje dzieło poetyckie. 
A o Conradzie nie może pisać 
twórca inaczej jak z zachwytem, 

dla bogactwą plastyki, ogromu roz- 
pięcia skrzydeł, zwartości konstruk- 
cyjnej—i przebogatej ornamentyki 
słownej, przy równoczesnym skąp- 

stwie stOW- 

Fals2ą endeckit, 
Sprawa listu ks. Huszny. 

W. jednym z numerów „Robot- 
nika* w zeszłym tygodniu podana 
została treść listu wystosowanego 
przez ks. Husznę do księży koś- 
cioła „narodowego" w którym to 
liście ks. Huszno proponuje pójść 
jego śladem i połączyć się z pra- 
wosławiem, aby w ten sposób uzy- 
skać legalizację. 

W liście tym ks. Huszno poda- 
je słowa wypowiedziane, jakoby w 
rozmowie z nim, przez kogoś z 
ministerstwa W. R, i O.P., nie 
podając ani stanowiska, ani naz- 
wiska swego interlokutora. 

Miał się wyrazić on jak nastę- 

puje: | 
.. „Życzeniem naszem i pol- 

skiej państwowości jest, abyście u- 
tworzyli jaknajwięcej parafji, mieli 
swego biskupa, i żeby między wa- 
mi walki nie było. W przeciwnym 
razie będziecie się nawzajem poże- 
rać, nam przysporzycie kłopotów, 
a trzeci będzie się Śmiał". 

Informacje „Robotnika” 
chwyciły niektóre dzienniki pro- 
wincjonałne, i w kilku pismach 
naraz ukazały się artykuliki prawie 
jednobrzmiące, w których słowa te 
zostały przypisane Dyrektorowi 
Departamentu p. Okuliczowi. 

Korzystając z parodniowego po- 
bytu w charakterze prywatnym p. 
Okulicza w Wilnie, zwróciliśmy się 
do niego z zapytaniem, ile prawdy 
mieści się w inkryminowanej mu 
rozmowie z ks. Huszną, w szcze- 
gólności, czy rzeczywiście zdanie 
wyżej przytoczone było przezeń w 
rozmowie wypowiedziane. 

Pan Okulicz udzielił nam na- 
stępującego wyjaśnienia: 

„Prawdziwem jest w tem wszyst- 
kiem jedynie fakt bytności u mnie, 
jako Dyrektora Departamentu, ks. 
Huszno w sprawie zatwierdzenia 
dwóch jego parafji. 

Stwierdzam natomiast katego- 
rycznie, że zdania przypisanego 
mnie przez niektóre organa prasy 
ani w formie podanej w liscie ks. 
Huszny, ani w jakiejkolwiek jej po- 
dobnej nikomu nie wypowiadałem*. 

* * 
* 

pod- 

Przedewszystkiem ze swej stro- 
ny musimy stwierdzić, że zdanie, 
które jakoby ks. Huszno miał sły- 
szeć od kogoś w Ministerstwie W. 
R.iO.P., jest zbyt głupie, aby 
mogło być przez pana Okulicza 
w jakiejkolwiek formie wypowie- 
dziane. Pod tym względem nie mie- 
Jiśmy wątpliwości. Przypuszczamy 

1 Mann się zachwyca. Zachwyt 
jego nie jest tylko pięknym ges- 
tem, niema w sobie nic z patosu, 
nic sztucznego. Jest to prosty, po- 
dyktowany uwielbieniem hołd, zło- 
żony wielkiej miary pisarzowi, któ- 
ry zatknął flagę Allionu na naj- 
wyższym Szczycie współczesnego 
Parnasu. 

Oto co pisze Mann: 
„Piękno oceanu leżało zaklęte 

i nieznane. Płynęły żywoty ludzi 
na wyspach dalekich i nikt się a 
nie nie zatroszczył. Codziennie 0- 
bojętnie mijały je okręty pod róż- 
nemi flagami płynące. Ludzie da- 
lekich portów nad oceanami nie- 
znani pełnili swe czynności. Aż 
przyszedł człowiek, który to wszyst- 
ko podpatrzył, zanotował w głębo- 
kiej pamięci, jak w kufrze zamczys- 
tym i wydobył na światło dzienne 
utajone dzikie instynkty. Z mądrym, 
wszystkowiedzącym uśmiechem, do- 
brego człowieka szukał tego czło- 
wieka w największych odmętach 
życia w rynsztokach nędzy  porto- 
wych miast i zawsze potrafił go 
znaleźć. A czynił to sposobami 
zaiste najprostszemi, bez pozy i 

zawijania się w płaszcz dostojnoś- 
ci—ale tak sobie codziennym zwyk- 

łym, sobie tylko właściwym Spo- 

sobem— mimochodem. Nie mora- 

lizuje go, nie uczy, przedstawia go 
takim jakim jest". 

Albo: 
„Człowiek u Conrada jest w 

przeważającej większości człowie- 

nawet, że wogóle przez choć tro- 

chę poczytalnego urzędnika wygło- 

szonem być nie mogło i raczej 

wylęgło się w bujnej wyobrażni ks, 

Huszny. Jeśli zwróciliśmy się do 

bawiącego w Wilnie Dyrektora De- 

partamentu Wyznań pana Okulicza 
o wyjaśnienie to tylko dlatego, aby 

przygwoździć niewybredne metody 

fałszu i rzucaniu podejrzeń, upra- 

wiane przez naszą prasę endecką, 

gdy chodzi o zwalczanie niemiłych 

sobie ludzi. 
(Przyp, Red.). 

  

Komitet rożbnńwy m. Wilna. 
Komitet rozbudowy m. Wilna 

rozpoczął swe czynności w dniu 3 

sierpnia r. ubiegłego. Komitet przyj- 

muje podania od osób potrzebują- 

cych pożyczki na roboty budowla- 

ne (budowy domów nowych, do- 

kończenie domów rozpoczętych, 

nadbudowy, przebudowy, remonty) 

i po rozpatrzeniu złożonych pla- 

nów i kosztorysów przesyła odpo- 

wiednie wnioski do banku gospo- 

darstwa krajowego w Warszawie, 

który udzielenie pożyczek załatwia. 

Pożyczki wydawane są przez bank 

gospodarstwa krajowego w War- 

szawie spoczątku w postaci poży- 

czek krótkoterminowych na 1i pół 

roku, które potem mogą być za- 

mienione na długoterminowe amor- 

tazacyjne. Pożyczki krótkotermino- 

we zostają udzielane podczas bu- 

dowy stopniowo w miarę postępu 

robót. W dniu 1 października r. b. 

komitet rozbudowy przesłał do 

Banku Gospodarstwa Krajowego 

razem 60 wniosków o pożyczki na 

ogólną sumę 2,298,095 zł., z tej 

liczby bank gospodarstwa krajowe- 

go załatwił 33 sprawy na ogólną 

sumę 1,310,000. W razie załatwie- 

nia przez bank gospodar. kr. w 

Warszawie wszystkich przesłanych 
do niego przez komitet rozbudowy 

wniosków zostanie na te pieniądze 

wybudowane 307 nowych mieszkań 

o ogólnej kubiaturze murów 109,960 

metrów*. Mieszkania te są prawie 
wszystkie 3 i 2 pokojowe z wy- 

godami. 
Obecnie komitet przystępuje do 

akcji naprawy domów, których 

stan tego koniecznie wymaga. Przy- 

tem ma się na widoku przeważnie 

remonty domów na przedmieściu 

niewyłączając domów drewnianych. 
Rada Miejska uchwaliła zaciągnąć 

na ten cel specjalną pożyczkę w 
banku gospodarstwa krajowego w 

sumie 5000 zł. z tem, że z tej su- 

my będą wydawane pożyczki na 

remonty domów bezpośrednio przez 

komitet rozbudowy bez skierowa= 
nia spraw do banku gospodarstwa 

krajowego. Powyższa uchwała Ra- 

dy Miejskiej po zatwierdzeniu ta- 

kowej przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych ma być podobno 

niezwłocznie wprowadzona w życie. 

W chwili obecnej Komitet Rozbu- 

dowy przyznaje pożyczkę wyłącznie 

na budowę domów murowanych, a 

to na skutek odnośnych przepisów. 

Przyjmując pod uwagę, że przepisy 

te nie odpowiadają interesom mie- 

szkańców naszego miasta komitet 

rozbudowy niezwłocznie po rozpo- 

częciu swej działalności zwrócił się 

do Ministerstwa Skarbu i Związku 

Miast Polskich w sprawie wydawa- 
nia pożyczek także na budowy do- 

mów drewnianych. 3 

Prawdopodobnie kwestja ta zo- 
stanie częściowo załatwiona po- 

„ myślnie, ponieważ istnieje projekt 

na wydawanie pożyczek na dokoń- 

  

   

kiem oceanu. Człowiek i morze 

dopełniają się, rozumią i pędzą ży- 

cie w najidealniejszej harmonji jak 

para najzgodniejszego w świecie 

małżeństwa”. 
Dla nas jednak najciekawsze 

jest to, co mówi autor przedmowy 

o pochodzeniu Conrada. Nie tai, 

że jest on z krwi i kości Polakiem, 

wyrosłym w promieniach kultury 

angielskiej. Wskazuje momenty 

w jego twórczości, które zawdzięcza 

właśnie polskiemu pochodzeniu— 

polskiej krwi, tętniącej w jego ŻY- 
łach. 

Więc humor. Śmiech Conrada 
jest zupełnie inny—niż jego angiel- 

skich kolegów po piórze. Nic z ko- 

styczności angielskiego humoru, 

będącego wynikiem purytanizmu, w 

jakim wzrastały całe pokolenia An- 

glików. Humor Conrada jest szcze- 
ry, rozlewny, zdrowy—czasem za- 

truty ironją— ale nigdy cierpki—to 
właśnie w twórczości Conrada za* 
czerpnięte jest z jego krwi polskiej. 

Drugim momentem jest niechęć, 

a czasem wprost nienawiść dla 

Niemców, wyraźona dobitnie w sze- 

regu dzieł. U Anglików tego nie 
spotkać. Ten zasadniczy rys psy- 
chicznej struktury autora „Murzyna 

z załogi Narcyza” jest według Man- 

na także po polskich odziedziczony 

przodkach. 
Nie zmniejsza to jednak ani na 

chwilę — mówi Mann — wielkości 
Conrada. Kto wie, czy właśnie te 

cechy polskie, przepuszczone przez 
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czenie domów drewnianych ognio- 

trwale krytych do wysokości */s 
kosztów budowy. 

Narazie biuro komitetu składa 
się z jednego sekretarza. Wobec 
rozwoju działalności i kompetencji 
komitetu skład biura zostanie pra- 
wdopodobnie w najbliższym czasie 
powiększony. (5) 

* 

Wiadomości powyższe pocho- 
dzą z Komitetu Rozbudowy, który 
przy swoim obecnym składzie oso- 
bowym nie przejawia żadnej inicja- 
tywy w kierunku wzmożenia 
ruchu budowlanego i jest równie 
sennym, jak i Rada Miejska przy 
której współdziałaniu powstał i z 
łona której otrzymał swego pre- 
zesa w osobie prezydenta miasta 

p. Łokuciejewskiego. Komitet Wi- 
leński Rozbudowy nie chciał do- 
puścić do swego grona przedsta- 
wicieli związku właścicieli drobnych 
nieruchomości i nie z własnej ini- 
cjatywy,” lecz pod presją opinii 
publicznej przysłał o zaspokojenie 
interesów przedmieść i o zmianie 
przepisów co do udzielenia poży- 
czek na domy drewniane, oraz re- 
monty tych domów. Wileński Ko- 
mitet Rozbudowy nie skorzystał 
też z wielu uprawnień, jaka daje 
ustawa o Rozbudowie. Red. 

  

Wieczór Ieracki (2. Jankowskiego. 
Staraniem redakcji powstającego 

w Wilnie czasopisma regjonalnego 
zorganizowany został w niedzielę 
ubiegłą w teatrze na Pohulance 
wieczór literacki, poświęcony boga- 
tej twórczości Czesława Jankow- 
skiego, który swym „Powiatem 
Oszmiańskim* założył niejako pod- 
waliny pod dzisiejszy ruch regjo- 
naliny w naszym kraju, budzący 
coraz większe zainteresowanie w 

sferach kulturalno - artystycznych 
społeczeństwa. 

O tem fundamentalnem i nie- 

zwykle aktualnem dziele Jankow- 

skiego mówił Mieczysław Lima- 

nowski, we wstępnem słowie wie- 

czoru, rozpoczętego przez chór 

„„Lutnia* pod dyrekcją J. Leśniew- 

skiego. Po Limanowskim w zwię- 

złe przemówienie ujął ogólny cha- 

rakter twórczości Jankowskiego p. 

Józef Wierzyński, poczem nastąpi- 

ły recytacje. P. p. Hochendlinge- 

równa i Gallowa, artystki „Reduty*, 

odczytały sceny utworów poetyc- 

kich autora „Przechadzek po Wil- 

nia*, między innemi poemacik p.t. 

„Napoleon w Oszmianie* i szereg 

drobiazgów lirycznych z cyklu „Pre- 
ludjów". 

P. Wacław Malinowski ubawił 
publiczność recytacją słynnej „Prze- 

chadzki po Wilnie", w której Skier- 

ka opowiada o swym spacerze po 

mieście z Mickiewiczem Pronaszki. 
P. Wanda Hendrychówna ze zwy- 

kłą maestrją odśpiewała dwie pio- 

senki, z których jedna do słów 

Jankowskiego („Piosnka o piosen- 

ce“) byla i jest ozdobą wieczorów 

kameralno-artystycznych. Akompa- 

njował dr. Tadeusz Szeligowski. 

Zaoowiedziany w afiszach udział 

dyr. Osterwy, nie doszedł, niestety, 

do skutku, ponieważ znakomity ar- 

tysta, przebywający w Grodnie, 

spóźnił się na pociąg, co oczywiš- 

cie nie pozwoliło przybyć mu zgo- 

dnie z zapowiedzią na wieczór. 

TKE ONECIE C PEZET PCE 

Wstępujcie do L. O. P. P. 

  

pryzmat olbrzymiej struktury anglo- 

saskiej nie zaważyły najsilniej w 

twórczości wielkiego powieściopi- 

Sarza, wysuwając go na czoło lite- 
ratury angielskiej. 

Przedmowa ta ukazała się na- 
stępnie in extenso na szpaltach 
„Berliner Tageblattu* wywołując 
nawet liczne komentarze w nacjo- 
nalistycznej prasie niemieckiej, X 

ra zarzuca Mannowi szereg niešci 
słości w jego wnioskowaniu. Fakt 

ten tak symptomatyczny dla psy- 

chiki narodu niemieckiego, wska- 

zuje najdobitniej, że nacjonaliści 

niernieccy nawet w źródłowej pracy 

literackiej chcieliby się trzymać swej 

startej linji polityki nienawiści do 
wszystkiego co polskie. 

olemika ta jest tak niesmacz- 

ną, że na łamach pism zagranicz- 

nych („Petit Parisien*, „Le Matin") 
wywołała żywe oburzenie, po- 
dyktowane w pierwszym rzędzie 

koniecznością wyodrębnienia poli- 

tyki i literatury, które niech sobie 
kroczą swojemi własnemi drogami. 

Bo gdy się zejdą, przeważnie 
zawsze literatura źle wychodzi na 
tym konkubinacie. 

Męskie, stanowcze postawienie 

sprawy przez Manna, który nie bał 

się z entuzjazmem mówić o pol- 

skości pochodzenia Conradowego 
przynosi zaszczyt niemieckiemu pisk 

Sarzowi. 
T. Jacek-Rolicki. 

  

»  
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Žycie gospodarcze. 
„Dzień Oszczędności* w Wilnie. 

Zjazd Spółdzielni Rolniczych. 

W dn. 31 października r. b. od- 
był się w Wilnie w sali Urzędu 
Ziemskiego zjazd polskich spół- 
dzielni rolniczych, zwołany przez 
Okręg Wileński Związku Rewizyj- 
nego tych spółdzielni. 

Na Zjeździe zostały omówione 
sprawy, dotyczące kwestji ruchu 
oszczędnościowego Oraz zagadnie- 
nia bieżącej pracy spółdzielni Rol- 
niczych. 

Na wstępie obrad uchwalono 
jednogłośnie wysłanie depeszy Ob- 
radującemu w Wafszawie Zjazdo wi 
przedstawicieli instytucyj oszczęd- 
nościowych. 

Referat na temat „Pośrednictwo 
handlowe w IKasach Stefczyka” wy- 
głosił p. Załuski, przed. z Zarządu 
Główn. Związku w Warszawie 

Mamy w tym wypadku na po- 
zór zadania nowe Kas Stefczyka, 
mówi referent. Do zadań starych 
należy gromadzenie oszczędności 
i udzielanie kredytu. Lecz wyłania 
się kwestja współdziałania z inne- 
mi spółdzielniami w drodze dopo- 
magania im przez udzielanie kre- 
dytu na dogodnych warunkach. 

Dalej wysuwa się możność po- 
średnictwa handlowego Kas Stef- 
czyka. Referent stawia pytanie, czy 
należy uznać za wskazane to po- 
średnictwo i jeśli tak, to w jakiej 
formie winno ono się realizować? 
Odpowiedź w.-g. zdania referenta 
wypada twierdząca, tylko z pewne- 
mi zastrzeżeniami. Obok Kas Stef- 
czyka winny istnieć też „Rolnik“ 
spółdzielnie rolniczo-handlowe. Dzi- 
łalność tych obu typów spółdzielni 
musi być rozgraniczona w ten spo- 
sób, by nie było pomiędzy niemi 
rywalizacje. Pośrednictwo handlo- 
we Kas Stefczyka powinno być 
tylko uzupełniające w stosunku do 
podstawowej działalności „Rolni- 
ków". 

Co do ustalenia zasad pracy 
handlowej Kas Stefczyka, to one 
muszą działać w ten sposób, 
aby nie narazić na straty swych 
członków i nie ponosić ryzyka. 
To też odpowiednią formą dzia- 
łalności jest czynienie zakupów na 
zlecenie spółdzielni rolniczo-han- 
dlowej i dokonywanie tranzakcyj 
tylko ze spółdzielniami. Takiej dzia- 
łalności odpowiadają też zgodnie z 
ustawodawstwem skarbowem pe- 
wne ulgi podatkowe. 

Po ożywionej dyskusji został 
przyjęty wniosek—Zebrani na kon- 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Pożyczki na odbudowy i 
remonty budynków. 

Wobec tego iż Bank Gospodar- 
stwa Krajowego udziela pożyczek 
na budowy i remonty tylko tym 
właścicielom nieruchomości, których 
budowie są położone na ziemi wła- 
snej, tym zaś, których nierucho- 
mości są zbudowane na ziemi 
czyuszowej, stawia warunek wyku- 
pu tej ziemi na własność, komitet 
rozbudowy miasta zwrócił. się do 
Banku Gos.-Krajowego z wnio- 
skiem—aby pożyczki takie udziela- 
ne były również i właścicielom do- 
mów, zbudowanych na ziemi czyn- 
szowej, ale tylko tym, którzy zapi- 
sani są w Il-gim dziale wykazu hi- 
potycznego. 

ferencji w Wilnie dnia 31.X—26 r. 
delegaci Kas Stefczyka uznają za 
wskazane przystępowanie stopniowo 
i ostrożnie do prowadzenia w sil- 
niejszych Kasach Stefczyka pośred- 
nictwa handlowego, lecz tylko w 
sposób wskazany przez Związek 
Rewizyjny Pol. Sp. Roln. w usta- 
lonych zasadach i instrukcjach do 
tej pracy i po uprzedniem porozu- 
mieniu się ze Związkiem. 

Drugi referet „Ruch oszczędno- 
wy a kasy stefczyka wygłosił pan 
Witwicki. Biorąc za punkt wyjścia 
zasadę gospodarczości, polegającą 
na dążeniu do osiągnięcia najwię- 
go rezultatu zapomocą najmniej- 
szych kosztów, referent stwierdził, 
iż oszczędność jest podstawą wczel- 
kiej racjonalnej gospodarki. Zasada 
oszczędności występuje w dzialal- 
ności organizacyj spółdzielczych, 
szczególnie zaś wyraźnie wyjawia 
się się ona w spółdzielniach kre- 
dytowych. W dalszym ciągu, cha- 
rakteryzując obecny stan gospodar- 
czy w Państwie oraz podkreślając 
naszą cechę narodową — rozrzut- 
ność, p. Witwicki zaznaczył, iż 
akcja szerzenia idei Oszczędności 
jest niezbędna. W pierwszym rzę- 
dzie winne tem się zająć organi- 
zacje spółdzielczej kasy Stefczyka. 

Winne one wykorzystać do tego 
wszystkie nadarzejące się sposob- 
ności, jak posiedzenia rad gmin- 
nych, plenum Sejmika i t. d. Bar- 
dzo ważną byłaby tu pomoc ze 
strony nauczycielstwa i duchowień- 
stwa. 

Po poruszaniu szeregu Spraw, 
jak kwestja zakładania szkolnych 
kas oszczędności, kwestja wkładów 
w złocie i inny zjazd uchwalił 
wniosek. Zebrani na konferencji w 
Wilnie delegaci Kas Stefczyka 
stwierdzają, że mimo ciężkich wa- 
runki obecnie, należy koniecznie 
propagować wspólnie cnotę osz- 
czędności i ułatwiać gromadzenie 
oszędności pieniężnej, uświadamia- 
jąc ogół ludności, szczególnie rol- 
niczej o znaczeniu i celach Spo- 
łeczno-gospodarczych gromadzenia 
oszczędności. 

W szczególności należy inicjo- 
wać w porozumieniu z nauczyciel- 
stwem zakładanie szkolnych kas 
oszczedności i zwrócić baczną u- 
wagę na krzewienie oszczępności 
wśród dziatwy i młodzieży dora- 

stającej. я 

Komitet rozbudowy motywuje 
swój wniosek tem, iż wykup czyn- 
szowej ziemi jest bardzo trudny, a 
czasami i niemożliwy, gdyż w o- 
statnich czasach Magistrat m.Wilna 
oraz klasztory postanowiły niesprze- 
dawać takiej ziemi. 

Wileński Bank Ziemski oraz 
T-wo Kredytowe m. Wilna udziela 
pożyczek na budowy bez wspom- 
nianych ograniczeń. (c) - 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
2 listopada r. b. 

  

1. Waluty 
Banknoty = 

az 
Dolary St. Zjeda. 9.00 

Złoto : 
tranzakcje 

Ruble złote 4.18 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 2-go listopada 
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ini w w 
w. Wilnie Landwarowie | _ Słonimie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 40 36 
m Owies 36 o 37 

Jęczmień browarowy | nie notow. nie notow. 
> na kaszę 36 31 

Mąka pszenna am. I kg: 1.00 E nie notow. 
Len 16 klg. słoma lniana | nie notow. й 
Len oczyszczony „ ” 

Oleje: Iniany za 1 kg. M © = 
Pokost „| ы 
Makuchy Iniane »» » 

® 

ć W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 1.00 © 92 
» Žytnia 50 proc. 55 nie notow. 
„ Iazowa 33—35 a 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.60 ” 1.35 
* cielęcina 2.00 : 135 
baranina 1.60 1.30 

{ wieprzowina 2.50 © 2.00 schab 
Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.60 3. 

smalec wieprzowy 4.60 3. 
Nabiał: masło niesolone 6.50 = 6.00 

solone 5.00—5.50 4.50 
śmietana 1.60—2.30 nie notow. 
twaróg 60—80 o 0.65 
sh za 10 sztuk 2.00 1.70 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60—0.80 0.80 
gruszki 0.60—1.00 + 0.90 
śliwki 0.60—0.80 0.90 

Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg.| 8—10 zł. nie notow. 
chrom za stopę 1.20—2.00 z w 
gemza |, 2.00—2.20 w 

Drzewo sążeń: sosna 120 zł. ъ 
brzoza 160 zł. а 

Ceny na giełdzie warszawskiej : A 
Żyto 100 kgl. ‚ ‚ 36—38 
Owies . . . . - 32—33 

mień browar. 38—40 
IęczmieA na kaszę. 32—34 

KUR JEPR W 1 LEN $ K I 

Wieści i obrazki z kraju. 
Tam, gdzie kwitnęło życie. 

Radoszkowicze. 

! 
W ostatnich czasach mialem 

możność zwiedzenia szeregu wsi i 
miasteczek na granicy wschodniej. 

Z pośród wszystkich tych osie- 
dli specjalną uwagę zwracają Ra-- 
doszkowicze. 

Radoszkowicze! lież cennych 
wspomnień wspaniałej przeszłości 
ma na kartkach swej długiej hi- 
storji, ta licha obecnie mieścina 
kresowa. 

Życie jej porównać można do 
przedśmiertnych chwil suchotnika: 
jest apatyczne i szare, bez najmniej- 
szych przebłysków radości i nadziei 
na jutro. Radoszkowicze dzięki od- 
ległości od kolei i zatarasowaniu 
odwiecznego traktu Wilno—Mińsk— 
Moskwa, który trzymał je przy ży- 
ciu, przez kordon graniczny, nie 
odgrywają obecnie zadnej znaczniej- 
szej roli w ogólnym postępie kul- 
tury polskiej na Wschód. 

Jeszcze przed trzema, a nawet 
dwoma laty — ludność tamtejsza 
miała nie tyle cel, ile środki do ży- 
cia, kwitł bowiem handel gra- 
niczny. 

A dziś—lepiej nie mówić. 
W starym ratuszu, korzystając z 

uprzejmości p. burmistrza Zaaiew- 
skiego, odgrzebuję w pożółkłych 
szpargałach aktów  historję mias- 
teczka. 

" Historja ta datuje się od dnia 
29-X 1447 r., kiedy to właściciel 
Piotr Sienko wybudował kościół 
pod wezwaniem (św. Trójcy, Anny 
i Stefana. 

Grunty kościelne stały się ko- 
lebką późniejszego miasta. 

Z czasem do majątku kościoła 
dodano wieś Sycewicze i Bucewicze, 
a niejaki Gedyholdowicz powiększył 
je o wieś Hujki, leżącą dziś po 
stronie sowieckiej. 

Dnia 8-III 1485 wdowa po Sień- 
ce Gedyholdowiczu Rułochna nada- 
ła kościołowi grunta kopaczewskie, 
karczmę i młyn na rzece Wiazince 
w Woromiejkach. 

W początkach XVI wieku Ra- 
doszkowicze posiadali Hasztołdowie, 
a w r. 1539 majątek ów przeszedł 
w ręce Litwy. 

Król Zygmunt postanowił w r. 
1539, by Radoszkowicze miały swe 
doroczne jarmarki w dzień św.Trójcy. 

Dzięki temu w niespełna 10 lat, 
Radoszkowicze uzyskują nazwę mia- 
sta. Ton obok kościoła, nadaje 
im zamek królewski, wybudowany 
przez Bonę. 

Przy końcu r. 1567 mieszkał 
w tamtejszym zamku Król Zygmunt 
August, skąd w rok potem urządził 
wyprawę na Moskwę za uwięzienie 
posła Rykowskiego. 

Radoszkowicze, mianowano sie- 
dzibą od ich nazwy i dóbr wywo- 
dzącego się starostwa. 

Pierwszym, dzierżawcą dóbr sta- 
rościńskich jest Jan Bornostaj — w 
dalszym szeregu widzimy książąt 
Ogińskich. 

W r. 1708—9 (od stycznia do 
czerwca) mieszka na zamku król 
szwedzki Karol XII. 

Było to w czasie pamiętnych 
wojen z Moskwą. 

Gdy zmarł ostatni z szeregu sta- 
rostów Jan książe Massalski—Sejm 
Polski polecił sporządzić w 1763 r. 
inwentarz który przedstawiał się 
następująco. 

Miasto dzieliło się wówczas na 
nowe i stare. W nowem był ratusz 
z 24 magazynami, oraz 140 domów, 
stare miasto z kościołem oraz za- 
Ścianki: Hujki małe i wielkie, Mal- 
kowszczyzna, Migówka, Muraw- 
szczyzna, Łukowszczyzna, Hozeli- 
nowszczyzna i Snopszczyzna. Za- 
mek osiągał z tego podatku prze- 
szło 3000 zł. p. 

Na mocy królewskiego zarzą- 
dzenia z dnia 20-1X 1774 r. sta- 
rostwo Radoszkowickie otrzymał 
ks. Mikołaj Radziwiłł. Tymże roz- 
porządzeniem Radoszkowicze przy- 
dzielono do województwa Mińskie- 
go. W tym czasie Radoszkowicze 
nieco podupadły. Rządzą nimi Ty- 
szkiewicze, Kaleniewicze i in. 

W r. 1792 — na skutek prošby 
ludności król Stanisław August na- 
dał „siedlisku* prawa wolnego mia- 
sta—z Magistratem na czele. 

Dekretem królewskim z tej da- 
"ty otrzymują Radoszkowicze przy- 
wilej, według ktorego cała ludność 
jest wolną z posiadaną dziedzicznie 
ziemią, a Magistrat otrzymuje pra- 
wa jurysdykcyjne nad nią. Miasto 
otrzymało herbfiśw. Stefana. 

Radoszkowicze — były wówczas 
miastem bogatem, koncentrowały 
bowiem handel, który do lat woj- 
ny światowej był ostoją bytu tam- 
tejszej ludności. Po trzecim rozbio- 
rze Polski, Radoszkowicze wcielone 
są do guberni Mińskiej. Od dnia 
6-X 1795 r. obowiązują ludność 
prawa gubernialne rosyjskie. 

Od r. 1842—Radoszkowięze nie 
wchodząc w skład powiatu, przy- 
łączone zostały do guberni Wileń- 
skiaj i rządziły się na podstawie 
ustawy miejskiej. 

B. W. Święcicki. 

  

Z Ruchu Strzeleckiego. 
Zjazd okręgowy. 

W ubiegłą niedzielę odbył się 
w Wilnie |l-y Okręgowy Zjazd 
Związku Strzeleckiego, na który 
przybyli delegaci z Wilna i powia- 
tów ziemi Wileńskiej. 

Salę zjazdową wypełnili liczni 
goście, wśród których znaczna |i- 
czba przedstawicieli wojskowości. 

Zjazd zagaił prezes związku 
okręgowego mec. Witold Abramo- 
wicz. 

Przewodnictwo objął inż. Czyż. 
Zjazd witali: dowódca okręgu przy- 
sposobienia wojskowego pułk. Po- 
powicz oraz komendant główny 
zw. strzeleckiego mjr. Kierzkowski. 

Po sprawozdaniu zarządu i ko- 
mendanta okręgu kpt. Młodkow- 
skiego przystąpiono do referatu. 
Referat o stosunku zarządu do ko- 
mend wygłosił mec. Raczkiewicz. 
Obszerny referat „O zadaniach 
Zw. Strzeleckiego na Ziemiach 
Wschodnich'* wygłosił mec. Abra- 
mowicz. . 

Wreszcie przeprowadzono wy- 
bory zarządu. 

Prezesem zarządu został mec. 
W. Abramowicz (ponownie). Po- 
nadto wybrano do zarządu obywa- 
teli: dr. Brokowskiego, Chorzelską, 
inż. Witolda Czyża, prof. Stejana 
Ehrenkreutza, prezesa zw. osadni- 
ków Felę, prezesa Rady Nadzor- 
czej zw. osadników Wł. Kamiń- 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
! 2-XI r. b. 

1, Waluty * 
sprzedaż  kupno 

Dolary 8,99 9,01 8,97 
II. Dewizy 

Londyn 43,68 43,79 43,57 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 28,98 2885 28,92 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,00 174,43 173,57 
Rzym 38,50 38,59 38,41 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,20 
Bank Polski 85.75—84.75—85,25 
Związek spółek zarobk. — 
Lilpop | 19,00—18,75—19,00 
Modrzejów 4,15—4,10—4,25 

Ostrowiec 1,80—1,60—7,65 
Rudzki 1,34—1,31—1,36 
Starachowice 2,52—2,50—2,56 
Borkowski 1,30 
Żyrardów 12,85 

skiego, mjr. rez. Profica, mec. 
Raczkiewicza, red. Sokołowskiego, 
red. Wścieklicę. 

Zjazd wysłał depesze do Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, Marsz. 
Piłsudskiego, gen. Żeligowskiego i 
X. Biskupa Bandurskiego. 

Zjazd zakończył się w podnios- 
łym nastroju odśpiewaniem „Pierw- 
szej brygady”. 

Szczegóły tego niezmiernie cie- 
kawego i społecznie pożytecznego 
zjazdu podamy w specjalnym nu- 
merze, który ukaże się w najbliż- 
szą niedzieję. 

Nowy oddział „Strzelca*. 
We wtorek założony został w 

Wilnie nowy oddział Zw. Strzelec- 
kiego, którego uczestnicy należą 
wyłącznie do sfer robotniczych. 

Siedziba związku mieści się przy 
ul. Kijowskiej Nr. 19. 

Zarząd stanowią obywatele: Jan 
Žejmo (prezes), Feliks Smosarski 
(sekretarz), St. Pietrusewicz (skarb- 
nik) i St. Migacz (referent kultu- 
ralno-ošwiatowy). Zastępcy ob. ob. 
St. Gorgol, Wł. Paszkiewicz, Jan 
Ułan, Br. Kozłowski. 

Komisję rewizyjną stanowią ob. 
ob: Zygmunt Kuran, St. Grytte, 
Jul. Krasuski. 

— Oddz. Strzelecki w Rakań- 
cach. W dniu 7 listopada r. b. 
odbędzie się Walne Zgromadzenie 
członków oddz. Strzeleckiego w 
celu dokładnego sprawozdania ze 
Zjazdu Okręgowego Zw. Strzele- 
ckiego w Wilnie, oraz podania do> 
kładnego kierunku w dalszej pracy 
strzeleckiej. 

SPORT. 
Wilja — Zaks 7:0 

W niedzielę odbyły się zawody mię- 
dzy Wilją a Zaksem, w których pomimo, 
że Wilja grała w 10-tkę i w mocno osła- 
bionym składzie z łatwością pokonała, 
taki ambitny klub, jakim jest Z,A,K.S. 

Bieg myśliwski. 
W dniu dzisiejszym, jako w dniu Św. 

Huberta pratrona myśliwych, Wileńskie 
T-wo popieraaia hodowli koni urządza 
dla swych członków i gości bieg my- 
śliwski, trasa którego rozpoczyną się na 
placu ćwiczeń 23 p. uł. a kończy się w 
maj. Bujwidziszki. 

Początek biegu o godz. 11-ej. (f). 
ч 

Operetka w Wilnie. 
Lady Chic op. w 3 aktach 

W. Kollo. 

Przeżywająca się już forma do- 
tychczasowa Operetki wysila się 
możliwie na najbardziej dzikie po- 
mysły, by tylko widownię utrzy- 
mać w napięciu i zainteresowaniu. 
Na plan drugi i trzeci schodzi sens 
i umiar libretta — na krańcowy 
muzyka. To co nam daje Kollo 
jest jakimś dziwnym konglomera- 
tem współczesnych rytmów tanecz- 
nych z szeregiem nieskoordynowa- 
nych tonów czy dźwięków, całość 
zaś wrzeszczy i krzyczy jak może 
tylko najgłośniej — że j”st czemś— 
podczas gdy—jest niczem. Chyba pa- 
rawanem dla pisków i krzyków pedi- 
curowanej obcęgami i młotkiem da- 
my — parawanem, który wrzeszczy 
sto razy głośniej aniżeli biedna da- 
ma. Wrzask i hałas nie do opisa- 
nia — jakiś ordynarny,  bezsen- 
sowny gwar — złączony z rozśmie- 
szoną publicznością budzi zaiste 
refleksje nie byle jakie. Szkoda mó- 
wić o upadku — skoro już wogóle 
niema niczego coby upaść mogło. 
Odniosłem wrażenie, że tłoczyliśmy 
się na dno jakiejś przepaści i do- 
piero otrząść się musimy z wraże- 
nia jakiego doznaliśmy. Do wydo- 
bycia się z przepaści mamy jeszcze 
daleką drogę, jednakowoż prawdzi- 
wość i szczerość nawet w ordynar- 
ności — jest zjawiskiem naogół od- 
świeżającem nudną i stęchliwą woń 
pozornie „wytwornej* operetki z 
niedawnego czasu. Jedyną też do- 
datnią stroną — jaką w ostatnich 
operetkach spotkać można — to 
bezpośredniość i szczerość — na 
razie ordynarnego wyrazu. 

To ostatnie zależy już w dużej 
mierze od artystów. Współczesne 
operetki skrojone na modłę farsy— 

wymagają od aktora dużej dozy 
talentu improwizatorskiego. Aktor 
w farsie musi poza swoją rolą 
umieć odrazu—ot tak deus ex ma- 
china coś dodać, odjąć, przekrę- 
cić—byle w tem wszystkiem krył 
się prawdziwy dowcip. Wówczas 
akcja staje się nader żywą — widza 
„bierze“ gra — wskutek czego na- 
wiązuje się kontakt wzajemny, tak 
zawsze nieodzowny. 

Pani  Niewiarowska wyglądała 
przedziwnie uroczo i  kusząco. 
Wdzięk i powab wyprzedzały się 
wzajemnie. Gra pełna umiaru, nie 
pozbawiona nawet pewnych mo- 
mentów dramatycznych (począgek 
III aktu) utrzymana na wysokości 
farsy, Świadczy nader korzystnie o 
talencie scenicznym p. Niewiarow- 
skiej. Doskonale improwizował („w 
znaczeniu dopiero co wyżej poda- 
nem) p. Horski, nadzwyczaj do- 
brze wywiązując się z karkołom- 
nej roli starszego w lata lowelasa; 
widocznie partnerka tej miary, co 
p. Niewiarowska wpływa dodatnio 
na poziom gry p. Horskiego. P. Ma- 
linowski posiada dużo spokoju i 
dostojeństwa, więcej wszakże zwra- 
ca uwagi na swój ładny i dobrze 
emitowany głos—aniżeli na rolę— 
tym razem maharadży. Reszta ze- 
społu z pp. Czerniawską i Sulimą 
dopełniała składnie całości. 

Dekoracje absolutnie niezgodne 
z sensem sztuki. 2 

Publiczność wypełniła salę po 
brzegi. . 

Dr. Sz. 

Kto z naszych Szan. Abonen- 

tów chce sobie zapewnić regularną 

i punktualną dostawę „Kurjera Wi- 
leńskiego'', niech opłaci prenume- 

ratę za m-c listopad. 

  

KRONIKA. 
  

3 Dziś: Huberta B. W. 

7 Jutro: Karola Barom. B. W. 

Wschód słańca---g. 6 m. 25 
Zachód | g. 3 m. 40 

„OSOBISTE. 
P. Gen. Pożerski powrócił z 

służbowej podróży do PY” 

październ       

MIEJSKA. 

— Z pobytu wycieczki cze- 
cho-słowackich lekarzy w Wilnie. 
Wczoraj rano pociągiem z Warsza- 
wy przyjechała do Wilna wycieczka 
lekarzy czecho - słowackich złożona 
z 45 osób. Grupa ta składa się z 
30 lekarzy, 3 lekarek i 12 pań, 
żon [ekarzy. 

Prowadzi wycieczkę dr. Milan 
Jan, prymarjusz z Pragi, ze strony 
zaś władz polskich dr. Kasprzak, 
kierownik jednego z oddziałów pań- 
stwowej szkoły higjenicznej w War- 
szawie. 

Wycieczka lekarzy czecho - sło- 
wackich zwiedziła wczoraj osobli- 
wości m. Wilna oprowadzana przez 
nieocenionego prof. Ruszczyca i 
podejmowaną była przez lekarzy 
wileńskich oraz Magistrat m. Wilna. 

O godzinie 2 m. 30 wycieczka 
była podejmowana obiadem przez 
miejscowych lekarzy w restauracji 
Georges. Po obiedzie o godz. 5 
po południu odbyła się w Wileń- 
skiem Towarzystwie  Lekarskiem 
Naukowem przy ul. Zamkowej 23 
23 akademja, zaś o godz. 7-mej 
wieczorerm pożegnalna kawa w 
Klubie Szlacheckim. (z) 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek dnia 4 listopada 1926 
roku o godz. 8 wiecz. odbędzie się 
posiedzenie Rady Miejskiej. 

Na porządku dziennym: 
1. Sprawa ustalenia na rok 1927 

tenuty dzierżawnej za działki ziemi 
miejskiej, wydzierżawiane od roku 
1915 (części niezabudowanych ulic 
i placów). 

2. Sprawa robót kanalizacyjnych 
na ul. Holendernia i Letniej (wnio- 
sek komisji Finansowo - Techni- 
czne). 

3. Sprawa;nabycia przez Magi- 
strat dla elektrowni miejskiej prze- 
twornicy i ewaporatora (referat ko- 
misji rewizyjnej), 

4. Komunikat w sprawie zasto- 
sowania nowej ustawy o podatku: 
od lokali. 

5. Wniosek w przedmiocie do- 
stosowania kar za zwłokę pobiera= 
nych do zaległości podatków miej- 
skich do norm państwowych. 

6. Podanie Dyrekcji Gimnazjum 
św. Kazimierza w Wilejce o zapo- 
mogę. 

7. Podanie Żydowskiego Aka- 
demickiego klubu  gimnastyczno- 
sportowego „Zaks” w sprawie zwol- 
nienia Od opłaty za korzystanie z 
ogrodu Bernardyńskiego. 

Wniosek w sprawie wznowienia 
czynności komisji regulaminowej. 

9. Wybory członków i zastępców 
do 3-ch komisji szacunkowych dla 

spraw państwowego podatku do- 
chodowego (po 6 członków i 6 za 
stępców do każdej komisji. 

— W sprawie podatku od lo- 
kali. Magistrat m. Wiłna podaje do 
ogólnej wiadomości właścicieli, 
względnie rządców domów, iż zo- 
stały rozesłane listy dla wskazania 
lokatorów na podatek lokalowy za 
1926 rok, które to listy w myśl 
rozporządzenia Ministerstwa Skarbu, 
po wypełnieniu odpowiednich ru- 
bryk, da być zwrócone do dnia 
15 listópada r. b. do Wydziału Po- 
datkowego Magistratu m. 
(pokój Nr. 34)... 

Ze względu na ilość nierucho- 
mości i niemożebność przyjęcia 
oznaczonych list w ciągu jednego 
dnia, Magistrat w interesie osób 
składających listy, prosi o możebne 
przyśpieszenie przedstawienia ta- 
kowych. (s) 

® — — Opłaty od elektryczności 
na rzecz bezrobotnych. Wojewo- 
da Wileński skierował do Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych z wnio- 
skiem o zatwierdzenie uchwały Ra- 
dy Miejskiej z dn. 21.X w sprawie 
przedłużenia na listopad i grudzień 
r. b. prawa pobierania dodatko- 
wych opłat od elektryczności na 
rzecz bezrobotnych miasta Wilna. 

; т 
— Zwiedzanie grobėw pole- 

glych policjantów. W dniu 1 listo- 
pada dorocznym zwyczajem odbyło 
się odwiedzenie grobów poległych 
policjantów na cmentarzu Rossa. 
Odwiedzin dokonali przedstawicieli 
władz państwowych z Vice-Woje- 
wodą p. O. Malinowskim na czele, 

(2) 
— Plan przemeldowania na 

dzień 3.XI r. b. Komisarjat l. 
Bosaczkowa Nr. 4 czyli Końska 7. 
Końska Nr. 5 czyli Bosaczkowa 2. 
Wielka Nr. 49 czyli Końska 2. 
Wielka Nr. 51. Hetmańska Nr. 1 
czyli Wielka Nr. 53. Hetmańska Nr. 
3 czyli Końska Nr. 4. : 

Komisarjat TI. Niešwieska Nr. 
39, 41, 43. Kominy cała ulica t. j. 
wszystkie domy. Raduńska Nr. 82, 
84-a, 84-b. 86, 88, 90, 92 i 94 
(wszystko aż do Zbożowej). Komi- 
ny (dom Drysmana). Raduńska, 
(prawa strona do koleji). Zbożowa 
wszystkie domy. Kominy Nr. 21, 
22, 23, 24,.25,26, 21, 281027 
oraz dom  Miedzwiedziewa. Nie- 
šwieska Nr. 30, 32, 48 i dom Ole- 
chnowicza. Nieświeska Nr. 14, 13, | 
12, 11, 45, 47, 49, 51. Droga 
Szewska i droga Kominy wszystkie 
domy. 

Komisarjat III. Z-k Dobroczyn- 
ny Nr. 2, 2-a, 4. Wileńska Nr. 25, 
21, 29, 31, 33, 32, 34, 36, 38, 40. 
Mickiewicza Nr. 16 i 18. Jagieloń- 
ska Nr. 2. 

Komisarjat IV. Wiłkomierska od 
Nr. 101 do 107 włącznie. UI. Stry- 

Wilna 

charska od Nr. 2 do 26-b włącznie. | 
Komisarjat V. Wodociągowa — 

cała. Ulica Legionów od Wodocią- 
gowej do Szpitala kolejowego. Wro- 
nia. — Ponarska — część strony 
prawej. Konarskiego Nr. 45 i 47. s 

' 
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Św. Jacka Nr. 2. Dobra Nr. 1, 3, 
5 i 7. Nasza Nr. 2. Rzeczna Nr. 2, 
4, 6,,84:10.— 11. 

Komisarjat VI. Zarzecze od Nr. 

28 do 40 włącznie. Popowska od 

Nr. 2 do 36 włącznie. (S) 

— 50.000 zł. na rozbudowę 

m. Wilna. Ministerstwo Spraw We- 

wnętrznych zatwierdziło uchwałę 

Rady miejskiej m. Wilna w spra- 

wie zaciągnięcia pożyczki w kwo 

cie 50.000 zł. z Banku Gospodar- 

stwa Krajowego na cele rozbudo- 
wy miasta. (z) 

— Wykaz cen i ilości była na 

targu (jarmarku) w miejscowości 

Targowisko . Konarskie w dniu 

29.X. r. b. 
Koni sztuk 59 od 35 zł. do 2 O 

zł. Bydła rogatego sztuk 254 od 
100 zł. do 400 zt. 

Świń 135 od 40 zł. do 250 zł. 
Owiec 32 od 18 zł, do 30 zł. Cie- 

ląt 54 od 25 zł. do. 40 zł. (s) 

WOJSKOWA 

— Poświęcenie kaplicy. Dnia 
31 ub. m. o godz. 10ej odbyło 

się poświęcenie kaplicy garnizo- 

nowej przy odbudowującym się 

kościele św. Ignacego. Poświęcenia 
dokonał Ks. Arcybiskup Wileński 
Jabłrzykowski. Następnie przema- 

wiał ks. proboszcz Sopoćko, który 

skreślił historję kaplicy, poczem 

ks. Biskup Bandurski odprawił na- 
bożeństwo i wygłosił okoliczno- 

ściowe kazanie. Udział w poświę- 

ceniu wzięli: p. Wojewoda Racz- 

kiewicz, Prezydent Bańkowski, 

ppułk. Bobiatyński i delegacje 
wszystkich pułków stacjonujących 
w garn. wileńskim. W czasie nabo- 
żeństwa przygrywały orkiestry 6 
OE U 

— Poświęcenie Mauzoleum 
na Rossie. Uroczystości żałobne 
w dniu wczorajszym rozpoczęły się 

nabożeństwem żałobnem w koście- 
le św. Jana, które odprawił ks. 
Biskup Bandurski. 3 

Po nabożeństwie uformował się 
pochód na cmentarz Rossy. W po- 
chodzie postępowały: szkoły żeń- 
skie i męskie z orkiestrami, od- 
działy wojskowe, delegacje związ- 
ków i stowarzyszeń, procesja ża- 
łobna z celebrantem ks. Biskupem 
Bandurskim, oraz p. Komisarz Rządu, 
viceprezydent Łokuciejewski, Ko- 
mendant policji insp. Praszałowicz 
i liczne tłumy publiczności. Po 
dojściu na Rossę, pochód ustawił 
się przed grobami bohaterów po- 
ległych w obronie Wilna, gdzie ks. 
Biskup Bandurski dokonał poświę- 
cenia Mauzoleum i wygłosił pod- 
niosłe okolicznościowe %kazanie. 
Następnie przemawiał gen. Pożer- 
ski. Po odprawieniu modłów ża- 
łobnych wielotysięczny tłum roz- 
szedł się do domów. (f) 

Z_ KOLEI. 

— Konferencja Polsko - So- 
wiecka. W dniu 5 b. m. odbędzie 
w miejsc. Niegorełoje konferencja 
graniczna Polsko-Sowiecka w spr4* 
wie zatargów personalnych a w 
szczególności w Sprawie ostrzelania 
pociągu polskiego przez sowiecką 
straż pograniczną. Ze strony pol- 
skiej biorą udział w konferencji 
inż. z Wil. Dyr. Kol. p.p. Ulatow-  dzyński. 

PREMJERA! Na scenie: Humor! Satyral Śpiew! 

ski, Ostrowski i Lejman. Że stro- 
ny sowietów inż. Sinkow i Orłow- 

skij. (f) 
ARTYSTYCZNA. 

— Wieczory kameralne. Z 

inicjatywy Konserwatorjum Muz. w 

Wilnie zorganizowany będzie cykl 

wieczorów kameralnych, mających 

się odbywać raz na miesiąc w Sali 
Gimn. Lelewela (ul. Mickiewicza 

38), z udziałem profesorów kon- 

serwatorjum Wil., oraz artystów 

zaproszonych. 
Pierwszy wieczór kameralny, 

poświęcony muzyce klasycznej, od- 

będzie się w sobotę, dn. 6 listopa- 

da o g. 71/2 w. W wykonaniu bio- 

rą udział prof. prof K. Ranuszewi- 
czowa, W. Hendrych, M. Józefo- 
wicz, H. Sołomonow, oraz kwar- 

tet+ im. S. Moniuszki (W. Ledó- 
chowska, M. Salnicki, S. Bajsztajn, 

F. Tchorz). Karty wstępu nabywač 
można w kancelarji konserwator- 

jum (pl. Orzeszkowej Nr. 9) od g. 
4—7 Ww. 

— Reduta na Pohulance. Dziś 
o godz. 8.ej wiecz. p. Mieczysław 
Limanowski opowie o Ś tym Fran- 
ciszku z Asyżu. Opowiadanie ilu- 
strowane będzie przeźroczami. Na 
ekranie ukaże się cały szereg naj- 
piękniejszych arcydzieł malarstwa 

włoskiego, francuskiego i polskiego, 
związanych treścią z życiem tego 
świętego. Wieczoru dopełnią recy- 
tacje wyjątków z  „IKwiatków ś-go 
Franciszka* w wykonaniu Zespołu 
Reduty. Ceny miejc od 2 zł. do 
20 gr. ` 

Z POCZTY. 

— Sprzedaż znaczków do- 
płaty w urzędach pocztowych. 
Celem umożliwienia publiczności 
kupna pocztowych znaczków do- 
płaty dla celów filatelistycznych po 
cenie nominalnej. Generalna Dy- 
rekcja Poczt i Telegrafów zezwo- 
liła na sprzedaż powyższych zna- 
czków w urzędach pocztowych na- 
równi ze znaczkami dopłaty. (S) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Telefoniczne przedłużanie 
godzin pracy w przedsiębior- 
stwach. Ministerstwo Pracy i O- 
pieki Społecznej wydało okólnik 
do podległych sobie Inspektoratów 
pracy w sprawie nadzwyczajnego, 
telefonicznego przedłużania godzin 
pracy w przedsiębiorstwach prze- 
mysłowych, w których jest zatru- 
dnionych co najmniej 50 praco- 
wników. W tym wypadku kiero- 
wnik danego przedsiębiorstwa zwra- 
ca się za pośrednictwem Inspekto- 
ratu Pracy do Ministerstwa, które 
drogą telefoniczną wyraża swą zgo- 
dę na przedłużenie godzin z 

z) 

Z KASY CHORYCH 

— Listy wyborcze do Zarzą- 
du. Do Zarządu Kasy Chorych u- 
łożone zostały następujące listy 
wyborcze: 

1-a. Pracodawców polskich: pp. 
Korołec, adw. Miłkiewicz, prof. 
Opoczyński i p. Kowalski. 

2-ga. Chadecka: pp. Gradowski 
b. czł. zarz., inż. Walicki i dr. Bą- 

Din-Don. 

3-cia. Żydowscy pracodawcy: 
pp. Fried, Kruk, Kawenoki, Licht- 

macher i Alperowicz. 
4-ta. P. P. S.: pp. Bartnicki b. 

czł. zarz., Jakobini b. czł. zarz. 

5-ta. Blok Radnych Socjalistycz- 

nych (Bund i sekcja oświatowa 

związków zawodowych) pp. dr. Ra- 

fes b. czł. zarz, Zasztowt b. czł. 

zarz., Rabinowicz, Dubowski, God- 

wod, Epszteinówna, Cukiersuss, 
Bujko i Gabryelow. 

6-ta. Skrajna lewica: p. P. 

Sztrumft i Misiura. 
Jak widzimy z powyższego do 

bloku trzech nie doszło. (i) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Zatwierdzenie statutu. Ko- 
misarz Rządu zatwierdził statut Ży- 
dowskiego T-wa Krajoznawczego 
z siedzibą w Wilnie, którego ce- 

lem jest opracowanie materjału 
historycznego wileńszczyzny i ca- 

łej Polski, mającego związek z 
narodowością żydowską. (1). 

„NADESŁANE, 
— Biura Instytutu Badań Spraw 

Narodowościowych Oraz Polskiej 
Federacji Stowarzyszeń Ligi Naro- 
dów mieszczą się obecnie w War- 
szawie, przy ul. Jasnej 19, (Il p.) 
tel. 46-64, godz. przyj. 11—1 w 
poł. (prócz świąt i poniedziałków). 

Z POGRANICZA. 

— Przekroczenie granicy. W 
rejonie Rykont patrole K. O. P. 
zatrzymały Dawidowiczową Marję 
i Stanisławę za nielegalne przekro- 
czenie granicy z Litwy do Polski. 

— Zerwanie drutu telefoni- 
cznego. Na drodze Dokszyce—An- 
topol nieznani sprawcy zerwali 
drut telefoniczny na przestrzeni 
100 metrów. 

— Aeroplan sowiecki. W o- 
kolicy strażnicy Towianiszki prze- 
latywał aeroplan sowiecki wzdłuż 
pogranicza polsko-sowieckiego, trzy- 
mając się jednakże strony sowieckiej. 

— Harcerze na granicy. Do 
strażnicy Olkowicze przybyli: Do- 
brzański Jerzy ze Związku Obrony 
Młodej Ojczyzny i Łuczak Wiktor 
ze Związku Harcerzy z Poznania, 
których celem jest przejście pieszo 
przez całą polskę. (f) 

  

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

Dzisiejsza premjera. Dziś przemówi ze 
sceny humor polski reprezentowany przez 
Ruszkowskiego w jego świetnej kroto- 
chwili „Wesele Fonsa*.  * 

W teatrze naszym wprowadza tę ko- 
medję reżyser K. Wyrwicz - Wichrowski, 
bierze zaś w niej udział dosłownie cały 
zespół Teatru Polskiego. 

— Widowisko poranne. W niedzielę 
o godz. 12 m. 30 w południe ukaże się 
po cenach najniższych ciesząca się re- 
kordowem powodzeniem komedja Kater- 
wy „Urwis” przeznaczona dla dzieci, 
młodzieży, oraz szerokich warstw pu- 
bliczności. 

— Koncert J. Śliwińskiego w Tea- 
trze Polskim (,„Lutnia*). W _ niedzielę, 
dnia T-go listopada, w sali Teatru Pol- 
skiego („Lutnia") wystąpi z własnym re- 

citalem Tortepjanowym znakomity piani- 
sta Józef Śliwiński, Świetny artysta kon- 
certować będzie w Wilnie tylko raz je- 
den, poczem udaje się na występy do 
Londynu i Paryża. 

    

Mia Mara Na ekranie powszechna 

  

    

Kino - Teatr 
66 | Muzyka! Gošcinne występy komikėw-satyrykow ulubienica publiczności z 

„Helios w najnowsz. его- K biet któ i i kl i « w 10 akt. Film o wielkiem napięciu sen- 

Wileńska 32. tycznym dramacie 1 Odie Į, rym SiĘ nie ań amy sac. Seansy o 4, 6, 8 i 10 15. 

Przetarg. 
Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych 

niniejszem ogłasza przetarg na wykonanie 
konstrukcji żelaznych (pomostów, schodów 
i balustrad) w kotłowniach ogrzewań cen- 
tralnych w 2-ch pawilonach Więzienia Łu- 
kiskiego w Wilnie. 

Oferty składać mogą jedynie fachowcy, 
posiadający własny czynny warsztat i zorga- 

    

W programie znajduje się też wspa- 
niała parafraza Liszta z_ „Meistersinge- 
row“ i „Legenda o św. Franciszku, cho- 
dzącym po wodach”. 

Początek koncertu o godz. 4 m. 30 
pp. Bilety do nabycia w kasie Teatru 

Polskiego od godz. 11 rano do 9 wiecz. 
bez rrzerwy. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Nagły zgon. W nocy dn. 2 bm. 
między godz. 24 a 6 rano zmarł wsku- 
tek nadużycia alkoholu Butkiewicz Ka- 
rol, zam. Dynaburska 23. Trup zabez- 
pieczony. 

— Podrzutek. Dnia 1 bm. o g. 17 
m. 40 na klatce schodowej domu Nr 7 
przy ul. Szpitalnej znaleziono 18 mie- 
sięczne dziecko płci męskiej, które skie- 
rowano do przytułku „Dzieciątka Jezus* 

— Esencja octowa zakończyła epo- 
peję p. Fieleny. Onegdaj usiłowała po” 
pełnic samobójstwo przez wypicie esencji 
octowej Grygorjewa Helena, zam. Ostro- 
bramska 25. Pogotowie ratunkowe po u- 
dzieleniu jej pierwszej pomocy odwiozło 
desperatkę w stanie niegroźnym 'do szpi- 
tala żydowskiego. Przyczyną targnięcia 
się na życie — zawód miłośny. 

— Oj! ta dziewiątka. Dnia 31.X. rb. 
w drodze koniidencjolnej ujawniono, że 
w mieszkaniu Kulickiego Józefa, zam. 
Mostowa 2, uprawiano hazardową grę. 
Podczas rewizji znaleziono w mieszka- 
niu 16 osób, przyczem niektórzy z nich 
do brania udziału w grze przyznali się, 
Nadto znaleziono karty do gry, szachy i 
domino. 

— Za bilet zapłacił kamieniem. 
Czerniawski Piotr, kierownik pociągu 
Nr 1733 zameldował, że podczas biegu 
pociągu na linji Wilno—Kolonja Kolejo- 
wa ujawnił bezbiletowego pasażera, któ- 
rego na przystanku Kolonja Kolejowa 
chciał usunąć, lecz osobnik ten wysko- 
czył z wagonu i obrzucił pociąg kamie-- 
niami. Według słów meldującego jest to 
Sienkiewicz Wacław, zam. w Kolonji 
Kolejowej. 

— Albinku dostaniesz w skórę. Po- 
ciąg Nr 1742 na 3 klm. od stacji Wilno 
obrzucony został kamieniami, z których 
jeden rozbił szybę w, wagonie 3 klasy. 
Jak ustalono sprawcą jest 11 letni Albin 
Kaczyński, zam. w _ pobliżu wodociągu 
kolejowego. 

— P. Szloma, to nie pora na ką- 
piel. Parę dni temu, usiłował popełnić 
samobójstwo przez utopienie się w rze- 
ce Wilji 18 letni Bokszer Szloma, zam. 
Bakszta ll. Przyczyny rozpaczliwego 
kroku narazie nie ustalono. 

— Kradzieże. P. Faiga bez koszul- 
ki. Kapłan Fajdze, zam. Zarzecze 18 w 
nocy z dnia 29 na 30 ub. m. skradziono 
ze strychu tegoż domu bieliznę wart. 
500 zł, Podejrzeń brak. 

— 1 р. Józef bez spodni. W cza 
sie nieobecności domowników nieznani 
sprawcy przy pomocy podrobionego klu- 
cza dostali się do mieszkania Grygorje- 
wa Józefa zam, Piaskowa 7 i dokonali 
kradzieży bielizny i garderoby na ogól- 
ną вип:е 1500 zł, Podejrzeń brak. 

— Dla wygody zabrali i kosz. Z 
sieni domu Nr 33 przy ul. W. Stefań- 
skiej skrauziono na szkodę Frąnckie- 
wicz Stefanji, zam. tamże kosz z bieliz- 
ną, którego wartości narazie nie usta- 
lono. 

— Pod działaniem spirytusu ulot- 
niła się garderoba. Onegdaj o. godz. 18 
dostarczono do I Komis. znalezionego 
na ul: wielkiej w pobliżu Ratuszu nie- 
rzytomnego wskutek nadużycia alkoho- 

и Karpińskiego Piotra, zam. pl. Magda- 
leny 4, który znajdował się tylko w jed- 
nej bieliźnie. Karpiński po wytrzeźwie- 
niu zeznał, iż został okradziony z ubra- 
BR które ocenia na 388 zł. Podejrzeń 
rak. 

— Szukaj wiatru w polu, lub dola- 
rów p. Jana. mieszkania Stankiewi- 
cza Jana, zam. Połocka 4 skradziono za 
pomocą otwarcia drzwi podrobionym 
kluczem 223 dolary. Podejrzeń brak. 

— Wyoliwili oliwę z „Galicji'*. Z ma- 
gazynu mieszczącego się przy ul. Piw- 
nej 9, przy pomocy oderwania skobla 
nieznani sprawcy dokonali kradzieży 6 

beczek oliwy maszynowej na szkodę 

T-wa „Galicja” mieszęzącego się w tym- 

+RADIO+ 

że domu ogólnej wart. 1200 zł. Podej- 
rzeń brak. 

— Noże giną. Nieznani sprawcy 
przy pomocy poarobionego klucza do- 
stali się do lokalu szkoły powszechnej 
przy ul. M. Pohulanka 8 i dokonali kra- 
dzieży maszyny ręcznej do szycia syst. 
„Singer*, 40 noży do cięcia papieru, o- 
raz innych drobnych rzeczy. Wartości 
skradzionych rzeczy narazie nie ustalo- 
no. Podejrzeń brak. 

— Nowak kradł, Kukowskiego zła- 
pali. Onegdaj w godzinach wieczo- 
rowych przez wywiad. Urzędu Sledcz. 
ujęty został Kukowski vel Nowak Ste- 
fan, poszukiwany za kradzież garderoby 
w Grodnie na sumę 65U zł. W toku do- 
chodzenia okazało się, że wyżej wymie- 
niony poszukiwany jest również listem 
gończym przez wojskowy Sąd Rejonowy 
w Wilnie dla odbycia kary 5 miesięcz- 
nego więzienia; nadto przez Sąd Pokoju 
w Wilnie, przez Sędz. Śledczego I rew. 
pow. Bielskiego oraz przez Sąd Okrę- 
gowy w kiałymstoku za kradzieże. 

— Michasiu, ostrożnie ze „wzorami*'! 
Wywiad. Urzędu Śledczego ujęli w her- 
baciarni Gitli Kimik, zauł. Lidzki 13, Mi- 
chała Puciniaka, zam. w Wilnie, Chocim- 
ska 11, u którego podczas rewizji znale- 
ziono rewolwer bębenkowy, znaczki 
pocztowe, oraz banknoty z napisami 
„wzór” na sumę 672 zł. które wyżej 
wymieniony usiłował spieniężyć. Bankno- 
ty oraz znaczki pocztowe pochodzą pra- 
wdopodobnie z kradzieży dokonanej w 
agencji pocztowej przy ul. Kalwaryjskiej, 
a czem podawaliśmy dn. 25 ub. m. 

— Długie ręce krótkie nogi miał 
Zwierzchowski i to mu na dobre nle 
wyszło. Baranowska Marja, zam. W.Po- 
hulanka 18, zameldowała poster. Ciesiel- 
skiemu Bronisławowi będącemu w ob- 
chodzie, że jakiś nieznany jej osobnik 
którego rysopisu nie zapamiętała wyrwał 
jej z rąk torebkę damską zawierającą 22 
zł. i inne drobne bezwartościowe przed- 
mioty i zbiegł na ulicę Lubelską w stro- 
nę domu Nr. 5. Posterunkowy Ciesielski 
udał się w pościg, przyczem zatrzymał i 
doprowadził do komisarjatu owego Oso- 
bnika, który nazwał się Zwierzchowskim 
Leonem, bez stałego miejsca zamiesz- 
kania. 

Na prowincji. 

— _ „Kobiety nie bij nawet kwiatem'* 
pomyślał Borys i machnął kłonicą 
przez głowę. Borysowa Krystyna, zam. 
we wsi Borówka gm. jasiewskiej, została 
dotkliwie pobita przez męża swego Bo- 
rysa Ignacego. Według orzeczenia lekarza 
rejonowego życiu Borysowej Kryst. zagra- 
ża niebezpieczeństwo. 

— Bandyci na zimę zaopatrują się 
w garderobę własnego wyrobu. 6 ban- 
dytów uzbrojonych w karabiny, sterory- 
zowali rodzinę Czerniawskiego Macieja, 
zam. w kolonji Jurkiańce gm. olkienic- 
kiej i zrabowali mu 16 zł. w gotówce 
oraz garderobę własnego wyrobu. Po 
dokonaniu powyższego bandyci zbiegli 
w kierunku granicy litewskiej. Nazwiska 
5 bandytów już są ustalone. 

— Jednym łykiem. W miast. Druja 
wskutek wypicia przez omyłkę szklanki 
karbolu zmarł. Hirsz, zam. tamże. 

— Pożar. Wskutek niewyjaśnionej 
narazie przyczyny, wybuchł pożar we wsi 
Agabica Mała, gm. Postawskiej. Spto- 
nęły 2 domy, 2 chlewy i 3 spichrze Ko- 
sarskiego Anatolego i Czupik Zinidy. 
Strat narazie nie ustalono. (f) 
  

Ofiary. 
Zamiast kwiatów na trumnę Ś. p. 

Zbyszka, syna p.p. Szemiako koledzy 
biurowi p. Szemiako z Państwowego 
Banku Rolnego oddział w Wilnie skła- 
dają na żłobek im. Marji 50 złotych 70 
groszy. 

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

Kobieta. lekarz 

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

Teleton Nr. 277. 1717 

  

      
poe specjalnie mę- 

skich kapeluszy prze- 
rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony, 
Z. JOC, Niemiecka 24, 

ne 1 

A fryzjerski, 
leńska Nr. 10. 

cur; eż pierwszorzęd- 
zi. 

z podiryzow. 1 zł. oraz 

Nr. 254 (702) 

Z sądów. 
O napad rabunkowy na 

Ще. 

W nocy z 27 na 28 sierpnia 
1923 roku banda złożona ze 100 
osób dokonała napadu rabunkowe- 
go na miasteczko llję, położ nego w 
odległości 8 kilometrów od bolsze- 
wickiej granicy. Banda ta uzbrojo- 
na w karabiny i granaty ręczne 
steroryzowała miejscowy posteru- 
nek policji państwowej. Policja sta- 
wiła bandytom słaby opór. Po 
krótkiej walce ustąpiła, zostawiając 
na placu 1 zabitego policjanta i 2 
rannych. Po rozbiciu posterunku 
policji bandyci napadli na pocztę, 
gdzie zabrali wszystk'e pieniądze, 
jakie znajdowały się w urzędzie 
pocztowym, poprzecinali druty te- 
lefoniczne i telegraficzne, uniemoż- 
liwiając tem samem wezwanie po- 
mocy. 

Wtedy dopiero banda rzuciła się 
na miasto. Bandyci  obrabowali 
wszystkie sklepy, ładując łupy na 
wcześniej przygotowane wozy. Rów- 
nież kilka domów mieszkalnych zo- 
stało obrabowanych doszczętnie. 
Podczas rapunku wywiązała się z 
ludnością krótka walka w której 
zginęło 2 mieszkańców i kilku zo” 
stało rannych. W miasteczku po- 
wstała straszna panika. Kto mógł 
uciekał za miasteczko. Bandyci sta- 
li się panami placu. Zarekwirowali 
kilkanaście furmanek i po załado* 
waniu łupów najspokojniej odje- 
Św w stronę granicy bolszewic- 
kiej. 

Nad ranem przybyły na miejsce 
władze śledcze. Zarządzona pogoń 
bandy niedała pozytywnego rezul- 
tatu. Bandyci przekroczyli granicę 
bolszewicką, kryjąc się pod opie- 
kuńczemi skrzydłami bolszewickiej 
straży granicznej. 

_ Przeprowadzone dochodzenie i 
ustaliło, że napad był wyreżysero- 
wany w Mińsku. Bandyci rozma- 
wiali ze sobą po polsku i rosyj- 
sku. W toku sledztwa padło po- 
dejrzenie, że w napadzie brali 
udział policjanci straży granicznej. 
Wskazywał na to fakt, że bandyci 
przemknęli się niepostrzeżenie. 
Aresztowano 20 osób podejrzanych. 
o udział w napadzie. Jeden z are- 
sztowanych uciekł do Bolszewji. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Okręgowego w 
obsadzie sędziów Owsianki, Borej- 
ki i Piłsudskiego. Ławę obrończą 
zajęli mecenasi: Andrejew, Neu- 
man, Rodziewicz i Czernichow. Do 
sprawy powołano 105 Świadków, z 
których niestawiło się 35 Świad- 
ków drugorzędnych. 

Po przeczytaniu aktu oskarże- 
nia następują oświadczenia oskar- 
żonych, Jeden z nich nie przyzna- 
je się do winy. Wczoraj, jako w 
piewszym dniu rozprawy przesłu- 
chano zaledwie kilku świadków. 
Świadkowie ci nie wnoszą nic no- 
wego do sprawy. 

Rozprawa sądowa zapowiada się 
na kilka dni. Zdan. 
    

Jutro rozpoczyna się V 
„Tydzień Akademika". 

  

Wi- ь Dracownia wojłoków 
ani- . damskich, męskich i 

dziecinnych. _ Najlepsza 
wełna. Ceny umiarkowa- 
ne. Niemiecka 21 — 26, 

Strzyżenie pań 

PREZERWATYWY 
SĄ NAJLEPSZE i NAJTAŃSZE. 

1656 
  

POTRZEBNI AJENCI do przyjmowania zamówień 

na powiększenie portretów, w miastach i 

wincji. 
|-szy 
L. MIZEREC, Wilno, ul. S-to Jańska 6. 

Pianino Wielka 

na pro- 

Zarobek dobry 500—600 zł. miesięcznie. 
Wileński Zakład Artystycznych Portretów 

1799-9 

do spizedania. 
22, cu- 

nizowany personel rzemieślniczy. 
Przetarg odbędzie się w lokalu Okr. 

Dyrekcji Rob. Publ. ul. Magdaleny Nr. 2 
pokój Nr. 91, w d. 10. XI. r. b. o godzinie 
12 w poł. 

  

  . Osoby, pragnące przyjąć udział w prze- 
targu, winny złożyć do godz. 11 i pół dnia 
10. XI. r. b. w kancelarji Oddziału Budo- 
wlanego O. D. R. P. pokój Nr. 92, oferty 
w zalakowanych kopertach z załączeniem a) 
kosztorysu, w którym winny być uwido- 
cznione ceny jednostkowe i suma ogó:na, 
b) kwitu z wniesienia do Kasy O. D. R. P. 
wadjum w wysokości 5 proc. od sumy 
ogólnej, c) deklaracji, iż uznają dla siebie 

MEBLE 
Najlepsze łóżka angielskie 

są Warszawskiej fabryki 

Konrad Jarmuszkiewicz i S-ka Tow. Akt. 
które w każdej ilości i w wielkim wyborze po 
cenach konkurencyjnych są do nabycia w firmie 
D/H. F. MIESZKOWSKI sp. z ogr. odp. 

Piotrogrodzki 

krawiec damski 

J. Hołubowicz, ** 9—26 
przyjmuje obstalunki 
na palta, kostjumy, i 
futra. Ceny od 40 zł. 
Udziela iekcji kroju.       

  

' za miarodajne warunki wymienione w $ od — 
6 do 26 włącznie przepisów tymczasowych 
o oddawaniu państwowych dostaw i robót 
w zakresie działania Min. Rob. Publ. z dnia 
31 lipca 1926 r. 

Termin wykonania robót—3 tygodnie od 

Swój do swego. 

Dominik 
sklep chrześcijański galanteryjao - spożywczy 1 tytuniowy 

w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 

ul. Mickiwicza 23, 1671-6 1119 

Swój do swego. |) sprzodania mi ośro- 
dowej 1600 kw. sążni z 
drzewami _ owocowemi, 

Czesnulewicz bez zabudowań. Mogę 
sprzedać częściami. Sni- 
iszki, III-cia Stomianka 

  

daty otrzymania zamówienia. Ir. 607, Marjanna Nasi- 
  

Okręgowa Dyrekcja robót Publicznych | 
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta nie- 
zależnie od wysokości oferty. 

Szkice urządzenia i wyszczególnienia ro- 
bót oglądać, oraz informacje o warunkach 
dostawy Otrzymać można w Oddziale Budo- 
wlanym O. D. R. P. pokój Nr. 92 w go- 
dzinach od 9—12. 
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damskie. 
Obstalunki w/g żurnali. 

Wydawca:'Tow. Wydaw. „Pogoń" sp. z cgr. ойр, 

UWADZE PAŃ! 
Gustowne kapelusze 

Przeróbka. 
Ceny najniższe. 

tualne raty przy większych obstalunkach. 
ul. DĄBROWSKIEGO 7, m. 10. 

Dyrekcja. 600046 E 00006 

łowska. Zgłaszać się w 
duiu 3 i 4 b. m. 2069 

jesionowa, 
Bryczka uprząż na parę 
koni, szafa, łóżko želaz- 
ne, beczki dębowe, 2 la- 
tarnie samochodowe, 2 
zbiorniki na benzynę i 
inne rzeczy do sprzeda- 
nia. ul. Tartaki 18, m. 2. 

  

Ewen- 

0000 dolarów 
iiune sumy posiacamy 
do ulokowania na hipo- 
teki domów i inne gwa- 

rancje. 
Dom Handl.-Komis. 

„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel. 9-05 

  

        
    
      

Sumy 
pieniężne 
lokujemy pod solidne 

zabezpieczenie 

Dom H.-K. „Zachęta” 

Gdańska 6, tel. 9-05. 

Do SAMOCHODÓW 
żarówki, ładowanie aku- 
mułatorów. Inż. I. Gilels, 
ul. Trocka 4. 1192-8 

* 2 Ford i 
Dwie taksówki Ajzego' 
Daimler w dobrym stanie 
okazyjnie do sprzedania. 
Plutonowa 2. 2040 

Fortepjan długi dawniej- 
szy. Koncer- 

towy, dobry tanio sprze- 
daje się. ygmuntowską 
26. Czytelnia. 2062-2 

Drak, „PA“. wl. św Ignzcego 5. 

kiernia „Zdrowia”. 2061-3 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9, Estko. 565 Z 
NA gastronómiczno-mleczny 

BJ” N. JEZIERSKI, 
ul. Wielka 47, obok 

hotelu „Palace“. 
Ryby, konserwy, czekola- 
dy krajowe i zagraniczne, 
sery szwajcarskie i holeh- 
derskie, masło świeże, 
oraz sprzedaż kart do gry 

Ceny konkurencyjne. 
1633. 

Lacki, Wielka 5... i: 
firma sprzedažy angielsk. 
rowerów firm: „Roya 
Enfield”, „Wanderer” i in. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramoiony, wielki 
wybór płyt gramofonow.* 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn, 1695-b 

„Dptyk-Rabit" sza ema 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

Tel. 8-03, 

2 „(pil Good: 
1 

a-1327 

Z sklep naczyń 
kuchennych  „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1 

  

racownia damskich i 
męskich kapeluszy 

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

LAS - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

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

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

  

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych 1. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. 

czny, największy w 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 

1 Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych -przybo- 
rów. 1691-b 

Lakład fryzjerski 
4 ul. Wielkiej 46. Sa- 

lon damski i manicur. 
Hygjena.  1685-b 

Witold JUREWICZ 

masie Paweł Bure 
sklep i pracownia zega- 
rów, ul. Mickiewicza 4. 
Ceny przystępne, 2044-b 

  

3%° П) е 

1484-а Ż, 

salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

2035 

Zamko- 
W. Litwinowicz wa 24. 
Obuwie damskie, męskie 
i dziecinne. 2016-b 

na dogodnych wa- 
runkach S. AN- 

CELEWICZ. Niemiecka 
15 (w podwórzu). 1745 

„) „Dar Passaž 
Jadłodajnia Nr. 12, róg 
Końskiej. Obiad—2 da- 
nia 0,90 gr., 3 dania 1,20 
zł. z chlebem. 1800-b 

aa Wielka Nr. 5 
„wejście z. podwórza. 

Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań z 
chlebem 1 zł. 10 gr, Mie- 
sięcznym ustępstwa. 

2029-b 

Sprzedam niedrogo 
yrandol elektryczny i 

krzesło do pianina. у 
Wileńska 16, tel. 397, 
sklep S. Szawedanca. Ма- 
szyny do pisania, przyj- 
muję reparację i kupuję. 

2053-b 

Wes się obiady do- 
mowe z 3-ch dań I 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja*. 1693-b 

wejście w podwórzu na 
lewo. a-1658 

Stale pe się! Me- 
le, obrazy, dywa= 

ny i różne antyki. Płaci 
my najwyższe ceny! Do- 
minikańska 16. Sklep rze- 
czy okazyjnych. __2054-b 

Obuwję kalosze, kon- 
l „ lekcja, galanter- 
ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych Polė 
ca D. H. W. Nowicki, 

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

ksz męski P. Radzi- 
wiłowski, Subocz 7, 

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

dy. b-1259 

©00900008 
Ogłoszenia 

do 

„Mucjera Wileśskiego” 
przyjmuje po 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagieliońska 3. 

60600009 

  

Czy zapisałeś się na członka 
ЫОЬ PoP.? 

Radsktor odpawiedzialny Michał Szukiewica 

ж -   

a


