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hrk poczicią 
Największem nieszczęściem od- 

rodzonej Polski jej hańbą i prze- 

kleństwem, które zaciążyło na ca- 

łym jej rozwoju, spaczyło jej cha- 

rakter i ciągnie w dół ku przepa- 

Ści są te ciemne siły w życiu na- 

rodu, które u nas noszą ogólnę 

miano endecji. Wytwór niewoli, 

tych najgorszych trucizn, które są- 

czyły nam w duszę rządy zaborcze, 

produkt ducha pruskiej hakaty, któ- 

ry pospołu z ideologją czarnej sot- 

ni rosyjskiej rozrósł się tak buj- 

nie na polskich niwach i rozłogach, 

dusząc i tłumiąc pnące się ku gó- 

rze zdrowe ziarna wysiłków odro- 

dzeńczych narodu. 
I stwierdzić tu musimy, że po- 

mimo iż Polska dźwignięta została 

do życia pracą i bolesnym wysił- 

kiem czynu legjonowego tych, co 

szli wcielać w życie w budownic- 

twie państwowem wielkie ideały 

wolności i braterstwa z okresu naj- 

świetniejszych tradycji narodowych 

i państwowych, gdy myśl Polska 

najszerzej roztaczała skrzydła do 

lotu, kto po wysiłku tych strudzo- 

nych szermierzy о wolność do 

kształtowania tej zdobytej przez 

tamtych wolności rozsiadła się 

przyziemna i nizka, bezdusznym 

nacjonalizmem, zrodzonym w nie- 

woli, opanowana myśl polska i za- 

częła kształtować bytji dolę narodu. 

I jeśli już chcemy personifiko- 

   uc m tych ciemnych sił, 

które zaczęły kszałtować tę nie- 

podległość zdobytą, będzie upior- 

ne oblicze Stanisława Grąbskie- 
go. Tym ciemnym siłom zawdzię- 

czamy haniebny traktat Ryski, kon- 

cepcję Polski, jako państwa naro- 

dowego, walkę ze  wszystkiemi 

innemi inoplemiennemi współoby- 

watelami, która na peryferjach za- 

czyna się palić już ogniem buntu. 

Tym ciemnym siłom zawdzięczamy 

zaprzepaszczenie w polityce zagra- 

nicznej wielkich idei federacyjnych, 

a w polityce wewnętrznej deprawa- 

cję życia publicznego, pod wpływem 
której |staczaliśmy się w przepaść. 

Wypadki majowe były tym 

wstrząsem, tą reakcją przeciwko 

wciąganiu Polski w topiel bagien- 

ną. Twórca niepodległości wstał, 

by ratować tę niepodległość od 

powtórnej zagłady, która z tego 

rozstroju niechybnie by przyszła. 
l tu pierwszym nakazem politycz- 

nym, przy ratowaniu państwa było 

obezwładnienie tych ciemnych sił 

co ją niszczyły. Koniecznością pań- 
stwową stało się wyeliminowanie 

endecji z życia politycznego i spo- 

łecznego narodu, odciągnięcie od 

niej tych czynników, które nie bę- 

dąc jej wyrazem dawały jej jednak 

moralne i materjalne oparcie. 

Konieczność ta zbiegła się z wcze- 

Śniej jeszcze prowadzoną akcją 

przez „Słowo* wileńskie w kierun- 
ku odciągnięcia od endecji na Zie- 
miach Wschodnich ziemiaństwa, 

które szczególniej na wsi było tej 

endecji główną, acz bierną ostoją. 

Umiejętnie prowadzona przez 

„Słowo* ta akcja, z wyolbrzymie- 

niem wpływów, któremi rozporzą- 

dza, były jedną z przyczyn powo- 
łania do rządu przedstawiciela kie- 

runku, reprezentowanego przez 

„Słowo”—P. Meysztowicza. 
Taktycznym posunięciem w kie- 

runku zbliżenia do Marszałka Pit- 

sudskiego tych „szerokich”, podług 

zapewnień „Słowa*, sfer, dążących 

do emancypacji z pod wpływów 

Ц 

    

rzecayisiošėi. 
endeckich, mia! byč Niešwiež. 

Monarchizm zarówno p. Cata 

naczelnego publicysty „Słowa*, jak 

również monarchizm p. Meyszto- 

wicza, czy ks. Sapiehy był tu tylko 

rzeczą przypadkową. Ale właśnie 

w obozie monarchistycznym  po- 

stanowiono z tej okazji skorzystać 

dla zrobienia sobie reklamy. 

Więc zapowiedziano jakieś na- 

rady i zjazdy, otoczono całą impre- 

zę tajemniczością, zapuszczono kur- 

tynę, na straży której postawiono 

monarchistyczne „Slowo“, i kazano 

się publiczności domyślać, co tam 

na scenie się dzieje? 

1 tego wystarczyło. 

Płytka, nieorjentująca się w sy- 

tuacji, a żądna sensacji stołeczna 

gawiedź dziennikarska uderzyła na 

alarm. Domysłom nie było końca, 

zapowiadano niemal że koronację, 

w świat na Europę całą puszczono 

sensacje, a prym trzymała w tem 
wszystkiem prasa lewicowa z „Ro- 

botnikiem* na czele, ciskającym 

gromy oburzenie i potępienia. 

Zrobiono robotę nad wyraz 
szkodliwą. 

Zagranicę utwierdzono w ‚рггу- 

puszczeniach, że w Polsce napraw- 

dę ruch monarchistyczny jest na 

tyle silny, że grozić mogą zawikła- 

nia wewnętrzne, co znalazło wyraz 

na łamach  nieprzychylnej nam 
prasy, w Polsce wprowadzono za- 

męt w pojęciach, robiąc reklamę 

          

  

wysiłki naszych monarchistów do- 

konać by nie mogły. : 

To też nie bez słuszności, z pe- 
wną dozą zdziwienia, ale zarazem 

i dumy „stwierdzał po uroczystoś- 

ciach nieświeskich główny ich ini- 

cjator p. Cat ze „Słowa*, że wten- 

czas gdy w Nieświeżu spełniano 

niewinne toasty za stołem biesia- 

dnym, Polska cała była pełna po- 

głosów monarchicznych. Tylko o 
tyle się p. Cat mylił: nie'płynęło to 

z przejęcia się ideą i głębin prze- 

konania, jeno z tej skłonności na- 

szej do niezdrowej i najbardziej 

egzotycznej sensacji. 

A rzeczywistość? 

A rzeczywistość, gdy podniesio= 

no kurtynę teatrum niešwieskiego 

oczom ciekawych przedstawiła się, 

jako pustka, przerazliwa pustka 

sceniczna z braku nawet zakuliso- 

wych aktorów. 
Nasze żubry w książęcych ko- 

ronach okazały się odosobnione. 

Nie przybyli konserwatyści krakow- 

scy, zdala stojący od mrzonek mo- 

narchistycznych nie przybyli poznań- 

czycy zbyt jeszcze mocno związa- 

ni z endecją. Zaledwie parę młodo- 

cianych latorośli rodów arystokra- 

tycznych „reprezentowało* te dziel- 

nice. a 
Pozostali na placu p. Meyszto- 

wicz, ks. Sapieha i paru Radziwiłłów: 

i wszystko... a ks. Sapieże jeszcze 

przy tej okazji przykro nawymy- 

Ślał któryś z arystokratów z Kon- 

gresówki. 
Nie zdążyły pojść jeszcze na 

makulaturę papierowe korony, któ- 
remi ozdobiono podobizny Маг- 

szałka Piłsudskiego w towarzystwie 

niefortunnej pamięci ostatniego no- 

siciela tej korony króla Stanisława, 

gdy fiasko tak zręcznie inscenizo- 
wanego przedstawienia stało się 

oczywistem. 

Niema w Polsce siły atrakcyj- 
nej idea monarchistyczna i nawet 

przy taktycznem okrążaniu endecji 

lepiej rekwizyty z monarchistyczne- 

go lamusa pozostawiać w spokoju. 
mrs. 

Anu лета 

W Lidze Narodów. 
GENEWA. (Pat). Wczoraj rano rozpoczęła pracę 10-ta sesja ko- 

misji mandatowej. Zgodnie z art. 22-im paktu Ligi Narodów, komisja 
po wysłuchaniu i zbadaniu raportów rocznych państw obdarzonych man- 
datami, złoży odpowiednie Radzie Ligi Narodów. 

Swiatowa konferencja gospodarcza. 
BERN. (Pat). Szwajcarska Agencja podaje, że dn. 15 listopada zbie- 

rze się w Genewie na 2-gą sesję „komitet rzeczoznawców pod przewod- 
nictwem Theunisa w celu przygotowania Światowej konferencji gospo- 
darczej. 

Czesi o nas. 
PRAGA. (Pat). Oficjalna Ceskosiovenska Republika w artykule 

wstępnym ostrzega przed bezkrytycznem dawaniem wiary pogłoskom o 
zamierzonej zmianie formy rządów w Polsce. 

Polska—pisze autor—wprawdzie postawiła nas przed wypadkami, 
których nie może wyjaśnić żadne rozumowanie logiczne, trzeba jednak 
zauważyć, że niezwykle szybko zżyła się z ideą demokratyczną. Wresz- 
cie w Polsce dobrze wiedzą, że w dzisiejszych warunkach kwestja for- 
my rządu tego czy innego państwa środkowo-europejskiego nie jest 
wyłącznie wewnętrzną sprawą tego państwa. 

To też należy oczekiwać, że sytuacja polityczna w Polsce w naj- 
bliższych czasach się polepszy. Rząd świadom tego, że należy unikać 
wszelkich eksperymentów, któreby jeszcze bardziej zaogniły stosunki 
wewnętrzne, będzie musiał się postarać o nowy i lepszy stosunek do 
polskich stronnictw politycznych. 

Nie może ulegać wątpliwości, że będzie w tym kierunku podjęta 
akcja, która przyczyni się do uzdrowienia polskiego parlamentaryzmu i 
rządów parlamentarnych wogóle. 
Z OC TIT TTT II K IS AS Az 

Po zamachu represje. 
RZYM, (Pat). Rada Ministrów postanowiła poddać gruntownej re- 

wizji wszystkie ostatnio wydane paszporty zagraniczne, oraz na przysz- 

łość poddawać takiejże rewizji wydawane paszporty, zastosować surowe 

środki przeciwko wszystkim tym, którzy wykorzystywują swój pobyt po- 
za granicami kraju na działalność antypaństwową, zawiesić wszelkie wy- 
dawnictwa antypaństwowe, ustanowić służbę wywiadowczo - polityczną 
przy każdej komendzie faszystowskiej, ustanowić karę śmierci względem 
tych, którzy poważyliby się targnąć na życie lub wolność króla, królo- 
wej lub prezesa Rady Min., zagrażają niezależności państw., wyjawiają 
reje 05 gala lub wojskowe i działają w a wade buntu. 
arze więzienia ulegną ci, którzy na łam prasy będą bronić 

szych zbrodni. PAR we 

' Spokój w Hiszpanji? | 
MADRYD. (Pat). Agencja Fabra nawiązując do informacyj jakie 

ukazały się w prasie zagranicznej w sprawie wypadków w Hiszpanii, 
stwierdza, że na całym półwyspie sytuacja jest zupełnie normalna i pa- 
nuje całkowity spokój. . 

Separatyści Katalońscy zawładnęli 
arsenałem. 

PERPIGNAN. (Pat.) Dziś o świcie policja i żandarmerja udały 
się z oddziałem wojsk technicznych do Prats-de-Mello celem zbadania i 
zabezpieczenia zapasów amunicji w tutejszym arsenale. 

Separatyści jednak uprzedzili policję i zawładnęli arsenałem. 
Panuje obawa, aby powstańcy nie wysadzili arsenału w powietrze. 

    
    

  

Przedstawiciele Trade Unionów u 
Baldwina. 

Członkowie komisji pojednawczej kongresu Trade Unionów udali 
słę dzisiaj o godz. 12-ej do siedziby urzędowej premjera Baldwina przy 
Downing Street, gdzie odbyli konferencję z premjerem, oraz innymi 
członkami rządu. Komisja podjęła ten krok w porozumieniu z przed- 
stawicielami komitetu wykonawczego związku górników. 

Delegaci komisji pojednawczej kongresu Trade Unionów poru- 
szyli w rozmowie z premjerem sprawę stanowiska rządu wobec propo- 
zycyj pokojowych wysuniętych przez radę generalną kongresu Trade 
Unionów. 

Delegatom kongresu Tr. Un. chodzi o pozyskanie gwarancji lub 
zapewnienia ze strony rządu, że zasady wysunięte w ich projekcie po- 
rozumienia będą dochowane przy zawieraniu przyszłych umów w spra- 
wie najmu. 

Jeśli delegacja uzyska takie zapewnienie, wówczas jeszcze na dzi- 
siejszem posiedzeniu delegatów górników zgłoszony zostanie wniosek 
o podjęcie rokowań w celu zawarcia natychmiastowego porozumienia. 

Krok ku likwidacji strajku węglowego 
w Anglji. 

LONDYN. (Pat.) Komitet wykonawczy federacji górników oraz 
członkowie kongresu robotniczych związków zawodowych, którzy ode- 
grywają rolę pośredniczącą rozpoczęli posiedzenie celem ułożenia tekstu 
rezolucji, która zostanie przedstawiona jutro rano konferencji delegatów 
górników. 

Panuje przekonanie, że rezolucja ta upoważniać będzie komitet 
wykonawczy do wszczęcia rokowań pokojowych. 

G. Colling zrezygnował. 
LONDYN. (Pat.) Po rezygnacji lorda Oxforda ze stanowiska prze- 

wodniczącego stronnictwa liberalnego, sir Godfray Colling złożył man- 
dat generalnego sekretarza stronnictwa. 

  

Zamknięcie kongresu komunistycznego 
w Moskwie. ` 

MOSKWA. (Pat). Wczoraj zamknięty został XV kongres rosyj- 
skiej partji komunistycznej, Wbrew oczekiwaniom, konfliktu w łonie 
partji nie zlikwidowano. | 

Przywódcy opozycji w szczególności zaś Trocki bronili swoich tez. 
Mowa Kamieniewa była właściwie przygotowaniem do stanowczego wy- 
stąpienie Trockiego. 

+00. L= (Sświaty, 

Wiadomości poliijczne. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Pomimo, iż rozpoczęcie sesji 
ciał ustawodawczych ogłoszone zo- 
stało na dzień 13 bm. marszałek 
senatu, p. Trąmpczyński, chcąc za- 
manifestować swe niezadowolenie, 
zwołał wczoraj popołudniu posie- 
dzenie komisji senackiej. Komisja 
ta miała rozpatrzeć projekt ustawy 
o ratyfikacji traktatu gwarancyjne- 
go polsko-rumuńskiego, przyjętego 
już przez Sejm. 

Sen. Woźnicki (Wyzw.) posta- 
wił na tem posiedzeniu wniosek, 
by wodec tego, że 13 bm. nastąpi 
otwarcie Sejmu, posiedzenia nie 
odbywać. Wniosek ten upadł. 

Zaznaczyć należy, że senatoro- 
wie z Piasta P.P.S. i Klubu Pracy 
nie wzięli udziału. Po wyniku gło- 
sowania sen. Woźnicki opuścił po- 
siedzenie. 

Oczywiście dzisiejszego  posie- 
dzenia nie należy brać poważnie, a 
raczej trzeba to ocenić, jako dobry 
humor p. marsz. Trąmpczyńskiego, 
który go nie opuszcza. 

© 
„Robotnik* z dn. 4 b. m. po- 

dał wiadomość, iż w kołach po- 
litycznych krążyły pogłoski o ma- 
jącej jakoby nastąpić dymisji min. 
Spraw Wew. p. Składkowskiego. 
Zastąpić go ma pan Raczkiewicz. 
Korespondent nasz zwrócił się z 
zapytaniem w tej kwestji do sfer 
miarodajnych, które oświadczyły, że 
to nie jest prawdą. P. min. Skład- 
kowski lekko zaniemógł i od kilku 
dni nie opuszcza mieszkania. 

„Ab ' 
W niektórych organach ukaza- 

ło się rzekome oświadczenie p 
sp 

at. 

    

    

       

  

ścioła Rz.- 

W-związku z pracami komisji 
kodyfikacyjnej, dowiadujemy się, iż 
w roku bież. komisja kod. oddała 
do dyspozycji rządu, bądź ciał u- 
stawodawczych opracowane już 
szczegółowo działy prawa handlo- 
wego, organizacji sądownictwa, oraz 
ustawę postępowania karnego. W 
ciągu najbliższych 3 lat ukończone 
zostaną: procedura cywilna, kodeks 
karny i handlowy, oraz 2 działy z 
kodeksu cywilnego: prawo familijne 
i spadkowe. Ostateczne ukończe- 
nie kodyfikacji prawa nastąpi w 
1929 roku. . 

© 
Minister reform rolnych dr. Wi- 

told Staniewicz udaje się w sobo- 
tę 6 b. m. na paro-dniowy objaz 
inspekcyjny terenu śląskiego Okrę- 
gowego Urzędu Ziemskiego. 

© 
Poseł polski p. Kętrzyński 8 b. 

m. powraca do Moskwy. W końcu 
grudnia p. Kętrzyński wraca do 
Warszawy do dyspozycji Centrali 
M. Spr. Zagr., a placówkę w Mo- 
skwie obejmie p. Patek, b. minister 
w Tokio. 

Dowiadujemy się, że niemal 
wszystkie kluby sejmowe mają na 
najbliższem posiedzeniu postawić 
wniosek o zmianie art. 25 konsty- 
tucji, by na przyszłość uniknąć 
dwojakiej interpelacji o terminie 
zwoływania Sejmu. 

© 
Dziennik Ust. Rzpltej Polskiej 

z dnia 5 b. m. ogłasza zmiany w 
statucie Banku Polskiego. 

© 
Preliminarz budżetowy Min. Rob. 

Publ. za czas od 1 kwietnia 1926 r. 
do 31.111 1927 r. wynosi w przy- 
chodzie 35.982.000 zł., a w wydat- 
kach 85.288.000 zł. Dochody za ten 
okres w porównaniu z 1926r. wy- 
kazują zwyżkę, bo w sumie 25 
miljonów zł. Zwyżka ta płynie z 
dopłat telegraficznych i zwiększenia 
opłat kolejowych. Wydatki za 
1921/28 r. wykazują wzrost w in- 
nych pozycjach, w szczególności 
zwiększono pozycję zwyczajną o 
14.905.000 zł., zaś na zwiększenie 
kredytów inwestycyjnych przezna- 
cza się 7.640.000 zł. Zwiększono 
wreszcie kredyty na odbudowę kra- 
ju o 5.000.000 zł. W art. 4 projek- 
tu ustawy skarbowej upoważnia się 
ministra skarbu do otwarcia kre- 
dytów do wysokości 65,000.000 zł. 

  

    
   

na roboty publiczne i zatrudnienie 
bezrobotnych. 

2 b. m. koleje polskie załado- 
wały we wszystkich dyrekcjach ko- 
lejowych 19,678 wagonów co ra- 
zem z zagranicznemt ładunkami o- 
siąga rekordową, niespotykaną do- 
tychczas cyfrę dziennej pracy i na- 
ładunku na kolejach polskich 21,432 
wagony. (Pat) 

Z ZAGRANICY. 
Obrady komisji spraw społecz- 

nych w Reichstagu. 

BERLIN, (Pat.) Komisja spraw 
społecznych Reichstagu odrzuciła 
jednym głosem większości projekt 
rządowy dotyczący t. zw. opieki 
socjalnej w okresie przesilenia. 
Równocześnie uchwaliła komisja 
również większością 1 głosu wnio- 
sek socjalistów, domagający się 
wypłacania zapomóg bezrobotnym 
bez wszelkich ograniczeń termino- 
wych. 

Przeciwko projektowi rządowe- 
mu głosowaii socjaliści, komuniści 
i hitlerowcy. Komisja nie narusza 
w niczem uchwały wczorajszej w 
sprawie podwyżki zapomóg dla 
bezrobotnych, stawia jednak rzą- 
dowi poważne trudności, gdyż żą- 
dania socjalistów  naraziłyby rów- 
nowagę budżetową na zachwianie. 

  

Bez ulg... 

BERLIN. (Pat.) Komisja praw- 
nicza sejmu pruskiego odrzuciła 
wniosek komunistyczny domagają- 
cy się ulg dla wtężniów  politycz- 
nych, między innemi pozwole 
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dzisiej w M-stwie Handlu i Komu- 
nikacji konferencji w sprawie kro- 
ków mających na celu zaopatrze- 
nia Austrjj w węgiel, podano do 
wiadomości, że rząd polski wyra-. 
ził gojowość stworzenia polsko- 
austrjackiego kontygentu wwozów 
kolejowych, pod warunkiem, że 
Austrja odda do dyspozycji tą sa- 
mą ilość wagonów co Polska. 

, Najwyższy kontygent wynosi:by 
miał 4,000 wagonów polskich i 
4,000 wagonów austrjackich. Mini- 
ster handlu oświadczył, że gotów 
jest porozumieć się osobiście w 
tej kwestji z Warszawą jak rów- 
nież i Pragą. 

Nowe porozumienie między ro- 
botnikami angielskiemi a przed- 

siębiorcami. 

LONDYN. (Pat.) W przemyśle 
okrętowym zawarto między przed- 
siębiorcami a robotnikami naležą- 
cymi do związków zawodowych 
mechaników przemysłu okrętowe- 
go nowe porozumienie przewidują- 
ce powołanie do specjalnego apa- 
ratu do załatwienia pojednawczego 
zatargów bez uciekania się do 
strajku jako środka walki. 

Następnie przyjęto procedurę 
dotyczącą rozpatrywania wszelkich 
spraw spornych jakie wyniknąć 
mogą w konsekwencji rokowań 
prowadzonych na podstawie ogól- 
no-krajowości lub regjonalności z 
zastrzeżeniem, że w braku rozstrzy- 
gnięcia decydować będzie komisja 
rozjemcza, z neutralnym przewod- 
niczącym. 

Echa wydarzeń w Trypolisie. | 

PARYŻ. (Pat.) Rada Ministrów 
ustaliła na dzień 12 : listopada ter- 
min zebrania się obu izb oraz 
przyjęła jednomyślnie expose Brian- 
da dotyczące wydarzeń w Trypoli- 
sie. Wbrew krążącym pogłoskom 
na temat dekretów dotyczących 
oszczędności w administracji, rząd 
będzie trwał nadal na swem do= 
tychczasowem stanowisku i zarzą- 
da od obu izb utrzymania w ca- 
łości projektu nowej organizacji 
administracji, przyczem 
ewentualnie kwestję zaufania. 

  

Popierajcie 

„Tydzień Akademika* 

WIEDEŃ. (Pat) Na odbytej 

postaw. | 
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L posiedzenia Rady Miejskiej 
- Sprawa osławionego ewapora- 

tora na porządku dziennym. 

Na posiedzeniu Rady miejskiej 
dn. 4 b. m. przewodniczył vice- 
prezydent p. Łokuciejewski, wobec 
tego, że prezydent miasta p. Bań- 

- kowski jest jeszcze na urlopie. 
Przed porządkiem dziennym o- 

mówiono i przyjęto wniosek r. 
Godwoda w sprawie pomocy bezro- 
botnym w sezonie zimowym. U- 
chwalono polecić Magistratowi, aby 
się postarał о utrzymanie na ten 
cel u rządu pożyczki w kwocie 
1.500.000 zł. wpłaconej do kasy 
miejskiej ratami miesięcznemi. Od- 
nośnie do pomocy rodzinom bez- 
robotnych przez dostarczenie im 
przęz miasto opału i pewnych za- 
siłków na dokarmianie dzieci oraz 
zwiększenia płac robotnikom а- 
trudnionym przy robotach miej- 
skich—odesłano do komisji finan- 
sowej. 

Z punktów, które stały na po- 
rządku dziennym, rozpatrzone wszy- 
stkie sprawy w porządku następu- 

jącym. | | 
W sprawie ustalenia na r. 1927 

tenuty dzierżawnej za działki ziemi 
miejskiej uchwalono pozostawić 
bez zmiany normy z r. 1915. Zgo- 
dnie z wnioskiem komisji flnanso- 
wej uchwalono przystąpić do ro- 
bót kanalizacyjnych na ul. Holen- 
derskiej i Letniej, o ile skarb pań- 
stwa udzieli na ten cel magistrato- 
wi pożyczki w kwocie 50.000 zł. 

Następnie przystąpiono do spra- 
" wozdania z posiedzenia komisji 
- rewizyjnej, do której Rada miejska 

na poprzednim posiedzeniu Ode- 
słała rozpatrzenie oppowiedzi ma- 
gistratu na interpelację r. Studni- 
ckiego w sprawie porządków przy- 
czyniono zakupów maszyn na po- 
trzeby elektrowni. 

Opinje komisji rewizyjnej sfor- 
mułowane na piśmie odczytał se- 
kretarz rady miejskiej p. Drzewicki 

Komisja rewizyjna zaznaczyła w 
swoim protokóle, że r. Studnicki 
nie zarzucał szefowi sekcji . techni- 
cznej inż. Piegutkowskiemu i ma- 
gistratowi otrzymanie korzyści ma- 
terjalnych z nabytego za zbyt wy- 
górowaną cenę ewaporatora a tyl- 
ko niedołęstwo, które według zda- 
nia radnego jest cechą charaktery- 
styczną całej wileńskiej gospodarki 
miejskiej. 

% W dyskusji nad sprawozdaniem 
komisji rewizyjnej r. Studnicki za- 
 kwestjonował wartość opinji takiej 
komisji rewizyjnej, której zlecono 
opinjować o zakupach przeprowa- 
dzonych przy współudziale komisji 
technicznej, czyli rewidować swoją 
własną działalność, gdyż przewod- 
niczącym komisji rewizyjnej był 
dr. Dembowski, będący również 
przewodniczącym komisji teqhnicz- 
nej i większość członków komisji 
rewizyjnej są również członkami 
komisji technicznej, 

Ž Komisja rewizyjna nie uwzględ- 
niła, że przy nabywaniu maszyn 
należy uwzględnić nie tylko war- 
tość maszyny wyłącznie z punktu 
widzenia technicznego, lecz jest 
koniecznem też punkt widzenia go- 
spodarczy: nienabycie zatem goto- 
wej przetwornicy mniejszej, która 

' na dalszą metę mogła być nie wy- 
starczającą było błędem z tego po- 
wodu, że oszczędność, która ta 
maszyna wprowadziła zwiększając 
produkcji prądu mogła już w ciągu 

"2 maximum 3-ch miesięcy pokryć 
koszta nabycia tej przetwornicy. 

U stóp Gubałówki 
(Z okazji 25-lecia Domu Zdrowia 
uczącej się młodzieży polskiej: 

„Pomoc Bratnia” w Zakopanem). 

Przed dwudziestu pięciu laty 
znalazła się garść ludzi ofiarnych, 
którzy zrealizowali szlachetną ini- 
cjatywę polskich kół akademickich 
zakładając w Zakopanem T-wo Do- 
„mu Zdrowia „Bratniej Pomocy*. 

Cel założycieli „Bratniaka“ był 
jasny: Walka z gruźlicą. 

"W. pierwszem dziesięcioleciu ist- 
nienia Domu Zdrowia walka ta 
toczyła się w opłakanych warun- 
kach. 

Bliższe dane o zmaganiach 
„Bratniaka* znajdujemy w przesła- 
nej nam przez Dr. Antoniego Ku- 
czewskiego z Zakopanego broszur- 
ce, w której autor wiąże garść 
wspomnień osobistych z wymow- 
nym szeregiem cyfr, obrazujących 

' znaczenie tego pierwszego sanator- 
jum ludowego w Polsce, które po- 
ziomem swym zbliżyło nas w dzie- 
dzinie walki z gruźlicą do Zachodu. 

 Latami przełomowymi dla sa- 
natorjum według słów Dr. A. Ku- 
czewskiego były lata 1906—1912. 
W ciężkim tym jednak okresie sa- 
natorjum zdobyło sobie podwaliny 
pod dzisiejszy swój poziom. 

Z sanatorjum korzystała uczącą 
się młodzież polska zarówno uni- 

  

Co zaś do ewaporatora, to r. 
Miednicki zarzucił komisji rewizyj- 

że nie zadała sobie trudu u- nej, 
czynić tego, co zrobił on świeżo 
za nią, a mianowicie pojechał do 
Nowej Wilejki po ofertę na ewa- 
porator podobny do tych jaki na- 
był Magistrat zaproponowany przez 

tę samą firmę zakładową Possehla 
w Nowej Wilejce po cenach o wie- 
le niższych. 

Cyfry przytoczone przez r. M. 
w jaskrawy sposób charakteryzo- 

wały, że Magistrat przepłacił nie- 

tylko za samą maszynę, ale bardzo 

grubo, bo blisko czterokrotnie, za 
jej mentaż. 

Radny Studnicki domagał się, 

aby zgodnie z obowiązującem w 

Niemczech ustawodawstwem karzą- 

cym za lichwę pociągnąć firmę nie- 
miecką Ewapwator w celu otrzy- 
mania zwrotu przepłaconej sumy. 

Zasługuje na uwagę, że temu 
żądaniu się sprzeciwił — prezes 

komisji... finansowej p. Korolec. 

Część radnych popierających w 

każdej sprawie Magistrat niestoso- 
wnemi uwagami z miejsc i prowa- 

dzeniem rozmów prywatnych, wy- 

rażało swoje niezadowolenie z dy- 

skusji nad sprawozdaniem komisji 

rewizyjnej. Był nawet taki naiwny 

obrońca Magistratu i tej pseudo 

„rewizyjnej* komisji, co wystąpił 

publicznie z opinją, że się niedy- 

skutuje lecz tylko się przyjmuje 

bez dyskusji opinję komisji rewi- 

zyjnej. 
Jednak pomimo większości, 

którą w ospałej i uległej Radzie 

Miejskiej ma zawsze Magistrat wy- 

jaśnienia komisji rewizyjnej nie u- 

znawa za wystarczające i uchwalo- 

no wniosek, aby Magistrat zebrał 

dane ile w tym samym czasie za 

podobne do nabytych przez Magi- 

strat ewaporatory płacili inni od- 

biorcy tegoż typu i wielkości ma- 
szfłh i następnie odesłać sprawę 

do komisji prawnej, w celu wszczę- 

cia starań o zwrot przez firmę 

ewentualnych strat poniesionych 

przez miasto. 
Przyjęcie tego wniosku było nie 

na rekę magistratowi i dowodem, 

że opinję Komisji rewizyjnej nie 

uznano za wyczerpującą Sprawę, 

wszczętą przez interpelanta Studni- 

ckiego. ; 
Z dalszych punktów porządku 

dziennego uchwalono. aby kary za 
zwłokę od zaległości podatków 
miejskich wynosiły 2 $. 

Przyjęto wreszcie wniosek sta- 
wiany dawniej wielokrotnie przez 
r. Studnickiego o opracowaniu re- 
gulaminu Rady Miejskiej, jak i 
czynności magistratu i poszczegól- 

nych sekcji. Wniosek ten postawił 
obecnie sam magistrat i jak się 
przyznał pod presją władz i komi- 
syj nadzorczych. 

W końcu zatwierdzono wybory 
do komisyj szacunkowych i w ten 
sposób wyczerpano cały porządek 
dzienny. a. 
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W niedzielę dnia 7 listo- 
pada ukaże się numer Kur- 

jera Wileńskiego, poświęcony 
Zjazdowi Okręgowego Zwią- 
zku Strzeleckiego, odbytemu 

w Wilnie oraz Zjazdowi Na- 
uczycielstwa, odbytemu w 
Warszawie. 

Numer zawierać będzie 

6 stron. 
  

wersytecka, jak i ze szkół średnich 
oraz powszechnych. 

Przy przyjmowaniu, licznie gar- 
nących się pod opiekuńczy dach 
sanatorjum pacjentów zarząd nigdy 
nie robił różnic ze względu na po- 
chodzenie, czy też narodowość cho- 
rych. 

Towarzystwo Domu Zdrowia w 
Zakopanem skoncentrowało nieba- 
wem w ramach swej działalności 
wszystkie atuty do walki z gruźli- 
са — posiadając we wszystkich o0- 
środkach Polski i zagranicą, gdzie 
młodzież polska się skupiała w ce- 
lu zdobywania wiedzy swych człon- 
ków zorganizowanych w poszcze- 
gólne oddziały, czynnie akcję To- 
warzystwa wspierając. 

„W roku sprawozdawczym 1911— 
12 leczyło się w Domu Zdrowia 
149 chorych, w tem 122 mężczyzn 
i 27 kobiet. 

Z ogólnej liczby pensjonarzy 
z wyższych zakładów naukowych w 
Galicji było — 62, uczniów szkół 
średnich w Galicji—46, z wyższych 
zakładów naukowych w b. Zaborze 
rosyjskim i w Rosji—12, ze śred- 
nich—19, z zakładów naukowych w 
Zachodniej Europie—9. 

Po przytoczeniu tych cyfr, o- 
kreślających wyraźnie, choć po- 
bieżnie znaczenie społeczne i naro- 
dowe tej doniosłej płacówki, dr. 
Kuczewski kładzie nacisk na fakt, 
że młodzież polska bezpośrednio 
po doktorze Henryku Dobrzyckim, 
twórcy krótkotrwałego sanatorjum 
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Dyskusja nad programem w senacie 
gdańskim. 

GDAŃSK. (Pat). Z wczorajszej dyskusji w sejmie gdańskim nad 
deklaracią programową nowego senatu zanotować należy przemówienie 
nacjonalisty niemieckiego posła Karkutsca, który zwrócił się do mów- 
ców opozycyjnych z apelem, aby nie mówili zbyt głośno o korzyściach 
uzyskanych przez poprzedni senat u Polski, gdyż takie gadaniny przy- 
noszą Gdańskowi poważne szkody. Tak samo szkodliwym jest dla wol- 
nego miasta—zdaniem mówcy nacjonalistycznego—nazywanie stanowis- 
ka obecnego senatu wóbec Polski obłudą. 

Nacjonaliści niemiecko-gdańscy stosują wobec Polski jedynie właś- 
ciwą politykę, 
przyniosła Gdańskowi 

gdyż dotychczas 
żadnej 

wspólność gospodarcza z Polską nie 
korzyści, a przeciwnie poważne tylko 

szkody. Następnie przemawiał poseł socjał-demokratyczny Loopsch, któ- 
ry podkreślił jeszcze raz dobitnie, że ustęp deklaracji nowego senatu 
poświęcony Polsce jest tylko obłudnym frazesem. 

    

Litewsko - sowieckie roko- 
wania handlowe. 

Glos „Ekonomiczeskoj Žyzni“. 
RYGA, (tel. wł.). Z Moskwy do- 

noszą: Z powodu rokowań sowiec- 
ko-litewskich w sprawie zawarcia 
traktatu handlowego „Ekonomicze- 
skaja Zyzń* zaznacza, iż związek 
sowiecki za pogstawę swej prakty- 
ki handlowo-politycznej obrał za” 
sady, umożliwiające wzmocnienie i 
rozbudowanie handlu z Litwą na 
gruncie ścisłej współpracy ekono- 
micznej. 

We wszystkich umowach hand- 
lowych wyłączono z klauzuli o 
największem uprzewilejowaniu £a- 
równo Litwę jak i inne kraje bał- 
tyckie. Litwa zaś nie wprowadziła 
podobnej zasady do swych umów 
handlowych i to nader utrudnia 
rokowania sowiecko - litewskie. 
Zgodnie z litewsko-sowieckim trak- 
tatem pokojowym za podstawę so- 
wiecko-litewskiej umowy  handlo- 
wej należy obrać zasadę najwięk- 
szego uprzywilejowania. Wszelako 
udzielenie specjalnych przywilejów 
nie jest możliwem dopóty, dopóki 
obydwie strony nie omówią odpo- 
wiednich zastrzeżeń co do klauzuli 
największego uprzywilejowania, bo 
inaczej przywileje, udzielone jednej 
stronie rozciągnęłyby się na pań- 
stwę trzecie i w ten sposób w 
znacznej mierze zatraciłyby swą 
doniosłość. 

Litwą powinna tę okoliczność 
wziąć pod rozwagę i wysnuć z 
niej właściwe konsekwencle prak- 
tyczne, celem przyśpieszenia  za- 
warcia umowy hadlowej, która bez- 
sprzecznie będzie doniosłym czyn- 
nikiem w rozbudowie sowieckQ-li* 
tewskiego handlu. : * 

Glos „Elty“. 
Rokowania między Litwą a ZSSR 

w sprawie zawarcia traktatu hand- 
lowego odbywają się pomyślnie. 
We wszystkich komisjach przygo- 
towawczych podstawowa praca zo- 
stała już wykonana, komisja zaś 
tranzytowo-transportowa * wczoraj 
miała zatwierdzić ostateczny tekst 
porozumienia w sprawach  tranzy= 
tu i transportu. W ten sposób 
przebieg rokowań daje nadzieję o- 
czekiwać zawarcia traktatu handlo- 
wego w najbliższym czasie. 

Powrót dzwonów. 
KOWNO, (tel. wł,). „Liet. Żin.* 

dowiaduje się ze źródeł wiarogod- 
nych, iż Organy rządu sowieckiego 
w tych dniach przekazały posel- 
stwu litewskiemu w Moskwie, ewa- 
kuowane w czasie wojny z Litwy 
dzwony kościelne w liczbie 45 o" 
gólnej wagi 4000 kil. Dzwony bę- 
dą odstawione 'do kraju. 

w Mieni i obok Dłuskich pierwsza 
stanęła w szeregach „Bratniaka“ 
do walki z tą straszną chorobą 
społeczną jaką jest gruźlica. 

Pierwsze lat dziesięć istnienia 
powstałego Domu Zdrowia, mówi 
dalej dr. K. — były ustawicznem 
zmaganiem się z obojętnością, czę- 
sto wyraźną niechęcią starszego 
społeczeństwa i wynikającemi stąd 
trudnościami natury finansowej. 

Bywały chwiłe, ze zdawało się 
niemożliwością utrzymanie zakładu 
przy życiu. 

Najwięcej ponurym okresem w 
istnieniu zakładu była druga poło 
wa 1907 r. i początek 1908 W o- 
kresie tym dla uratowania instytu- . 
cji od zagłady, zarząd zmuszony 
był wprost usunąć cały szereg ku- 
racjuszów zalegających z opłatą. 
Czarnemi zgłoskami zapisany jest 
szczególnie 18-go stycznia 1908 r. 
kiedy w kilkunastostopniowy mróz 
sanatorjum znalazło się bez opału. 

Rozwój sanatorjlum utrudniał 
fakt, iz mieściło się ono w 4 bu- 
dynkach, w żadnym wypadku nie 
odpowiadających swemu przezna- 
czeniu. 

Pamiętnym natomiast stał się 
r. 1910 w życiu „Bratniaka*. Wy- 
korzystając okazję swego dziesię- 
ciolecia, Towarzystwo Zakopiań- 
skiego Domu Zdrowia tak umie- 
jętnie i skutecznie przeprowadziło 
propagandę idei walki z gruźlicą, 
iż z uzyskanych tą drogą fundu- 
szów zakupiło na południowym 

7 bltwy Kowieńskiej. 

  

Z całej Polski. 
Zebranie przemysłowców 

w Katowicach. , 

Odbyło się w Katowicach zebra- 
nie związku przemysłowców zacho- 
dniej i południowej Polski. Na ze- 
branie przybyli licznie delegaci 
związku z Bydgoszczy, Bielska, 
Białej, Krakowa, Katowic i Pozna- 
nia. Po konferencji przedpołudnio- 
wej odbytej w komisjach gospo- 
darczej i skarbowej, odbyło się po 
południu zebranie plenarne pod 
przewodnictwem b. ministra inż. 
Kiedronia. Głównym tematem ob- 
rad był referat d-ra Bataglji na te- 
mat ostatniej konferencji odbytej w 
Prezydjum Rady Ministrów. Refe- 
rent podkreślił osiągnięcie przez 
konferencję zbliżenia sfer gospo- 
darczych i rządu jako zadatek przy- 
szłej stałej kooperacji tych dwóch 
czynników. W dalszym ciągu ze- 
branie uchwaliło na wniosek zwią- 
zku krakowskiego zwrócić się do 
rządu z wyrazami uznania za de- 
cydujący krok w przedmiocie re- 
alizacji projektu wprowadzenia na 
całym obszarze Polski izby handlo- 
wych i przemysłowych jako nie- 
zbędnej instytucji gospodarczej o 
charakterze łącznikowym pomiędzy 
rządem a sferami gospodarczemi. 
Uchwalone rezolucje będą przedsta- 
wione rządowi. Dalszy ciąg obrad 
jutro. (Pat.) 

Zjazd weteranów. 

We Lwowie odbył się tu zjazd 
weteranów wojskowych ziem po- 
łudniowo - wschodniej « Małopolski. 
Po załatwieniu szeregu spraw Or- 
ganizacyjnych, postanowiono wy- 
słać memorjały do pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, marszałka Pit- 
sudskiego, vice - premjera Bartla i 
ministra Spraw Wewn. (Pat) 

„Lekarze czechosłowaccy 
w Poznaniu. 

Dziś rano o godzinie 7 min. 
30 pociągiem warszawskim przyby- 
ła do Poznania wycieczka czecho- 
słowackich lekarzy w liczbie 40-tu 
osób. Wraz z wycieczką przybył 
do Poznania poseł czechosłowacki 
w Warszawie dr. Flieder oraz de- 
legat generalnej dyrekcji służby 
zdrowia Kasprzak. (Pat). 

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. 

Telefon Nr. 277. 1717- 

stoku Gubałówki wille „Orażyna* 
oraz przylegający do niej teren, 
wymarzone niejako miejsce dla 
rozbudowy i urządzenia sanato- 
rjum. 19-go maja 1911 r, kiedy 
rozbudowa była ieszcze w pełnym 
toku przeniesiono chorych do no- 
wej siedziby. Dzisiejsze sanatorjum 
pod Gubalėwką cechują zalety 
stawiające je w czołowym szeregu 
wszystkich wielkich europejskich 
domów zdrowia dla walki z gruź- 
licą. Czystość powietrza i wystawa 
na słońce jest tam wprost do po- 
zazdroszczenia, Lasy świerkowe od 
zachodu i północy są skuteczną 
ochroną od wiatrów zachodniego 
i północnego a występ zaś góry, 
zasłaniającej zakład od południo- 
wo-zachodu, stanowi nie zastąpio- 
na osłona od wiatrów najbardziej 
w Zakopanem dokuczliwych t. j. 
od południowych. 

Dr. Kuczewski przytacza przy 
tej okazji w swej skromnej pracy 
zdanie wyjęte ze sprawozdania le- 
karskiego za r. 1911 — 12, które 
opiewa: „Wiatr halny, który łamał 
i wyrywał w Zakopanem drzewa, 
u nas dawał się odczuwać tylko 
jako umiarkowanej siły podmuch 
tak, że nie przeszkadzał nawet we- 
randowač chorym“. 

Na całość tedy urządzenia Sa- 
natorjum „Bratniej Pomocy“ u stop 
Gubałówki, składa się obok tych 
niesłychanie doniosłych warunków 
terenowych - wspaniale wyposażony 
we wszystkie dla współczesnych 

Dniworsyfet Powszechny imienia 
Milana Mickiewicza w Wilnie, 
Osoby, po za wiekiem szkol- 

nym, pragnące nauki w języku pol- 
skim, mogą się kształcić, w godzi- 
nach wieczorowych w Uniwersyte- 
cie Powszechnym — W.-Pohulan- 
14. Uniwersytet Powszechny orga- 
nizuje poszczególne kursy wykła- 
dów i jak z dziedziny ogólnokształ- 
cącej, tak również handlowo-tech- 
niczne i języków obcych, o ile na 
dany przedmiot zgłosi się co naj- 
mniej 10 osób słuchaczy. Opłata 
miesięczna za jeden kurs waha się 
od 3 do 10 złotych, zależnie od 
ilości godzin nauczania i przed- 
miotu wykładów. 

Uniwersytet Powszechny zaw» 
dzięcza swe powstanie w 1923 r. 
i istnienie, całemu szeregowi osób 
wybitnie zaałużonych na polu o- 
światy pozaskolnej, jak; pp. Po- 
czętowska Jadwiga, Pietraszkiewi- 
czówna Stanisława. Rostkowska 
Janina, Truszkowska Marja, Wil- 
czewska Helena, dr. Wróblewska 
Ewelina, ks. Miłkowski Stanisław, 
Bagiński Stanisław, Lichtarowicz 
Władysław, Ehrenkreutz Stefan 
profesor U. S. B., Piłsudski Jan, 
Satkowski Stanisław i inni. 

W roku bieżącym, tak jak i w 
poprzednim kierownikiem i preze- 
sem Zarządu Uniwersytetu Powsze- 
chnego — jest szeroko znany w 
Wiinie b. Dyrektor Departamentu 
Oświaty p. Władysław Lichtarowicz. 
Na jego to barki i spadł ciężar 
trwania i rozwoju mczelni, w naj- 
bardziej trudnym okresie czasu, 
gdyż „sfery'' stanowiące główny 
„objekt'* działalności — przeżywają 
teraz nadzwyczaj ostry kryzys go- 
spodarczy. 

Dotychczas przed Komisją egza- 
minacyjną Uniw. Powsz. stanęło 
przeszło 100 osób słuchaczy, z 
których znaczna większość złożyła 
egzamina i otrzymało  odnośne 
świadectwa. 

W czerwcu r. b. mieliśmy w 
Wilnie pierwszy raz urządzoną 
„wystawę* prac buhalteryjnych któ- 
ra mieściła się w lokalu Wil. T-wa 
Art. Plastyków przy ul. Sw. Anny 
Nr. 7 i cieszyła się dużem powo- 
dzeniem. Okazy tej wystawy były 
wykonane wyłącznie przez słucha- 
czy Uniwersytetu Powszechnego. 

St. Hermanowicz. 

Park tłarodowy w tatrach 
  

f (Wywiad z góralem p. St. Jaroszem). 
W lecie b.r. w czasie Tygodnia 

Tatrzańskiego w Zakopanem odbył 
się cały szereg konferencyj uczo- 
nych polskich i czeskich z przed- 
stawicielami rządów obydwu państw, 
na których ustalono ostateczny 
ga realizacji Parku Narodowego. 

powyższym planem zaznajomit 
się szczegółowo p. St. Jarosz z Pod- 
hala, znany propagator i wielki mi- 
łośnik gór; dlatego korzystając z je- 
go pobytu w Wilnie zwróciliśmy się: 
z prośbą o wywiad. 

Na nasze pytanie: Jak przed- 
stawia się obecnie sprawa Parku 
Narodowego w Tatrach? p. Jarosz 
obszernie wyjaśnia. 

— Po zakończeniu sporu z Cze- 
chami o Jaworzynę powstały w obu 
państwach dążenia do zamiany ca- 
łych Tatr na wspólny Park Naro- 
dowy, który ma być obszarem 
przyciągającym ruch turystyczny 
obu państw i cudzoziemski swą 

  

sanatorjów urządzenia wewnętrzne 
willi „Grażyny*, oraz nowych gma- 
chów, a w tem szczególnie: admi- 
nistracyjnego, w którym umieszczo- 
no salę jadalną i rozrywkową, oraz 
kuchnię i pralnię, a w suterenach 
łazienki i halę do ogrzewania cen- 
tralnego wraz z piecem do spalania 
plwocin. 

Kompleks budynków powiększył 
niebawem mały pawilon dla cho- 
rych kobiet, nazwany przez kura- 
cjuszów „Parnasem*. Do gmachu 
administracyjnego i „Parnasu“ przy- 
legają leżalnie. Przęd sanatorjum 
zalesiony stok góry przekształcono 
na park spacerowy dla chorych. 

Jeśli chodzi O samą willę — to 
ta posiada dotychczas jeszcze pew- 
ne braki. Ze względu na marną 
jej budowę, urządzenia ścian, pod- 
łóg i sufitów—śŚwiecą szczelinami, 
co jak podkrešia dr. K. utrudnia 
ich należyte odkażanie. Drugim 
brakiem, dotychczas nieusuniętym, 
jest kanalizacja, nie odpowiadająca 
w całości wymaganiom higjeny. 

Obok różnych wypróbowanych 
sposobów leczenia, a przedewszyst- 
kiem leczenia powietrznego zasto- 
sowano w zakładzie leczenie pracą 
fizyczną. 

Na wysokim poziomie posta- 
wiono odżywianie chorych. 

Wspominając o regulaminie za- 
kładu nie można przemilczeć za 
dr. K. punktu, w którym jest po- 
wiedziane: „zabrania się chorym 
prowadzenia dysput na tematy po- 

Nr. 257 (705) 

osobliwością i pięknością górskiej 
pierwotnej przyrody, polem badań 
naukowo-przyrodniczych i terenem 
rozwijania racjonalnej gospodarki 
leśnej, łąkowej i łowieckiej. Obszar 
Parku ma obejmować całe Tatry 
bez podnóży w dwóch strefach 
ochrony przyrody: ścisłej i częścio- 
wej. Ochrona krajobrazu ma od- 
bywać się przez wykluczenie Ogo- 
łacania stoków Tatr z roślinności 
i szaty leśnej, użytkowania wód 
dla celów przemysłowych, eksploa- 
tacji złóż kopalnych, budowy dróg 
bitych i kolejj w głąb Tatr. Nie 
wolno będzie niszczyć roślin ani 
zwierząt. Pasanie bydła w obsza- 
rach Ścisłej przyrody będzie zanie- 
chane, a właścicielom hal odda się 
niżej położone „nowoutworzone* 
hale. Wreszcie zostanie uregulowa- 
na turystyka, m.in. nie będzie wol- 
no powiększać ilości schronisk i 
Ścieżek, a jedynie już istniejące u- 
lepszy się. 

Podobnie jak w Tatrach ma być 
utworzony Park Narodowy w Pie- 
ninach ze względu na przepiękny 
krajobraz i niezwykłą wartość tu- 
rystyczną i naukową małego gnia- 
zda górskiego. 

O ile społeczeństwa polskie i 
czeskie przychylnie odniosą się do 
idei Parków Narodowych, wtedy 
stworzymy poraz pierwszy w po- 
wojennej Europie sposób rozwią- 
zania sporu granicznego, w któ- 
rym nie wygra żadna ze stron wal- 
czących, ale wielka idea Tatr i 
Pienin, właściwy przedmiot długo- 
letnich zatargów o granicę. 

— Jak wyglądał sezon ubie- 
gły w Tatrach? 

— W porównaniu do ubiegłych 
Jat, tegoroczny sezon letni zazna- 
czył się powiększeniem frekwencji 
letników jak i gości zagranicznych; 
a to dzięki wzorowej propagandzie 
i stałemu dążeniu miejscowych 
władz klimatycznych do ulepszenia 
warunków pobytu. Gdy zaś chodzi 
o właściwy Świat turystyczny, to 
tych „było znacznie mniej niż da- 
wniej, najprawdopodobniej nastąpi- 
ło odciążenie w stronę Gorgan i 
Czarnohory. 

Prosimy p. Jarosza, 
wiedział nam coś o swej pracy i 
najbliższych planach? 

Po ukończeniu leśnictwa na U- 
niwersytecie Poznańskim, widząc 
małe zainteresowanie się krajozna- 
stwem i turystyką górską w $ро- 
łeczeństwie w ciągu nie spełna dwu 
lat wygłosiłem kilkaset wykładów 
w różnych miejscowościach Polski. 
Obecnie udaję się w podróż do 
Ameryki Półn. i Południowej, aby 
przez podobne wykłady zaznajomić 
rodaków za' oceanem, którym gro-* 
zi wynarodowienie, z pięknem na- 
szych kochanych gór i wzbudzić w 
nich głębszą miłość do wszystkie- 
go co ojczyste. Bieżące dnie spę- 
dzam w Wilnie, do którego za- 
wsze czułem szczególny sentyment; 
pamiętając „Dziady“ Mickiewicza 
Zaduszki pragnąłem spędzić tutaj. 
Poczem wyjeżdżam na kilka 
dni do swych kochanych gór skąd 
w połowie listopada udaję się na 
dwa lata do Ameryki. 

— Pożegnaliśmy dzielnego gó- 
rala życząc mu najpomyślniejszych 
wyników, a przedewszystkiem za- 
służonego i życzliwego przyjęcia u 
rodaków za oceanem, w żmudnej a 
tak ważnej pracy narodowo-oświa- 
towej. H—ski. 

Zapisujcie się na człon- 
ków Wileńskiego Komitetu 
Wojewódzkiego pomocyPol- 
skiej Młodzieży Akademick. 

lityczne, narodowościowe i religij- 
ne*. Pokpiwano z nas wówczas — 
wspomina dr. Kuczewski;—że po- 
zwalamy wyznawać w naszem Sa- 
natorjum tylko antygruźliczne prze” 
konania. Tak jest_i dziś. 

Uroczystość jubileuszową Towa- 
rzystwo Domu Zdrowia  „Bratniej 
Pomocy* obchodzić będzie 2 stycz- 
nia 1927 r. w Zakopanem. Pierw- , 
szy termin jej wyznaczony był na 
dzień 15 sierpnia b. r., lecz z po- 
wodów technicznych nie doszędł do 
skutku. 

Towarzystwo przygotowuje się 
do obchodu ze zrozumiałą dumą i 
entuzjazmem. 

Charakteryzuje to odezwa, któ- 
ra niewątpliwie znajdzie również 
oddźwięk w sercach Szerokich sfer 
społeczeństwa wileńskiego. 

Oddźwięk ten przynieść powi- 
nien realne skutki i natchnąć nas 
ideą wzmocnienia walki z gruźlicą. 

Odezwa w streszczeniu brzmi: 

Koleżanki i Koledzy! 
Obywatele i Obywatelki! 
Jak ongiś w ciągu długich 25 

lat, skupimy się znowu pod 
„murami* naszego „Bratniaka“, 
tego pierwszego polskiego sa- 
natorjum ludowego, tej przy- 
stani przedwojennej ogółu mło- 
dzieży polskiej, a w czasie bo- 
jów krwawych bohaterskiego 
żołnierstwa naszego. 

aby po- ' 

 



“go społeczeństwa. 
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Życie gospodarcze. 
Sprawa wystawy Ziem Wschodnich. 
Wczoraj w sali konferencyjnej 

województwa, pod przewodnictwem 

p. Kopcia, odbyło się zebranie w 

sprawie projektowanej w Warszawie 

wystawy Ziem Wschodnich. Pro- 

jekt urządzenia w Warszawie wiel- 

_ kiej wystawy kresowej powstał w 

łonie Warszawskiego Instytutu Ba- 

dania stanu gospodarczego Ziem 

Wschodnich jeszcze latem bieżące- 

go roku. Wobec przedstawicieli spo- 

łeczeństwa wileńskiego projekt ten 

został zreferowany przez przedsta- 

wicieli wymienionego Instytutu na 

specjalnym zebraniu, które miało 

miejsca w czerwcu w sali Techników. 

Owczesny jednak projekt, który 

jako termin wystawy rozesłał paź- 

dziernik b. r., został przez przed- 

stawicieli ster gospodarczych na- 

szego kraju uznany za nierealny i 

większego zainteresowania nie 

wzbudził. 

Jesienią jednak powstał nowy 

projekt urządzenia wystawy we 

wrześniu 1927 roku. Dia realizacji 

tego projektu w Warszawie zostały 

już poczynione pewne konkretne 

kroki. Utworzył się komitet Cent- 

ralny, na czele którego stanął prof. 

Gorjaczkowski, rozpoczęto starania 

o subsydja w sferach rządowych. 

W województwie Nowogródzkiem, 

Polesiu i na Wołyniu tworzą się 

także komitety wojewódzkie. Spra- 

wa stanęła w zupełnie nowej płasz- 

czyźnie. ; 
Na wczorajszem zebraniu wy- 

powiedzieli swój pogląd na kwe- 

stję wystawy przedstawiciele nasze- 

Jednomyślnie 

uznano sam fakt urządzenia wy- 

stawy za rzecz niezmiernie pożą* 

daną, jednak przygniatającą więk- 

szością głosów wypowiedziano się 

przeciwko Warszawie jako miejscu 

wystawy. żądając przeniesienia jej 

do Wilna. 
Stanowisko to uważamy za zu- 

pełnie słuszne. W Warszawie ist- 

nieje tendencja do sprowadzenia 

Wilna do roli podrzędnego woje- 

wódzkiego miasta, do skoncentro- 

wania wszystkich naszych najbar- 

dziej żywotnych spraw w stolicy. 

W Warszawie patrzą na kresy, ja- 

ko na dalekie kolonje. Zupełnie 

słusznie powiedział p. Miśkiewicz 

w swoim doskonałym przemówie- 

niu, iż tak samo jak Londyn nie- 

dawno urządzał wystawę kolonjal- 

ną, tak obecnie Warszawa myśli o 

urządzeniu wystawy Kresowej. 

Otóż Wilno na podobne trak- 

towanie zgodzić się nie może. 

Wilno pamięta inne czasy, pamię- 

ta długie wieki, gdy było stolicą 

wielkiego kraju, gdy było centrum 

koncentrującem życie kulturalne, 

gospodarcze i administracyjne sze- 

rokich połaci ziem litewsko-biało- 

ruskich. 
Dziś Wilno zaczyna coraz bar- 

dziej budzić się z uśpienia, coraz 

śmielej zaczynają rozlegać się gło- 

sy, iż trzeba dążyć do przywróce- 

nia naszemu miastu jego dawnej 

roli. Musimy dążyć do tego—jak 

zupełnie słusznie podkreślił prof. 

Limanowski—by miasto nasze sta- 

ło się wielkim centrum  pośredni- 

czącem w stosunkach Polski z 

krajami bałtyckiemi. Nic więc dzi- 

wnego, że chęć pokazywania nas 

w Warszawie wywołała silny Od- 

ruch niezadowolenia wśród wielu 

przedstawicieli naszego społeczeń- 

stwa. 

Uważamy, iż Wilno ma jeszcze 
dość $it atrakcyjnych, żeby Ścią- 
gnąć do siebie na wielką wystawę 

zarówno przedstawicieli i innych 

dzielnic Polski, jak i przedstawi- 

cieli państw bałtyckich. Pamiętać 

należy, iż przyciągać będziemy nie- 
tylko wartością naszych ekspona- 

tów gospodarczych, ale także tym 

urokiem duszy wileńskiej, która 

musi swój wyraz znaleźć w poka- 

zach, obrazujących życie kulturalne 

zamieszkujących nasz kraj polaków, 

żydów, białorusinów i litwinów. 

Były jednak na wymienionem 
zebraniu podnoszone także głosy 
za kompromisowem  rozstrzygnię- 

ciem sprawy. Mianowicie profesor 

Marnałkowicz wystąpił z  projek- 

tem urządzenia w Wilnie spoczątku 
wystawy przygotowawczej, której 
bardziej cenne eksponaty zostały 

by potem przesłane do Warszawy. 

Pomijając już inne względy u- 

ważamy ten projekt za nieracjo- 

nalny już poprostu ze względów 

kalkulacji czysto ekonomicznej. 

Wszelka wystawa gospodarcza 

pociąga za sobą znaczne wydatki. 

Otóż wydatki te są w dużej mierze 

rekompensowane przez wzmożenie 

się tranzakcji handlowych, oraz 

przez dochody, które ciągnie mia- 

sto z faktu przyjazdu znacznej ilo- 
ści zwiedzających, 

Gdy ogłosimy, że będą dwie wy- 
stawy: jedna wielka w Warszawie i 
druga mała w Wilnie z temi same- 
m! eksponatami, — nikt nie zechce 
jechać na mniejszą, a każdy poje- 
dzie na większą. Nasza wileńska 
wystawa nie wzbudzi żadnego za- 
interesowania, wypadnie blado, bę- 
dzie nie produkcyjnym wydatkiem. 

Pozatem musimy pamiętać je- 
szcze o jednej rzeczy. Jeżeli nasze 
sfery gospodarcze mogą ponieść 
pewne koszta związane z wystawą 
w Wilnie to w żadnym wypadku 
nie mogą znaleść środków, na 
udział w dwuch wystawach Wileń- 
skiej i Warszawskiej. Musimy bo- 
wiem pamiętać, że obok kosztu 
ustawiania i transportu eksponatów 

nasze sfery gospodarcze będą mu- 
siały zorganizować pewne subskryp- 

cje na wydatki organizacyjne wo- 
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Chcemy się zjednoczyć zno- 
wu wokół wielkiej idei za przy» 
kładem i pod znakiem „Bratnia- 
Ка“ właśnie dziś w 25-tą ro- 
cznicę i w roku wielkich dni 
wstrząśnień i przerodzin mo- 
ralnych. 

U podnoża uroczej Gubałó- 
wki, gdzie dziś w zmienionych 
warunkach szuka zdrowia szczę- 
śliwsza od nas młodzież, spo- 
tkać się musimy  jaknajliczniej, 
by znów nabrać w płuca tego 
powiewu optymizmu, którym 
nam zdrowie nioralne i fizyczne 
przywracali Koledzy i ofiarni 
lekarze i patroni „Bratniaka*. 

Na zjeździe „Bratniaka* w 
służbie młodym znów będziemy 
młodzi wieść ideowe walki z 
klęską społeczną, która ciągle 
jeszcze dziesiątkuje szeregi na- 
szej młodzieży, niszcząc podsta- 
wy twórzącego się gmachu na- 
szej państwowości. 
Chcemy wierzyć, że apel ten 

nie pozcstanie bez cecha i pra- 
sa,polska dopomoże nam w 
opublikowaniu tego wezwania 
w imię hasła: „Do młodych 
dla młodych*,  Stawcie się 
wszyscy, w których duch „Brał- 
niaka” jeszcze żyje! 

Niech data naszego Zjazdu w 

Zakopanem  będrie Świętem 
młodych duchem, których tak 
liczne zastępy wychował przez 
25 lat tak wielce zasłużony 
„Bratniak“, 

Za komisję organizac, Zjazdu: 
Prof. Dr. Odo Bujwid (Kraków), 
Dr. Edmund Brzeziński (Zako- 
pane), D-rowa Józefa Kuczew- 
ska (Zakopane), Dr. Antoni Ku- 
czewski (Zakopane), General 
Aleksander Litwinowicz (War- 
szawa), Dr. Umiastowski (Wil- 
no), Mr. Józef Armer (Kraków), 
Dr. Alfred Beller (Łódź), Ma- 
jor Korniłowicz (Warszawa), Dr. 
Maksymiljan Kornreich (Kra- 
ków), Lucjan Taczowski (War- 
szawa), Dr. Henryk Raabe (War- 
szawa), Helena Jakubikowa (Bo- 
ryslaw), Władysław Radwan 
(Warszawa), Mieczysław Rze- 
szótko dyr. banku (Tarnopol), 
Dr. Strzelecka-Szustrowa (Łódź), 
Stanisław Świdwiński (Warsza- 
wa), Sędzia Tuszkiewicz (Bali- 
gród), Leopold Winnicki (Zako- 
pane), Ppłk. Jan Załuska (Byd- 
goszcz), Płk. Stefan Iwanowski 
(Łódź), Jan Wiktor (Kraków), 
Dr. Michał Czarnecki (Łomża), 
Leon Ringman (Warszawa), M. 
Jakubikowa (Drohobycz). 

Zjazd ten organizowany jest 
niezależnie od ogólnego Komi- 
tetu obchodu obecnej „Bratniej 
Ротосу“ w Zakopanem. Ko- 
misja uprasza o dalsze porozu- 
mienie się w sprawie Zjazdu 
i referatów z WP. Drostwem 
Kuczewskimi w Zakopanem, 
willa „Borek“. 
  

KUR J E R 

bec tego, iź subsydja rządowe mo- 

gą okazać się niedostateczne. 

To też może być mowa tylko 

o jednej wystawie albo w Wilnie, 

albo w Warszawie. Ponieważ War- 

szawa jest dla nas miejscem z po- 

wyżej zaznaczonych względów trud- 

nem do przyjęcia, ponieważ także 
chodzi nam o zebranie szeregu 

materjałów dotyczących życia ca- 

łokształtu ziem litewsko-białorus- 

kich oraz nawiązanie bliższych sto- 

sunków z krajami bałtyckiemi—je- 

dynym możliwym terenem wystawy 

pozostaje tylko Wilno. 
Bor. 

* 
* * 

Na wymienionem zebraniu, w 

którem brały udział przedstawicie- 

le prawie wszystkich organizacyj 

gospodarczych oraz większości OT- 

ganizacyj kulturalnych naszego mia- 

sta, po przyjściu wniosku o prze- 

niesieniu wystawy do Wilna, wy- 

brano specjalny komitet, któremu 

poręczano prowadzenie wszystkich 

spraw, związanych z wystawą. 
W skład komitetu weszli: dyr. 

Białas, dyr. Milkiewicz, prof. Ehren- 

kreutz, pp. Mieczysław Bohdano- 

wicz, Gięcewicz, Michał Obiezier- 

ski, Saul Rosentall oraz p. F. 

Ruszczyc. 

KRONIKA KRAJOWA. 
Ważne dla eksporterów. 

Miejski Urząd Targu w Pozna- 
niu nadesłał komunikat o następu- 
jących, propozycjach, otrzymanych 
z zagranicy: 

1) Firma grecka z Salonik inte- 
resuje się nawjązaniem stosunków 
z polskiemi fabrykami. Przyjmie 
reprezentację. 

2) Firma rumuńska z Galatzu 
pragnie nawiązać stosunki z pol- 
skiemi fabrykami wyrobów tekstyl- 
nych, worków jutowych, fajansów 
i porcelany. 

3) Firma z Oranu (Algier) na- 
wiąże stosunki z polskiemi fabry- 
kami mebli giętych, krzeseł, wyro- 
bów tekstylnych (specjalnie flanela), 
serów, wędlin et. produktów i wy- 
robów polskich, nadających się dla 
rynku tamtejszego. 

4) Firma grecka z Salonik in- 
teresuje się nawiązaniem stosunków 
handlowych z Polską. Interesuje 
się różnemi artykułami, a specjal- 
nie garbnikami wszelkiego rodzaju. 

5) Polsko - Chińska Firma z 
Szanghaju pragnie nawiązać sto- 
sunki z Polską. Interesuje się ró- 
żnemi artykułami. Może przyjąć 
zastępstwa. 

6) Donoszą nam, że w Stam- 
bulu (Turcja) jest poważne zapo- 
trzebowanie na mechaniczne ugnia- 
tacze do wyrobu ciasta. Zaintere- 
sowane fabryki zechcą się zgłosić 
do Targu Poznańskiego. 

1) Ministerstwo Obrony Naro- 
dowej w Turcji rozpisało przetarg 
na budowę 4 hangarów na 20 lo- 
komotyw. Przetarg ma nastąpić za 
2—3 miesiące na zasadzie normal- 
nych warunków dostaw, które będą 
później ogłoszone. Firmy polskie, 
któreby chciały wziąć udział w pow. 
przetargu, mogą otrzymeć na żą- 
danie szkice hangaru za opłatę ko- 
sztów sporządzenia. Warunki te- 
chniczne można otrzymać już obe- 
cnie w biurze Targu Poznańskiego. 

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
5 listopada r. b. 

1. Waluty 
Banknoty 

żądano płacono tranzak. 
9.01 9,00%/2 

Złoto 
Ruble złote 4,79 

Papiery procentowe 
Dolarówka za 5 dol. 
8% Państw. Poż. Konwers. 1 zł. 

Dolary St. Zjed. 

4,781/2 

44,75 
1,59 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
я 5-XI r. b. 

I. Waluty 
sprzedaž kupno 

Dolary 899 9,01 591 
Il. Dewizy 

Londyn 43,607 4378 43,56 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 29,90 2997 29,83 
Praga 26,72 26,88 26,66 
Genewa 173,87/2 17431 173,44 
Rzym 38,75 38,84 38,66 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,20 
Bank Polski 24.50 —84.25 
Związek spółek zarobk. 6,00 
Lilpop | 18,75—18,50 
Modrzejów 4,10—4,50 
Ostrowiec 1,60—7,70—7,65 
Rudzki | 1,35—1,34—1,37 
Starachowice 2,52—2,55 
Borkowski 1,30—1,40 
Żyrardów 12,50—12,75—12,60 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne 
i moczopłciowe. Elektroterapja. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
róg Tatarskiej, od g. 9—2 i 5—7. 
2099 W. Z. P. 43. 
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Wieści i obrazki z kraju. 
Strażnice K. O. P. 

Powiazyn—Kołosowo. 

Zwiedzającego strażnice K.O.P. 
na pograniczu wschodniem, uderzyć 
musi nieznany z przeżyć wielkiej 
wojny porządek urządzenia się na- 
szych oddziałów wojskowych. 

Kilka wizyt wystarczy, by nabrać 
przekonania, że K.O.P. nietylko, że 
wzorowo funkcję strażnika granic 
pełni, lecz jest głównym pionierem 
kultury polskiej— torując jej drogę 
na wschód w mozole pracy codzien- 
nej, pracy nawskroś pokojowej. 

Wspomnę narazie dwie straże 
nice: Powiazyn, tuż pod bokiem 
Radoszkowicz i dziesiątki « kilome- 
trów niżej na południe — Koło- 
sowo. 

Strażnica w Powiazynie szcze- 
gólnie służyć może za wzór gospo- 
darki K. O. P. 

Imponującym już był sam po- 
mysł wzniesienia jej na wzgórzu 
wysokiem, dumnie wyrosłem ponad 
wioską, na linji pobliskich lasów, 
b. radoszkowickich dóbr królew- 
skich. 

Z wieżyczki strażnicy roztacza 
się uroczy widok, na pola, wióskę, 
nikiej zając szary w kotlinie przy- 
kucniętą, wreszcie las, las który 
jest naturalną granicą, a zarazem 
siedliskiem mętów pogranicznych 
i wilków. 

Na tle wzorowych i schludnych 
„że, aż jasność bije" urządzeń we- 
wnąrz strażnicy, umacniają czło- 
wieka na duchu dziarskie miny 
żołnierzy z komendantem, dwudzie- 
stukilkuletnim sierżantem na czele, 
którzy z taką prostotą patrzą na 
przybysza, jak naten las graniczny 
—nie groźny dla nich. 

Strażnicę zbudowali nasi „wia- 
rusi“ własnym wysiłkiem. Wysił- 
ków tych'wykładnikiem jest studnia 
betonowa przebijająca wzgórze na 
wysokości jakichś czterdziestu me- 
trów. 

W czeluści studni odbija się 
echem dźwięczącym życie wzgórza, 
które nazwać można wymarzonem 
jak w bajce czarownem  „króle- 
stwem* garści naszych szarych о- 
brońców. Żołnierz po służbie pa- 
trolowej schodzi w dolinę, gdzie 
jest oświatowcem, tancerzem i graj- 
kiem jeśli potrzeba zajdzie, a grunt 
w całej swej okazałości reprezen- 
tantem honoru państwowego, pod- 
niesionego na poziom wielkiej tam 
powagi, po niepoważnych byłych 
rządach policyjnych. 

Na ruchliwych odcinkach w pro- 
mieniu Radoszkowicz, obywatel ma 
pełną gwarancję obrony i spokoju. 
Absorbuje go raczej kwestja samo- 
obrony przed wilkami, gdyż bolsze- 
wicy w porównaniu do nich dają 
niezatarte wrażenie wychudzonych 
i wystraszonych baranów. 

To samo—jeśli chodzi o pracę 
K. O. P. trzeba powiedzieć o 
strażnicy w Kołosowie. Stoi ona 
tuż niemalże przed bramą granicz- 
ną, wzniesioną nad torem  kolejo- 
wym, na której czerni się stere- 
otypowy sowiecki napis: „Priwiet 
raboczim zapada”. 

Jeśli chodzi o wygląd zew- 
nętrzny strażnicy, to porównywać 
go nie można do tego co widzia- 
łem w Powiazynie. 

Nie wywietrzono lokalu, jak się 
roześmiał jeden z  oficerów—jesz- 
cze po policji. 

Strażnica z gruntu jest budyn- 
kiem niepraktycznym i nie mają- 
cym w sobie nic reprezentacyjnego. 

Żołnierze nasi jednak broń 
Boże na nic się nie żalą. Strażnica 
mimo swego fatalnego rozkładu, 
pod względem panującego w niej 
porządku i tak już może konku- 
rować z niejednemi koszarami we- 
wnątrz kraju. 

A jakiż na niej ruch. Tuż o 
sto kroków za granicą, widać w 
dzień i w nocy najautentyczniej- 
szych bolszewików, zawsze mruk- 
liwych, brudnych, obdartych i jak- 
by na urągowisko, będących žy- 
wym zaprzeczeniem hasła na bra- 
mie wjazdowej. Żołnierz nasz — 
kierowany wprawną dłonią swych 
zwolenników, repetuje co prawda 
kilka razy wśród doby karabin, 
lecz nie uważa, aby to przeszka- 
dzało mu w zajęciach czysto go- 
spodarczych. 

Kooł strażnice K, O. P. wi- 
dzimy prawie wszędzie ziemię 
dłońmi żołnierzy uprawną, która 
zdaje się drzy od tężyzny wybuja- 
łego na niej życia. 

Taką strażnicę w Kołosowie do- 
prowadzić do wyglądu choćby po- 
wiazyńskiej, a odczuje tą tęzyznę 
przelatujący codziennie przez Koło- 
sowo w ekspressach transatlantyc- 
kich, podróżni dalekich krajów, 
niezawsze dotąd odróżniający nas 
od dzikiej Rosji. 

O życiu i pracy kulturalnej K. 
O.P. napiszę innym razem. 

B. W. 5. 

  

Ruch zawodowy. 
W sprawie zatargu wlašcicieli 

nieruchomości z dozorcami 
domów. 

Inspekłor pracy XII Okr. w Wil- 
nie otrzymał z Ministerstwa Pracy 
! Opieki Społecz. reskrypt nomina- 
cyjny w sprawie powołania nad- 
zwyczajnej Komisji Rozjemczej dla 
uregulowania sprawy warunków 
pracy i płacy dozorców domowych 
w Wilnie. 

Nadzwyczajna Komisja Rozjem- 
cza składa się z przebstawicieli Mi- 
nisterstw Pracy i Opieki Społecznej 
min. Spraw Wewnęt. i min. Spra- 
wiedliwości. 

Głównym zadaniem Związku 
Zaw. dozorców domowyc jesł 3-ch 
miesięczne wymówienie pracy i 3-ch 
miesięczne odszkodowanie przy roz- 

wiązywaniu stosunku najmu. Nale- 
ży zaznaczyć że powyższe żądania 

dozorców co do 6-cio miesięcznego 

wymówienia pracy zostato przez 

nadzwyczajną Komisję Rozjemczą 

w Grodnie oraz jest stosowane w 

całej Małopolsce, jak również głó- 

wny inspektor pracy p. Kilott okól- 

nikiem Nr. 7-25 zaleca Inspektorom 

Pracy przeprowadzania 6 cio mie- 

sięcznego wymówienia pracy. Przy- 

puszczamy, że Nadzw. Kom. Rozj. 

zasdokoi słusyne żądania dozorców 

domowych pomagających się pod- 
wyżki swych głodowych płac o 20 
proc. i zatarg dozorców domów w 

Wilnie będzie zlikwidowany bez 

strejku, do którego przygotowywał 
się Związek Zawod. Dozor. Domo- 

wych i Służby Domowej. S—ki. 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 5-go listopada 

W hurcie. 

  

      

ь w w 
w Wilnie Landwarowie | _ Słonimie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 klgr. 40 
stag Owies ‚ 36 © o 

Jęczmień browarowy | nie notow. 
* na kaszę 36 

Mąka a am. 1 kg: 1.00 е & 
Len 16 klg. stoma Iniana | nie notow. 
Len oczyszczony # 

Oleje: Iniany za 1 kg. s ‘а “ 
Pokost ń % 
Makuchy 'Iniane % 

® B 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 80—1.00 o o 

„ żytnia 50 proc. 55 
„ Iazowa 33—35 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.50 44 ы 

cielęcina 2.00 
baranina 1.60 
wieprzowina | 2.50 © © 

Tłuszcze: słonina kraj. I gat. 4.00—4.60 
smalec wieprzowy 4. 

Nabiał: masło niesolone 6.50—7.00 E s 
„  Solone 5.00—5.50 

śmietana 1.60—2.30 
twaróg 60—80 © w 
Jaja za 10 sztuk 2.00 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60—0.80 
gruszki 0.60 —1.00 A * 

ё šliwki a Ró wo 
kóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za I kg. zł. 

T Chrom A 4004 1.20—2.00 z z . 
gemza ‚ 2.00—2.20 

Drzewo sążeń: sosna 120 zł. 
brzoza 160 zł. 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 38—38.50 
Owies o s 06% 32—33 
Jęczmień browar.  38—39 
Jęczmień na kaszę 32-33 

Konferencja Związków. 

W niedzielę dn. 7 listopada r. 
b. w lokalu Związku Kałejarzy przy 
ul. Kijowskiej L. 19, odbędzie się 
konferencja Klasowych Związków 
Zawodowych, zwołana przez Cen- 
tralną Komisję Związków Zawodo- 
wych w Polsce, z ramienia której 
przybędą poseł Szczerkowski i se- 
kretarz Zdanowski. W konferencji 
biorą udział tylko przedstawiciele 
Związków zcentralizowanych. 

Na tej konferencji Komisja O- 
kręgowa zda sprawozdanie z dc- 
tychczasowej działalności, poczem 
zostanie wybrana nowa Konmiisja 
Okręgowa. 

Jak nas informują Związki już 
od dłuższego czasu czynią przygo- 
towania w celu skonsolidowania 
ruchu zawodowego na terenie Wilna. 

Przypuszczać należy, iż istnieją- 
ce różnice których wynikiem było 
zorganizowanie przez związki, gru- 
pujące się wokoło P.P.S. — Rady 
Związków Zawodowych, zostaną 
wyjaśnione i kłasowy ruch zawo- 
dowy w Wilnie pójdzie po drodze, 
po której powinien był iść od da- 
wna. S—ki. 

Ze Związcu Zaw. Robotników 
Rolnych. 

Na interpelacje Związku Zawo- 
dowego Robotników Rolnych Rze- 
czypospolitej Polskiej zostanie po- 
wołana Komisja Polubowna przez 
p. Inspektora Pracy 65 Obwodu na 
dzień 18 listopada r. b. w celu za- 
warcia nowej umowy zbiorowej na 
rok 1927-28 obejmującej powiaty 
Wileńsko-Trocki, Oszmiański, Bra- 
sławski i Święciański, umowie bę- 
dą podlegali nietylko jak dotychczas 
ordynarjusze, stołownicy, rzemieśl- 
nicy, ale i rebotnicy stali zgodzeni 
na dniówkę, oraz straż leśna (ga- 
jowi i leśnicy). Możemy wniosko- 
wać z powyższego, że Związek Za- 
wodowy Robotników Rolnych obej- 
muje coraz szersze pole pracy na 
Wileńszczyźnie pomimo ciężkie wa- 
runki komunikacyjne. (S—ki). 

— Zjazd nauczycielski w Po- 
stawach. D. 4 bm. odbył się zjazd 
nauczycielski w Postawach, na któ- 
rym postanowiono otworzyć kursy 
wieczorowe dla analfabetów i pół- 
analfabetów. (f) 

  

Teatr i muzyka. 

|-szy Wieczór kameralny. 
I-szy Wieczór Kameralny, orga- 

nizowany przez 

w sobotę, o g. 7.30 w. wsali gim- 
nazjum im. J. Lelewela. Ai 

Program, 
klasycznej (Haendel, Hardn, Bach, 
Mozart), w wykonaniu prof. prof. 
Konserwatorjum Wileńskiego: 

Udział biorą: znany kwartet 
smyczkowy (W. Ledóchowska, S. 
Bajlsztajn, M. Salnicki, F. Tchorz), 
K. Ranuszewicz (fortep.), W. Hend- 
rych (śpiew), H.Sołomonow (skrzyp- 
ce). Dla miłośników muzyki kame- 
ralnej będzie to dawno oczekiwana 
audycja. 

Pozostałe bilety nabywać moż- 
na przy wejściu na salę od godz. 
1 wiecz. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Jak było do przewidzenia polska o. 
chwila „Wesele Fonsia" i u nas zdobyła 
sobie zasłużone powodzenie, mimo to 
z ostatni raz grana będzie w Teatrze 
olskim, ustępując miejsce „Klubowi Ka- 

walerėw“ M. Baluckiego. 
— Wieczór ku uczczeniu M. Ba- 

łuckiego. W poniedziałek Teatr Polski 
wystawia „Klub Kawalerów", Komedja 
ta poprzedzoną będzie słowem wstęp- 
nem, poświęconem M. Bałuckiego, jako 
pisarzowi i obywatelowi, z okazji 25-let- 
niej rocznicy Jego zgonu. Słowo wstęp- 
ne wygłosi Józef Wierzyński. ? 

— Przegląd repertuaru. Przyszły 
tydzień kierownictwo Teatru zamierza 
poświęcić przeglądowi dotychczasowego 
repertuaru, dając codziennie inną sztukę. 
WE wtorek dana będzie świetna satyra 

ais“. 
"  — Przedstawienie poranne. W nie- 
dzielę, wyjątkowo o godz. 12 m. 30 w 
południe dany będzie „Urwis* B. Kater- 
wy. Ceny miejsc najniższe. 

Wobet przyjazdu inspektora Nin, 
Spraw Wewnętrznych. 

Przybył do Wilna inspektor 
Min. Spraw Wewnętrznych p. Czer- 
wiński, który według krążących po- 
głosek bawi w naszem mieście w 
celu przeprowadzenia rewizji gos- 
podarki prześwietnego Magistratu. 

Grono osób zwróciło się do 
nas z prośbą O zaznaczenie, że 
miałyby wiele interesujących rze- 
czy do opowiedzenia p. inspekto- 
rowi. 

Byłoby rzeczą bardzo pożądaną 
gdyby p. inspektor Czerwiński 
wbrew zwyczajom biurokratycznym 
zechciał oznaczyć miejsce i godzi- 
ny przyjęć dla interesantów. Ze- 
tknięcie z przedstawicielami miej- 
scowego społeczeństwa mogłoby 
w niejednem pomóc p. Czerwiń- 
skiemu w jego nad wszelki wyraz 
pożytecznej misji. 

m 

Konserwatorjum 
Muz. w Wilnie, odbędzie się dziś, 

poświęcony muzyce 

RO” ;
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Dziś: Leonarda W., Feliksa 

> Jutro: Nikandra M. 

październ| Wschód słońca-—g. 6 m. 33 
Zachód ‚ g. 3 m. 33 

: MIEJSKA, 

— Zatwierdzenie protokėlu 
Rady Miejskiej. P. Wojewoda za- 
twierdził protokół posiedzenia Ra- 
dy Miejskiej za wyjątkiem uchwał: 

1) o przeniesieniu kredytów bud- 
żetu z r. 1926 z jednych działów 

° @40 innych, oraz 
2) o przedłużeniu terminu do- 

datkowych opłat za energję elektry- 
czną na rzecz bezrobotnych. (5) 

— Pożyczka na rozbudowę. 
Ministerstwo Spraw Wewn. zatwier- 
dziło uchwałę Rady Miejskiej z dn. 
28—IX rb. w sprawie wyjednania 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
50.000 zł. na remont domów. (s) 

— W sprawie oczyszczania 
kominów. Magistrat m. Wilna po- 
daje do wiadomości, że Rada Miej- 
ska w dniu 28 września r. b. po- 
stanowiła uzupełnić $ 13 przepisów 
przeciwpożarowych i uchwaliła: 

„Właścieciele domów w których 
niema lokatorów, a które zamiesz- 
kane są przez nich (właścicieli) sa- 
mych, mogą być zwolnieni od o- 
bowiązku wycierania sadzy w ko- 
minach przez wykwalifikowanych 
kominiarzy i dokonywać czyszcze- 
nia kominów sami, o ile zabudo- 
wania ich oddalone są od innych 
"budynków w promieniu niemniej 
niż 50 mtr. Obowiązani są jednak 
rzestrzegać terminów wyciorów, w 
14 przypisów niniejszych ustalo- 

nych. Zwolnienie to może nastąpić 
na skutek podania właściciela i po 
dokonaniu przez nadzór Magistra- 
tu oględzin na miejscu. 

Uchwała powyższa zatwierdzona 
została przez Urząd Pana Wojewo- 
dy Wileńskiego pod L. III — 3746 
dn. 15.X 1926 r. (s) 

— Z Komitetu Rozbudowy m. 
Wilna. W dopełnieniu do wiado- 

ości „z Komitetu Rozbudowy m. 
ilna", podanych w dniu 3.XI r. 

b. podajemy, iż do kompetencji 
Komitetu naliży jeszcze: 

1) okazywanie pomocy budują- 
cym przy nabywaniu gruntów, 

) nabywanie trenów pod budo- 
wy domów drogą umów dobrowol- 
nych, lub wywłaszczenia, 

nowych domów 
- mieszkalnych, 

4) Gromadzenie materjałów bu- 
dowlanych drogą produkcji lub 
zakupu, 

5) wywłaszczenie domów nie- 
dokończonych, których budowa zo- 

_ stała przez właścicieli wstrzymana, 
6) nabywanie na cele mieszka- 

niowe gruntów państwowych leżą- 
cych w obrębie i w sferze intere- 
sów miasta, a zbędnych dla po- 
trzeb Państwa. 

„Uruchomienie tych działów jest 
związane z wydatkami o charakte- 
rze inwestycyjnym i jest rzeczą 
jasną, że w zwyczajnym budżecie 
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„Helios“ 
Wileńska 32. 
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H wanach przy używaniu do podpala 
: CENĄ jednej paczki do węgla za 

® Zamówienia wykonujemy odwrotnie, 

ZADOWOLENIE! Próbki 

na powiększenie portretów, w 

„O czem się nie myśli” 
PREMJERA! Na scenie: Humor! Satyra! Śpiewl 
Muzyka! Gościnne występy komików-satyryków 

Kobiety, którym się nie kłaniamy” 

EKONOMIA! 
Przewrót w gospodarstwie domowem 

Najnowszy wypróbowany Środek do rozniecania ognia 

ZAPALACZE Raz Dwa Pięć 

Z chwilą wprowadzenia na rynek Zapal 
j teczne: smolaki, trzaski, szczypki, papier, nafta i wszelkie inne podpałki. 

э Zapalacze Raz Dwa Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: wygodę, 
) oszczędność 30—50”/o kosztów podpałki, czystość, pewność w zapalaniu i t. d. 

Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w zupełności przed: wybuchami (tak 
 Q częstymi przy używaniu do podpalania w piecach nafty, benzyny it.p.), oparzeniami, 

) skaleczeniami, hałasem (przy robieniu szczypek) wypalaniem dziur w podłogach i dy- 

Żądać wszędzie! 
3 Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agentów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje 

Wytwórnia Zapalaczy „Raz Dwa Pięć* „STABRO% Sp. z o. o. 
Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD" Kopernika 17, Lwów. 

CZYSTOŚĆ! 
WGH>WGONWGEOIDGPOWGZOOGOWZOOTONWGOWGOWGOWGONWGDI 

- POTRZEBNI AJENCI do przyjmowania zamówień 
n miastach i na pro- 

miasta odpowiednich funduszów 
znaleść niemożna. 

Fundusze te mogą być utworzo- 
ne tylko drogą uzyskania specjainej 
na ten cel pożyczki długotermino- 
wej. (5) 

— Komisja dla uregulowania 
cen opału. W najbliższych dniach 
zostanie zwołana komisja dla ure- 
gulowania cen opału w Wilnie. (f) 

— Plan przemeldowania na 
dzień 6.XI r b. Komisarjat I. 

Ostrobramska Nr. 2 (czyli Subocz 
1). Ostrobramska Nr. 4. Ostro- 
bramska Nr. 6 (Subocz 3). Ostro- 
bramska Nr. 8. Ostrobramska Nr. 
10 (Cerkiewna 3). Ostrobramska 
Nr. 12 (Cerkiewna 5). Ostrobram- 
ska Nr. 14. Cerkiewna 1. (Subocz 15). 

Komisarjat II. Przedmieście Rów- 
ne Pole, całe przy lidzkim trakcie, 
folw. Kuprjaniszki całe, folw. Pod- 
kopcowo całe, wieś Kuprjaniszki 
całe, miejscowość Zoły cale. 

Komisarjat III. Zawalna Nr. 1, 
3, 5 (róg M. Pohulanki). Portowa 
Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28. Z-k Portowy 
Nr*2 456, 8210-72 1 303%: 5:9. 
Góra Boufałowa Nr. 3, 5 (cała). 

Komisarjat IV. Chocimska Nr. 
2, 4, 5, 6, 7, 8. Krakowska od Nr. 
8 do 36 włącznie. Lwowska od Nr. 
17 do 43 włącznie. Bołtupska Nr. 
16, 18, 20. : 

Komisarjat V. Legjonowa Nr. 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57 i 59 czyli Hoża 3. Koszykowa 
Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38. Hoża Nr«' 1, 3, 5, — 2, 4, 61 
6-a. Spokój — cała. 

Komisarjat VI. | Polowa od Nr. 
3 do 13 włącznie. Słoneczna Cmen- 
tarz i od Nr. 2 do 10 wł. Złoty 
Róg Nr. 15, 17, 19, 21, 23 i 27. 
Il Polowa prawa strona cała. Złoty 
Róg lewa strona od d. Jakubow- 
skiego do d. Statkiewicza. (S) 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dn. 2-go 
listopada b. r. załatwił m. in. na- 
stępujące sprawy: przyjął do wia- 
domości komunikat Przewodniczą- 
cego Zarządu z załatwionych spraw 
przez niego i jego zastępcę, Oraz 
odpowiedź Okręgowego Urzędu 
Ubezpieczeń w Warszawie w spra- 
wie podania Związku Pracowni- 
ków Kasy Chorych o zwrot po- 
trąconych im 4—6% poborów za 
czas od 1-1 do 1-VII 26 r.; za- 
twierdził listy kandydatów na człon- 
ków Zarządu Kasy Chorych; przy- 
jął do wiadomości pismo Okręgo- 
wego Urzędu Ubezpieczeń w War- 
szawie, zatwierdzające wybory do 
Rady Kasy Chorych; zaakceptował 
wniosek Dyrekcji w sprawie zło- 
żenia odwołania do władz admi- 
nistracyjnych od decyzji Zakładu 
Ubezpieczeń od Wypadków O po- 
ciągnięciu do ubezpieczenia pra- 
cowników Kasy Chorych; zatwier- 

4dził wnioski Komisji Prezydjalnej 
=о poczynionych zmianach w obec- 

regulaminie Zarządu Kasy 
   

Chorych; zatwierdził wniosek Dy- 
rekcji w sprawie przyznania pra- 
cownikom czasowym Kasy Cho- 
rych m. Wilna dodatku ekonomicz- 
nego. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Wstrzymanie pracy w tar- 
taku Baranowskiego. W dniu 
wczorajszym wstrzymano pracę, na 
czas nieokreślony, z powodu bra- 
ku surowca. (f) 

Z UNIWERSYTETU. 
— Promocja. W sobotę 6 bm. 

o g. 12 i pół w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu odbędzie się promocja 
na doktora *wszechnauk lekarskich 
p. Wacława Lewińskiego. Wstęp 
wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Komunikat Sekcji Praso- 
wej „Tygodnia Akademika*. Po- 
cząwszy od otwarcia loterji sprze- 
dano już kilka tysięcy fantów. Mło- 
dzież w ważniejszych punktach mia- 
sta żywo agituje wśród gromadzą- 
cych się przechodniów. Nie mniej- 
szy ruch panuje u Jabłkowskich, 
gdzie publiczność z zainteresowa- 
niem ogląda fanty i oddaje się za- 
palczywie hazardowej grze. 

Pani Helena Solanko wygrała 
wczoraj bilet okrężny dookoła Pol- 
ski, przedmiot westchnień wszy- 
stkich graczów. Pocieszamy, że zo- 
stały jeszcze dwa podobne fanty. 
Również wygrany już został rower. 

Nadmienić trzeba, że co dotyczy 
zapisów na członków Komitetu Wo- 
jewódzkiego, posuwają się one 
raźno i udało się już zdobyć po- 
ważną liczbę. 

— Zabawa taneczna. Dziś 6/X1 
„1926 r. odbędzie się w „Ognisku 
Akademickiem* zabawa taneczna. 

Początek o godz. 10 wieczór. 
Wstęp dla członków i gości. Przy- 
grywa trio. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Sprawozdanie z Walnego 
Zebrania Lokatorów z dn. 31.X. 
26 r. Uchwalono prosić P. Woje- 
wodę o rozłożenie należności za 
wprowadzenie prądu zmiennego, 
zamiast 6-iu na 12 rat. 

O uznaniu za własność abo- 
nenta opłaconego przezeń nowego 
licznika. 

O zezwolenie stawienia liczni- 
ków własnych w dzielnicach, gdzie 
w roku 1927 nie będzie przełożo- 
ny kabel dostosowany do prądu 
zmiennego. 

Wobec tego, iż niektórzy człon- 
kowie Zarządu nie bywają na po- 
siedzeniach, naradach i Walnych 
Zebraniach, jak to miało miejsce 
31. X. r. b., na Walnem Zebraniu 
uchwalono dokooptować kilku no- 
wych członków od. poszczególnych 
organizacji. 

Zaakceptowano projekt nowego 
statutu, który będzie obejmować 
cały obszar Województwa Wileń- 
skiego, co da możność zakładać w 
poszczególnych miasteczkach filijal- 
ne oddziały Związku. : 

Przewodniczył na Zebraniu p. 
Januszkiewicz. 

Sekretarzował Korkuć. 

  

współczesny dramat w 10 akt. z prologiem. 
W rolach głównych: JÓZEF W GRZYN, 

iinni. Seansy o godz. 4, 6, 8i 10.15, 

do węgla i drzewa 

nia żaru i t. d. 
wierającej 

Wszędzie do nabycia! 

i wysyłamy darmo i opłatnie. 

  

Din-Don. 

aczy Raz Dwa Pięć, okazały się zby- 

i 
= 12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 gr., cena 

jednej paczki do drzewa zawierającej 32 kostek (32 zapalaczy wynosi 48 gr.) 
Wysyłamy w pakach najmniej po sto paczek franco stacja odbiorcza wyłącznie za gotówkę. 

LICYTACJA. 

MARJA MODZELEWSKA, JULJAN SYM 

Na ekranie powszechna 
ulubienica publiczności Mia Mara 

w 10 akt. Film o wielkiem napięciu sen- 
зас. Seansy O 4, 6, 8 i 10 15. 

długi dawniej- 
Fortepjan szy. Koncer- 
towy, dobry tanio sprze- 
daje się. Zygmuntowska 
26. Czytelnia, 2062-0 

RZE do sprzedania, Pianino $yojką ze ua: 
kiernia „Zdrowia”. 2061-0 

WYGODA! 

  

Piotrogrodzki 

krawiec damski 

1. Rołubowicz, "3*'33* 9—26 
przyjmuje obstalunki 

na palta, kostjumy, i 
futra. Ceny od 40 zł. 
Udziela iekcji kroju. 

1719 

Dr. Gz, Koneczny 
Choroby zębów, chirur- 
gja jamy ustnej. Sztuczne 
zęby. Porcelanowe koro- 
ny. Mickiewicza 11—8. 
Wojskowym i  urzędni- 
kom zniżka. 1311 

nieważnia się zgubioną 
książkę wojskową wy- 

wydana przez P. K. U. 
Wiieńskie i kartę mobili- 
zacyjną rocznik 1898 na 
imię Michała  Wasilew- 
skiego. 2092 

      

  

1716 

  

— Zmiana Statutu Związku 
Lokatorów. Do Komisarza Rządu 
m. Wilna wpłynął nowy statut 
związku lokatorów, dostosowany 
do rozszerzonego terenu działal- 
ności związku na terenie Wojewó- 
dztwa Wileńskiego. (f) 

Wileńskie Towarzystwo 
Kredytowe rozpoczęło swą dzia- 
lalnošė. (t) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— O poczji Skamandra. W nie- 
dzielę o g. 12 w Kolegium Huma- 
nistycznym U. S. B. p. Stefan Kor- 
djan Gacki wygłosi odczyt p. t. 
„O poezji Skamandra*. 

Osoba prelegenta, znanego po- 
ety i krytyka, ostatnio redaktora 
„Comoedji*, który brał udział w 
działalności młodej Polski litera- 
ckiej, zbiorą zapewne liczne grono 
słuchaczy. 

Z KOLEI. 
— Reorganizacja kolejnictwa. 

W związku z reorganizacją kolej- 
nictwa mają być zlikwidowane od- 
działy, które tylko na terenie Dy- 
rekcji Wileńskiej istnieją. 

A oddziałów takich jest na te- 
renie Dyrekcji Wileńskiej drogo- 
wych 9, mechanicznych 4, eksploa 
tacyjnych 4. 

Na miejscu oddziałów drogo- 
wych, mają być zorganizowane dy- 
stansy jak to było przed reorgani- 
zacją w roku 1923. Praca z od- 
działów mechanicznych ma być 
całkowicie przekazana do parowo- 
zowni. Dotychczas projekt ten już 
częściowo został uskuteczniony po- 
nieważ przeważająca część pracy 
tej została przekazana, wraz z 
pewną częścią personela. 

Również jest zarządzenie O li- 
kwidacji Centralnego Magazynu Za- 
sobów w Wilnie, który mą objąć 
dotychczasowy zarządzający maga- 
zynu filjalnego w Wilnie p. Wasi- 
lewski. 

Obecny Naczelnik Centralnego 
Magazynu p. Milewski ma być 
przeniesiony do dyrekcji jako kie- 
rownik działu magazynowego. 

(S-ki). 
ROZNE. 

— W podróż naokoło świata, 
15 b. m. wyruszają z naszego mia- 
sta pono w podróż naokoło świata 
PP. por. rez. Jan Schabowski i Jó- 
zef Klemensiewicz. Szlak podróży 
ciągnie się przez Niemcy, Belgię, 
Francję, Hiszpanję, Afrykę, Amery- 
kę Azję i przez Rosję do Polski. 
Podróż ma trwać 8 lat. 

Osoby, któreby chciały współ- 
działać w realizacji tej imprezy ze- 
chcą się zwrócić pod adresem: ul. 
Flisowa 6 m. 1, Jan Schabowski. 
‘ — Uroczysta Akademja. Dziś 
w sobotę 6 bm. o g. 7 w. w sali 
im. Sniadeckich U.S.B. odbędzie się 
Akademja ku czci królowej Jadwi- 
gi. Obchód ten powinien być hoł- 
dem Wilna całego, Tej, która zie- 
mi naszej przyniosła wiarę chrze- 
Śścijańską i przyczyniła się do skru- 
szenia potęgi krzyżackiej. 

Przemawiać będą: J. E. Ks. Bi- 
skup Bandurski i prof. K. Chody- 
niecki. Stronę artystyczną wypełni 
deklamacja p. J. Sumorokowej i 
śpiew chórów młodzieży nauczy- 

   

cielskich seminarjów. Dochód cał- 
kowity na bibljoteczki do szkół P. 
M. Sz. Bilety wcześnie do nabycia 
w księgarni W. Makowskiego, a od 
6-ej przy wejściu na salę odczyto- 
wą w U. $. В. 

— Ostrzeżenie. Od pewnego 
czasu do pracowników samochodo- 
wych zgłasza się jakiś osobnik z 
listą składek, tłomacząc się polece- 
niem Związku. Wobec czego Za- 
rząd Związku Zawodowego Pracow- 
ników Samochodowych powiadamia, 
że żadnego upoważnienia na zbie- 
ranie składek nie wydawał i nic 
"wspólnego ze wspomnianym osob- 
nikiem nie ma. 

NADESŁANE. 

— Zarząd Wileńskiego Koła 
Zrzeszenia Sędziów * i Prokurato- 
rów przyjmując na siebie inicja- 
tywę ukonstytuowania Wileńskiego 
Oddziału Zrzeszenia, zawiadamia 
w myśl art. XIl-go Statutu Z. S. 
i Pr. z dnia 26 stycznia 1926 r. 
Nr. B/614—26, że w dniu 28šli- 
stopada r. b. o godz. 11 1 pół” w 
gmachu Sądów w Wilnie odbędzie 
się zebranie członków Zrzeszenia, 
należących do Kół miejscowych w 
w Grodnie, Nowogródku i Pińsku, 
na które zaprasza wszystkich człon- 
„ków pomienionych Kół Miejsco- 
wych względnie ich pelnomocni- 
ków, delegowanych w myśl par. 7 
art. XII rzeczonego Statutu. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie. 
2) Wybór prezydjum zebrania. 
3) Wybór Zarządu Wileńskiego 

Oddziału, oraz Komisji rewizyjnej. 
4) Uchwalenie wysokości skła- 

dek członkowskich na potrzeby 
Oddziału Wileńskiego. 

5) Wybór delegatów na Zjazd 
do Warszawy. 

6) Wolne wnioski. 
— Delikatny i wrażliwy na- 

skórek ciałka dziecięcego jest cią- 
gle narażany na niebezpieczeństwo 
zaczerwienienia, zapalenia i t. p. 
choroby skóry. Niezawsze przyczy- 
ną tego są warunki niehygjeniczne, 
w których się dziecko znajduje. 

Nader częste zapalenie skóry 
jest spowodowane używaniem przy 
kąpieli dzieci mydła, które zawiera 
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 Szo- 
imana“, których skład chemiczny 
jest doskonale przystosowany do 
potrzeb ciałka dziecięcego i nietyl- 
po, że zapobiega wszelkim  dole- 
gliwościom skóry, lecz leczy także 
podrażnioną skórę. 

Dlatego preparaty Mydło, Pu- 
der i Krem „Bebe Szofmana* mo- 
gą i powinny być w ciągłym u- 
żytku przy pielęgnowaniu ciałek 
dziecięcych, a także u dorosłych 
o wrażliwej cerze. — 1-3. 

Z POGRANICZA. 
— Przekroczenie granicy. W re- 

jonie Niemenczyna przytrzymano 
Kirolównę M. za nielegalne przekro- 
czenie granicy z Litwy do Polski. 

W rejonie Nowych Trok przy- 
trzymano Romanowską i Troskaw- 
ską. (f) 

    

           
  

ARUSZERKI 
lęgnują ciałka niemowląt tylko 

  okazało się niedostateczne. 

  

WYPADKI I KRADZIEZE. 

w Wilnie. 

— Zamach samobójczy. Wczoraj o 
godz. 14-ej przy ul. Obozowej 32, plutu- 
nowy 1-go pułku Artylerji polowej Wo- 
łosiński Alfred w celu samobójczym na- 
pił się jodyny. Pogotowie ratunkowe 
odwiozło desperata do szpitala Wojsko- 

wego. (c) 
Usiłowanie samobójstwa. W do- 

mu przy z. Dobroczynnym 2-a usiłował 
popełnić samobójstwo przez wypicie e- 
sencji octowej Dajda Edward, zam. O- 
fiarna 2. Desperata w stanie ciężkim po- 
gotowie ratunkowe odwiozło do szpitala 
św. Jakóba. Przyczyna targnięcia się 
na życie narazie nie ustalona. 

— Pokąsanie przez psa wściekłe- 
go. Nowaszewską Stefanję, zam. Piwna 2, 
pokąsał jej pies zdradzający objawy 
wścieklizny, Oraz zamieszk. w tymże 
domu Mołczan Apolonję i Pirsównę 
Marię. Oprócz tego zamieszk. przy ul. 
Nieświeskiej 4, Olszewską Stefanję. Oso- 
by pokąsane skierowano do do zakładu 
Pasteurowskiego. 

— Podrzutki. Przed domem żłobka 
im. „Marji” znaleziono 7-dniowe niemo- 
wlę płci męskiej wraz z kartką, w któ- 
rej zaznaczono, że dziecko jest rodzi- 
ców chrześcijańskich, nie chrzczone. Na- 
zwisko matki Bema. Podrzutką skiero- 
wano do przytułku „Dzieciątka Jezus”, 

— Juchniewicz Jan, zam. Popławska 
40 znalazł w pobliżu swego mieszkania 
3 mies. niemowlę płci męskiej. Podrzut- 
ka skierowano do przytułku „Dzieciątka 
Jezus“. 

— Troskliwy małżonek. Granier 
Berta, zam. Tatarska 2, zameldowała po- 
licji, że mąż jej Grynier Fiszel skradł 
jej ubranie i biżuterję, których wartość 
oszkodowana ocenia na sumę 290 дс- 
arów i 500 zł. 

— Kradzieże. Osińskiemu Izaakowi, 
zam. Ludwisarska 12, skradzieno z przed- 
pokoju jego mieszkania palto damskie 
wart. 500 zł. 

— Szafranko Marceli, zam. Tokar- 
ska 16, zameldował policji, że w nocy z 
dnia 29 na 30 ub. m. skradziono mu ze 
strychu bieliznę wart. 400 zł. Sprawcy 
kradzieży dostali się na strych za po- 
mocą wyłamania sufitu ze składu, miesz- 
czącego się pod tymże strychem. 

— Ze sklepu lhnatowicza Józefa, 
zam. Polowa 9, mieszczącego się przy 
ul. Zawalnej 7, nieznani sprawcy przy 
pomocy wybicia szyby w oknie wysta- 
wowym skradli różne narzędzia ślusar- 
skie i kowalskie na ogólną sumę 250 zł. 

Na prowincji. 

— Napad. Na powracającego z tar- 
gu ze Świra Sylberszperka, mieszk. Mi- 
chaliszek, gm. worniańskiej, pow. wileń- 
sko-trockiego, między wsią Straczą a 
Podkościołkiem, gm. żukojńskiej, pow. й 
święciańskiego, został dokonany napad 
przez 3 uzbrojonych w karabin i 2 re- 
wolwery osobników, którzy pobili Šyl- 
berszperka i zrabowali mu 15 zł. 

— Wykrycie sprawcy zamachu na 
pociąg. Przeprowadzone dochodzenie u- 
staliło, że podkład kolejowy i 2 kamie- 
nie zostały podłożone dnia 28-1X rb. na 
moście kolejowym okoio wsi Monastyr 
przez byłego robotnika kolejowego Sy- 
ryca Piotra, zam. we wsi Słobódka, na 
tle zemsty osobistej do kierownika ro- 
bót Mackiewicza za zwolnienie go z рга- _ 
cy. Syryce z aktami skierowano do Sę- 
dziego Śledczego. 

— Rozpoznanie trupa. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, że dnia 6 
ub. m. około drogi między wsiami Że- 
mojtele a Nowosady, znaleziono trupa 
Tumasowej Zofji, zam. we wsi Dajnowo, 
gm. turgielskiej, która była umysłowo 
chora. Dokonana sekcja zwłok usteliła, 
że śmierć nastąpiła wskutek głodu. Akta 
skierowano do Sędziego Śledczego.  (f) 

— Wykrycie zabójcy. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, iż Kozłow- . 
ski Józef został zabity podczas bójki w 
nocy z 3 na 4-X rb. we wsi Zawidnięta, 
gm. świrskiej przez Badziusza Jana, zaś 
Urlik Władysław został poraniony przez 
Badziusza Józefa, Sprawców powyższego 
zaaresztowano i z aktami Skierowano 
do Šędziego Śledczego. 

     

  

i pierwszorzędne za- 
kłady położnicze pie- 

budrem, mydłom i kremem Bóbć Szofmana 
Puder leczy wszelkie dolegliwości skóry, mydło 
zapobiega takowym, krem zaś stosuje się wów- 
czas, gdy działanie samego tylko pudru Bebe 
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Sp. Z 0, 0. 

Telefon Nr 8—93 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

KŚIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKA 

CENY NISKIE.   

  

DRUKARNIA „PAX” 
UL. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

ykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko i dokładnie. 

Т 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE. 

  

że 
jest najlepszą marką światową. 

Żądaó w składach apteozn., aptekach i porfumorjach. 

fej nach. 

  

  

    

Naj- Lacki, Wielka 5.5 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow.' 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

  

EMW sklep naczyń 
kuchennych  „Alumi- 

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

a-1386 

  

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

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

2035 

  

Pons specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

racownia damskich i 
męskich kapeluszy 

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

Sk gastronomiczno-mleczny 
ep N. JEZIERSKI, 

ul. ielka 47, obok 
hotelu „Palace“. 

Ryby, konserwy, czekola- 
dy krajowe i zagraniczne, 
sery szwajcarskie i holen- 
derskie, masło świeże, 
oraz sprzedaż kart do gry 

Ceny REGA: 
1633- 

[Sa - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

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

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

Stale PEEDUE się! Me 
le, obrazy, dywa- 

ny i różne antyki. Płąci- 
my najwyższe ceny! Do- 
minikańska 16. Sklep rze- 
czy okazyjnych.  2054-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

Obiady domowe 
różne zakąski chłodne i 
gorące. Miejski Passaż 

r. 5 „Leon”. Ceny do- 
stępne. 2079-b 

Witold JUREWICZ 

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

21) 

„Bar Passaž 

  

wie męski P. Radzi. 
wiłowski, Subocz 7, 

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

“ zaklad opty. 
» ПШМ _с:по-ок\л!л;эпу- 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, lako B-cia 

b Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wyb6r 
fotograficznych przybo- 
rów. 1691-b APIE SR AS 
pie się obiady do- 

mowe z 3-ch dań 1 
zł. oraz kolacje. Produk- 

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

Popierajcie 
Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

0006060669 

Ogłoszenia 
do 

„Mujera Wileńskiego” 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
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