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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOS 
kronika rek! — nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25'% zniżki, dla poszukujących pracy—50' zniżki, O 

miejscowe—15%% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-ci 

NY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

SKI 
Cena 20 groszy. 
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Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 'ppoł. 
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Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

0d8-9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. | 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  
  

ZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

gł zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za: 

io łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zinieniane. 

  

Rządy Mussoliniego. 
Świat przyzwyczaił się już do 

tego, że co kilka miesięcy linje te- 

lefoniczne z Rzymu  roznoszą 

wiadomość o nowym nieudanym 
zamachu na Mussoliniego. Wypa- 

dek taki jak i wszelka ostrzejsza 

akcja ze strony opozycji wywołuje 

falę represji, przyczem obok aktów 

gwałtu indywidualnego, dokonywa- 

nych przez masy faszystowskie, a 

potępianych przez Mussoliniego i 

jego najbliższe otoczenie, stosowa- 

na jest na wielką skalę „przemoc 

zorganizowana”. Od 3 stycznia r. 

b., t.j. od chwili słynnej mowy 

Mussoliniego, zapowiadającej bez* 

względną walkę z opozycią, 

każdy jej odruch prowadzi do za- 

ciskania tej pętli, jaką założył jej 

na szyję faszyzm i do dalszych eta- 
pów na drodze do realizacji „pań- 

stwa faszystowskiego". 

Trzeba pamiętać, że dyktator 

włoski działa w środowisku nie- 

zmiernie wrażliwem, zapalneśn, zdol- 

nem do gwałtownych wybuchów 

uczuć, które jednak szybko stygną. 

Mussolini sam zresztą w znacznej 

mierze kieruje się swym kapryš- 

nym, wybuchowym  temperamen- 

tem włoskim. 
Każdy nowy zamach, każdy e- 

nergiczny a niezręczny krok opozy- 

cji ekscytuje tłumy, odgrywając rolę 

pewnego rodzaju środka znieczula- 

jącego, pod którego działaniem fa- 

szystowski operator dokonywa 

swych głębokich cięć na ciele na- 

rodu. 

Zamach piętnastoletniego boloń- 

czyka doprowadził do dalszego za- 
ostrzenia kursu polityki wewnętrz- 

nej. 
Wydany ma być w najbliższym 

czasie dekret, wprowadzający nie- 

istniejącą we Włoszech oddawna 

karę śmierci za zamąch na króla, 

królowę i premjera a także za 

udział w buncie i podżeganie 

do wojny domowej, zaś karę wię- 

zienia za łagodniejsze formy wal- 

ki z istniejącym systemem rzą- 
dzenia, przyczem sprawy tego 

rodzaju na rozpatrywać specjal- 
ny trybunał wojskowy. Obok tego 
ma być wydany dekret, wprowa- 

dzający ostre przepisy przeciwko 

prasie, pozwalając na jej zamyka- 
nie na czas nieograniczony. Upraw= 

nienia policji w szczególności jej 

nadzór nad działalnością politycz- 

ną jednostek i organizacyj mają 

być rozszerzone. 

Oto pokrótce nowe ustawy fa- 
szystowskie, nowy ostrzejszy kurs 

polityki, którego znamieniem jest 

jednocześnie ustąpienie przedsta- 

wiciela umiarkowanego kierunku 

w stronnictwie, Federzoniego ze 

stanowiska ministra spraw we- 

wnętrznych i objęcie tego resortu 

przez samego Mussoliniego. Dyk- 

tator włoski jest jednocześnie mi- 

nistrem spraw zagranicznych, woj- 

ny, marynarki i awiacji, łącznie z 

premjerostwem piastuje więc sześć 

tek, stając się w ten sposób coraz 

bardziej wyłącznym kierownikiem 

nawy państwowej. 

Ostatni zwrot ma niewątpliwie 

reakcyjny charakter bez domieszki 

jakichkolwiek pierwiastków twór- 

czych, któremi przesiąknięte były 

niektóre dawne ustawy faszystowskie 

w szczególności regulujące stosun- 

ki społeczne oraz zapowiedziany 

a niezrealizowany dotąd projekt 

konstytucji, wprowadzający głębo- 

kie zmiany w  przedstawicielstwie 

narodowem. 
Wypadki we Włoszach dadzą za- 

pewne nowy asumpt do b. krań- 

cowych sądów o faszyźmie, który 

dotąd traktowany jest u nas przez 

jednych jako Mekka powojennego 

świata, przez innych jako forma 

zdziczenia w dzisiejszym okresie. 

Oba te stanowiska zapoznają 

fakt, że faszyzm nie jest jedno- 

litym, całkowicie już skrystalizowa- 

nym prądem i że ideologja faszy- 

stowska, ciągle jeszcze b. płynna, 

jest mozaiką różnorodnych doktryn, 

z których dyktator Mussolini czer- 

pał bez ceremonji z wprawą ruty- 

nowanego dziennikarza, nie mogąc 

jednak zdobyć się w ten sposób na 

jednolitą całość. 

Faszyzm jest dziś ciągle jeszcze 

przedewszystkiem praktyką, jest 

systemem rządzenia, budowanym 

pod kątem widzenia jaknajwiększej 

sprawności aparatu państwowego i 

jaknajwiększej wydajności energii 

społecznej w szczególności w dzie- 

dzinie gospodarczej i wojskowej. 

Potęga Włoch stanowi ogólni- 

kowy wskaźnik, na który orjentuje 

się ruch faszystowski, kierujący tą 

falą energji społecznej, ule pod ten 

ogólnik wstawić można oczywiście 

b. różnorodną treść. Syndykalizm 

rewolucyjny stał się podslawą ideo- 

logji społecznej faszyzmu przedew- 

szystkiem, źródłem wszystkich jego 

twórczych poczynańg Obok syndy- 

kalizmu na faszyzm wywarł może 

pośredni, ale niewątpliwy wpływ 

socjalizm  marksowski, przedew- 

szystkiem w swej bolszewickiej po- 

staci i w dużym stopniu nacjona- 

lizm włoski, stanowiący, Ściśle mó- 

wiąc, pewną swoistą formę kon- 

serwatyzmu  wyciągającego, jak 

zwykle z lamusa metody minio- 

nych epok. г 

Polityka faszystowska rozwija się 

raz po raz w kierunku, wskazanym 

przez swe różnolite, wzajem tak 

słabo do siebie dostosowane czyn- 

niki. 
Czy nawróci do pracy twórczej, 

czy okaże zdolność w kierunku 

rozwoju nowych form współżycia 

ludzkiego?  Czyteż spadnie do roli 

zwykłej reakcji, która w dzisiej- 

szych czasach bez względu na a- 

plauz ludzi, niezdolnych do rozu- 

mienia ducha współczesności musi 

się nieuchronnie skończyć klęską? 

Oto zagadka, która przed nami stoi 

i która nie jest bliską rozwiązania. 

Nowy ustrój społeczny rodzi się 

w konwulsyjnych poszukiwaniach 

właściwych dróg, w szarpaninie, 

której celem jest utrzymanie się na 

powierzchni, możność trzymania 

załeb kawałka historji. W walce tej 

Mussolini jest tylko jednym z wiel- 

kich aktorów, z których każdy 

inaczej i na swój sposób gra swo- 

ją rolę. : 

Przypominam sobie, jak jeden 

z dziennikarzy włoskich, dawnych 

kolegów późniejszego dyktatora 

przy biurku dziennikarskim użył 

kiedyś porównania, które w psy- 

chologji twórcy faszyzmu rzucają 

pewne światło. Mussolini—powie- 

dział on—to dziennikarz który co- 

dzień musi dać nową sensację. 

Istotnie masy żądają od dykta- 

tora, obarczonego całkowitą od- 

powiedzialnością za bieg wypad- 

ków, przedewszystkiem nowości, 

które za wszelką cenę musi on dać, 

aby sprawić wrażenie ciągłego ru- 

chu, przeświadczenie, że nieustan- 

nie „idzie się naprzód”. 

W tej chwili Mussolini spełnia 

nakaz konieczności, wpisując do 

historji ruchu faszystowskiego nowe 

sensacje. Nie wnoszą one jednak 

nic, prócz dalszego zaciśnięcia petli 

około gardła jego przeciwników. A 

to nie jest akt twórczy. B. W. 

Otwarcie Sejmu. 
WARSZAWA. (Pat). Zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej o otwarciu sesji zwyczajnej Sejmu i Senatu. Na podstaw ie 

artykułu 25 i 35 Konstytucji otwarcie sesji zwyczajnej Sejmu i Se- 

natu zwołanych zarządzeniem mojem z dn. 31 października 1926 

roku zarządzam na Zamku 13 listopada 1926 roku. Warszawa, 8 

listopada 1926 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (—) Mo- 

ścicki. Prezes Rady Ministrów (-) Piłsudski. 

    

| 11 listopada w. Polsce. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Program święta. 

Program święta 11 listopada przedstawia się następująco: 

"W godzinach porannych odbędzie się w kaplicy zamkowej uroczy- 

ste nabożeństwo, poczem p. premjer Piłsudski przyjmie defiladę na placu 

Saskim . 

Defilada ta będzie jedyną w swoim rodzaju, bowiem weźmie w niej 

udział wielka ilość oddziałów wojska. 
Defiladę prowadzić będzie vice-minister gen. Konarzewski. Na rewję 

przybędzie rząd, oraz przedstawiciele ciał ustawodawczych, korpus dy- 

plomatyczny, reprezentanci prasy r a 
O godz. 8. wiecz. odbędzie się galowe przedstawienie, na którem 

zostanie odegrany „Zygmunt August* Rydla oraz „Twardowski“, a wie- 

czorem odbędzie się na zamku wielki raut. 

Okólnik prezesa Rady Ministrów. 

WARSZAWA. (Pat.) Prezes Rady Ministów jwystosował do wszy- 

stkich ministerstw okólnik treści następującej: 11 listopada r. b. Pań- 

stwo Polskie obchodzić będzie 8-mą rocznicę zrzucenia jarzma niewoli 

i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna pozo- 

stawać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach mło- 

dego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać donio- 

słość i uroczystość tego pamiętnego dnia. 

Z tych względów uważam za wskazane zwolnić w tym dniu pra- 

cowników państwowych od normalnego pełnienia ich funkcyj urzędni- 

czych, pozostawiajcie dzień 11 listopada wolnym od pracy we wszystkich 

władzach i urzędach państwowych i upraszam Pana Ministra o bezwło- 

czne wydanie odpowiednich zarządzeń w celu wykonania niniejszego 

rozporządzenia we wszystkich podległych mu instytucjach państwowych 

na całym obszarze Rzeczypospolitej. 

  

        

Okólnik min. Spraw Wewnętrznych w sprawie święta 
w dn. 11 listopada. 

P. minister spraw wewnętrznyci:, gen. Sławoj-Składowski, który 

dziś objął urzędowanie, wydał okólnik do wojewodów, iż dzień 11 li- 

stopada jest świętem państwowem. W dniu tym wszystkie urzędy będą 

zamknięte. 
Okólnik poleca wojewodom i ich podwładnym, by dzień ten był 

uroczyście obchodzony przez urządzanie nabożeństw, akademij, defilad it. p. 
” * + 

Dzień 11 listopada jako dzień 8-ej rocznicy proklamacji niepodle- 

głości państwa, kiedy nieuzbrojone ręce ludu warszawskiego mło- 

dzieży i dzieci wypędziły z Warszawy potężny garnizon niemiecki, aby 

objawić światu, że Rzeczpospolita wraca „do życia samodzielnego, ma 

być wolny od nauki we wszystkich państwach i prywatnych szkołach 

wszelkiego typu. Młodzież winna wziąć udział w uroczystościach i ob- 

chodach według wskazań władz szkolnych miejscowych. 

  

PARYŻ. (Pat). Dzienniki tutejsze zaznaczają, iż płk. Garibaldi był 

prawdopodobnie tym, który, uprzedziwszy o wszystkiem policję włoską 

wysłał do Rzymu Luccetti'ego, sprawcę zamachu na Mussoliniego w 

diiu 11-g0 września. Garibaldi przyznał, iż był agentem policji wło- 

skiej, zaprzeczył jednak stanowczo, jakoby był prowokatorem. Dał on 

również do zrozumięnia, że był poinformowany o projekcie anarchistów 

ograbienia skarbca katedry Notre Dame. $ 

    

Wybory do Zgromadzenia Narodowego 
w Grecji. 

Zwycięstwo bloku republikańskiego. 

ATENY. (Pat). Wczorajsze wybory do Zgromadzenia Narodowego 

odbyły się w całym kraju w zupełaym spokoju i porządku. 
Udział wyborców bardzo znaczny. 
Według dotychczasowych: danych zwycięstwo odniosły grupy repu- 

blikańskie w szczególności „jedność liberalna* z Cafandarisem i Micha- 

locepulosem. 
ATENY. (Pat). Według oficjalnych doniesień blok republikański 

zapewnił sobie w wyniku wyborów 65% wszystkich mandatów do par- 

lamentu. 
ATENY. (Pat). Premjer gen. Condilis, przemawiając w obecności 

olbrzymich tłumów, zaznaczył, że zwycięstwo republikanów jest oczywi- 

Ste, wobec czego nie może być już mowy o zmianie ustroju. 

ATENY. (Pat). Pierwsze rezultaty wyborów do Zgromadzenia Na- 

rodowego są następujące: republikanie uzyskali 64.250 głosów, rojaliści 

32.960, sympatycy republiki 14.130. 

z PE za 

-_ Ułatwienia paszportowe. 
WARSZAWA. (Pat). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozesłało 

do wszystkich wojewodów oraz do komisarza rządu na m. st. Warsza- 

wę następujący okólnik: W uzupełnieniu okólnika Nr. 12 z dnia 18-11 

1923 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Minister- 

stwem Skarbu zarządza aby w wypadku wystawiania oddzielnych paszpor- 

tów dzieciom do lat 14 włącznie, pasporty te były bezpłatne, z wyjąt- 

kiem opłaty za książeczkę paszportową. Jednocześnie Ministerstwo wy- 

jaśnia, że określenie „do lat 14-tu włącznie" należy rozumieć do dnia, 

w którem dane dziecko będzie miało lat 15. Np. dziecko urodzone 25-1I 

1912 roku będzie mogło być bezpłatnie zapisano do paszportu rodzi” 

A otrzymać oddzielny bezpłatny paszport do dnia 24-1II 

1927 roku. 

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

W nadchodzącą Środę odbędzie 
się normalne posiedzenie Rady Mi- 
nistrów, gdzie m. in. będzie usta- 
lone, po porozumieniu się z marsz. 
Ratajem, kiedy min. skarbu p. Cze- 
chowich zapozna Sejm z gospodar- 
ką finansową państwa. Sfery mia- 
rodajne przypuszczają, że w sobotę 
o godz. 5 popoł. odbędzie się na- 
stępne posiedzenie Sejmu, na któ- 
rem p. Czechowicz zapozna Sejm 
ze swym programem. 

© 
Marsz. Piłsudski odbył dziś na- 

radę z gen. Piskorem, poczem udał 
się do Min. Spr. Zagr., gdzie od- 
był konferencję z p. Zaleskim. 

Wieczorem p. Piłsudski odbył 
szereg narad z oficerami w spra- 
wach organizacyjnych. 

© 
P. Zaleski przyjął wczoraj am- 

basadora francuskiego, oraz posłów: 
"rumuńskiego, szwedckiego i estoń- 
skiego. 

© 
Pan minister rolnictwa i D. P. 

Karol Niezabytowski dokonał 8 b. 
m. inspekcji nadleśnictwa Niepoło- 
mickiego w towarzystwie dyrektora 
Dyrekcji Lasów Państwowych we 
Lwowie p. Zareńskiego. W drodze 
do Krakowa minister zatrzymał się 
w Wieliczce, gdzie zwiedził saliny 
państwowe. Po przybyciu do Kra- 
kowa odbył p. minister dłuższą 
konferencję z wojewodą Darow- 
skim w sprawach dotyczących rol- 
nictwa, 

e 
Wobec pogłosek, jakie się po- 

jawiły w prasie, Ministerstwo Skar- 
bu komunikuje, że p. Emil Kwiat- 
kowski nie objął urzędowania w 
departamencie akcyz i monopolów, 
lecz otrzymał urlop do 30 listopa- 
da. Departament ten prowadzi w 
dalszym ciągu wicedyrektor depar- 
tamentu Józef Leśniewski. 

Z całej Polski. 
W óśmą rocznicę . 

Dnia 11-go listopada, jako w 
rocznicę oswobodzenia Polski od 
okupanta, p. Prezes Rady Mini- 
strów, Merszałek Piłsudski, wygło- 
si o godzinie 19 m. 30 przez ra- 
djo krótkie przemówienie. 

  

Umorzenie sprawy gen. 
Malczewskiego. 

Po ostatecznem orzeczeniu  le- 
karzy psychjatrów, iż gen. Mal- 
czewski, po kilkakrotnem zbadaniu 
go. uznany został za osobnika w 
wyższym stopniu neuropatycznego 
i że w dniach majowych w stosun- 
ku do zarzucanych mu w akcie 
oskarżenia czynów znajdował się 
w  przemijającym _chorobliwym 
afekcie, znoszącym zupełnie jego 
poczytalność, sprawa — przyszła 
onegdaj pod rozważanie Sądu 
Okręgowego Wojskowego na tak 
zwanem posiedzeniu  gospodar- 
czem. 

Sąd, zgodnie z wnioskiem pro- 
kuratora i mając na uwadze wy- 
czerpująco umotywowaną  opinję 
biegłych psychjatrów: ppłk. d-ra 
Jana Nelkena i por. d-ra Stefana 
Bogusławskiego, opartą na zezna- 
niach Świadków, tak _ oficerów, 
którzy w wojsku polskiem przez 
cały szereg lat pracowali bezpo- 
średnio w pobliżu i otoczeniu gen. 
Malczewskiego, jako też i genera- 
łów, którzy byli razem z nim w 
Belwederze i Wilanowie, postano- 
wił: Postępowanie karne w spra- 
wie gen. Malczewskiego, oskaržo- 
nego o obrazę podwładnych, prze-; 
ważnie oficerów i podoficerów 21 
pułku szwoleżerów — umorzyć. 

Katastrofa kolejowa. 

Dyrekcja kolei Państwowych ko- 
munikuje, że w dniu 7,XI r. b. o 
godz. 3 m. 20 w czasie wyjazdu 
pociągu towarowego Nr. 482 z 
Trzebini do Szczakowej wykoleił 
się w tym pociągu jeden ładowny 
wagon, który następnie spowodo- 
wał wykolejenie się dalszych 16 
wagonów, na zwrotnicach wyjazdo- 
wych. 

Wskutek zatarasowania wyjazdu 
z Trzebini w kierunku do Chrzė- 
nowa ruch pasażerski ma tym od- 
cinku odbywał się do godz. 16 m. 
5 przez przesiadanie. Pomiędzy 
stacjami Trzebinia i Szczakowa u- 
trzymano ruch w pełni. ! * 

Szkody materjalne sa znaczne. 
Na miejsce wypadku wyjechała z 
Krakowa komisja dyrekcyjna. Do- 
chodzenia w sprawie przyczyn wy- 
kolejenia są w toku. (Pat) 

Przedstawiciele przemysłu 
gdańskiego w drodze do 

Polski. 

W dniu dzisiejszym wyjeżdża do 
Polski wycieczka gdańskich kupców 
przemysłu włókienniczego złożona 
z 20 kupców, kilku przedstawicieli 
prasy gdańskiej polskiej i niemie- 
ckiej pod kierownictwem dyrektora 
targów gdańskich Frankego. Wy- 
cieczce towarzyszą przedstawiciele 
polskiego ministerstwa Przemysłu. 
i Handlu. (Pat.) 

Uruchomienie linji kolejo- 
wej Kalety - Podzamcze. 

Dnia 6 b. m. na nowowybudo- 
wanej linji Kalęty - Podzamcze roz- 
począł się ruch towarowo tranzy- 
towy, który stale będzie się powię- 
kszać. 

: Otwarcie ruchu towarowego na 
tej linji ma olbrzymie znaczenie 
dla eksportu węgla, gdyż obciąży 
w ten sposób inne linje i ominie 
niemiecki węzeł kolejowy kluczbor- 
ski przez który polskie transporty 
musiały przechodzić. (Pat) 

Echo 6 listopada = 
Krakowie. 

Dzienniki donoszą, że wczoraj 
w godzinach  przedpoludniowych 
organizacje socjalistyczne z Krako- 
wa i prowincyj udały się w pocho- | 
dzie z czerwonemi sztandarami z 
wieńcami przy dźwiękach 8orkiestr | 
na cmentarz Rakowicki, na mogiły 
cywilnych ofiar walk w dniu 6 li- 
stopada 1923 roku. Na cmentarzu 
przemawiali pos. Marek i Bo- 
browski. 

„Niewielka grupa komunistów 
usiłowała przyłączyć się pod bra- 
mą cmentarną do pochodu i wejść 
na cmentarz. ' 

Po krótkiej walce na pięści ko- 
munišci musieli ustąpić. į 

Niepróbowali oni więcej zakłó- 
cać pochodu, który pozatem odbył | 
się w porządku i spokoju. O godz. | 
6 wieczorem w doniu robotniczym 
odbyło się zebranie, na którem 
przemawiali na temat 6 listopada 
posłowie Stańczyk i Bobrowski, 

(Pat) 

Głowowanie nad (akiai saviti | 
w Sejmie Kowieńsim į ašviait | 

nio: trakcji Polskie, 
Jak podawaliśmy w ostatnim 

numerze traktat litewsko-sowiecki 
o nie napadaniu został przez Sejm | 
litewski ratyfikowany 45 głosami 
przeciw 24. ; z 
“Za ratyfikacją głosowały stron- | 

nictwa rządowe: ludowcy, socjal- 
demokraci, żydzi, narodowcy (tau- | 

  

„timincy) i Niemcy kłajpedcy. | 
„Przeciwko stronnictwa Opozy- 

cyjne: Chrześcijańscy demokraci, | 
Związek rolników ((Ukininku Sai: 
miga i federacja pracy (darbo-fede- | 
racji). Polacy w liczbie 4 nie chcąc | 
głosować z krikszcicioiską opozy- | 
cją wstrzymali się od głosowania. | 

W imieniu frakcji polskiej przed 
głosowaniem poseł Bucewicż zło” | 
żył następujące oświadczenie: | 

„Dotychczasowa polityka Litwy 
wciągnęła ją worbitę wschodnio-e- | 
uropejskiej grupy Państw. KDzisiej- | 
szy traktat z Sowietami nie wnosi. 
nic nowego w dotychczasowych | 
stosunkach, a jest tylko jednym z | 
ogniw dawno ukutego łańcucha. | 

W ukształtowaniu tych stosun- 
ków Polska frakcja udziału nie 
brała, będąc usuniętą od prac W | 
ubiegłych Komisjach Sejmowych i | 
dlatego uważa za niemożliwe po- | 
nosić odpowiedzialności za fakty | 
dokonane bez jej udziału. Ten 
motyw zniewala Frakcję i Polskę do 
powstrzymania w sprawie  dzisiej- 
szej ratyfikacji traktatu z ZSSR, — 
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Dekret przeciwko nadużyciom 
prasowym. 

W dzienniku ustaw Nr. 110 z 
dnia 6 b. m. zostało ogłoszone 
rozporządzenie p. Prezydenta z 
mocy ustawy, tekst którego brzmi, 
jak następuje: 

„Na zasadzie art. 44 ust. 6 Kon- 
stytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 
1926 r. o upoważnieniu Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej do wydawania 
rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. 
U. R.P. nr. 78, poz. 443) posta- 
nawiam, co następuje: 

„Art. 1. Kto publicznie lub w 
druku rozpowszechnia Świadomie 
nieprawdziwą lub  przekręconą, a 
mogącą wyrządzić szkodę  intere- 
som Państwa aibo wywołać niepo- 
kój publiczny, wiadomość o nie- 
bezpieczeństwie, grożącem Państwu 
w jego stosunkach zewnętrznych 
lub wewnętrznych, a w szczegól- 
ności o niebezpieczeństwie grożą- 
cem jego ustrojowi konstytucyj- 
nemu lub społecznemu, choćby 
wiadomość podawał jako pogło- 
skę, ulega karze grzywny od 300 
złotych do 10.000 złotych z za- 
mianą w razie nieściągalności na 
areszt od 10 dni do 3 miesięcy. 
Jeżeli sprawca dopuścił się roz- 
powszechniania takich wiadomości 
wskutek niedbalstwa, ulega karze 
grzywny od 100 złotych do 3.000 
złotych z zamianą w razie nie- 
Ściągalności na areszt od 3 dni do 
1 miesiąca. Druk ulega konfiskacie. 

„Art. 2. Kto publicznie lub w 
druku rozpowszechnia świadomie 
nieprawdziwą lub przekręconą, a 
mogącą wyrządzić szkodę intere- 
som Państwa albo wywołać niepo- 
kój publiczny, wiadomość o dzia- 
łalności władz państwowych lub o 

_ działalności ich przedstawicieli, bę- 
' dącej w związku z ich urzędowemi 

czynnościami, choćby wiadomość 
podawał jako pogłoskę, ulega ka- 
rze grzywny Od stu złotych do 
pięciu tysięcy złotych z zamianą w 
razie nieściągalności na areszt od 
trzech dni do sześciu tygodni. Je- 
żeli sprawca dopuścił się rozpo- 
wszechniania takich wiadomości 
wskutek niedbalstwa, ulega karze 
grzywny od piędziesięciu złotych 
do dwóch tysięcy złotych z zamia- 
ną w razie nieściągalności na areszt 
od trzech dni do sześciu tygodni. 
Druk ulega konfiskacie. 

Przedstawicielami władz państ- 
wowych są: Prezydent Rzeczypos- 
politej Marszałek Sejmu i Marsza- 
łek Senatu Rzeczypospolitej, Pre- 
zes Rady Ministrów i Ministrowie 
tudzież sędziowie zawodowi, i u- 
rzędnicy państwowi, powołani do 
bezpośredniego lub pośredniego 
rozstrzygania spraw publicznych, 
albo do wydawania rozporządzeń 
zarządzeń, rozkazów lub nakazów. 
Przepisy niniejszego artykułu do- 
tyczące władz państwowych i ich 
przedstawicieli, stosują się także 
do oddziałów wojskowych i ich do- 
wódców. 

Art. 3. Kto publicznie, w dru- 
ku, w piśmie do urzędu lub w u- 
rzędzie dopuszcza się karanej we- 
dług ustaw powszechnych zniewagi 
władz państwowych lub ich przed- 
stawicieli podczas lub z powodu 
pełnienia przez nich urzędowych 
czynności, albo dopuszcza 516 znie- 
wągi przedstawiciela Państwa obce- 
go uwierzytelnionego przy Prezy- 
dencie Rzeczypospolitej, ulega ka- 
rze grzywny od stu złotych do 
pięciu tysięcy złotych z zamianą w 
razie nieściągalności na areszt do 

° trzech dni do sześciu tygodni. Druk 
ulega konfiskacie. 

„Art. 4. W przypadkach przewi- 
dzianych w art. 1,2 i3 jeżeli prze- 
stępstwo popełniono w piśmie pe- 
rjodycznem, prócz autora oraz in- 
nych uczestników (współwinnych) 
ulegają karom w tych artykułach 

' przewidzianym również redaktor 
odpowiedzialny, redaktor lub rze- 
czywisty kierownik tego działu cza- 

| Stanisław Matusiak. 

- Bamnik Mickiewicza 
Wilnie, 

' Już,13 b. m., jak czytamy w 
- komunikacie Zarządu Komitetu 
_ Głównego, sąd konkursowy ma 
zawyrokować, jaki pomnik Mickie- 

_ wicza ma stanąć w bliższej i dal- 
szej przyszłości w Wilnie. 

Słyszy się ciągle z ust najbar- 
dziej „powolanych“, z ust naj- 
rdzenniej wileńskich, że Wilno jest 
najmniej impulsywnem miastem ze 
Wszystkich miast Rzeczypospolitej. 

_ Tę zaś etykietę nieimpulsywności 
_ przylepia się kolebce wielkich du- 
_ chów przeszłości nie z wyrzutem, 
_ choćby beznadziejnej rezygnacji, ale 

z jakiemś uśmiechniętem zadowo- 
leniem, z jakąś niemal dumą... 

_ Zupełny brak zainteresowania 
_ się tak wielkim zdarzeniem, spo- 

      

   

sopisma, w którym wydrukowano 
wiadomość Jub zniewagę. 

W szczególności, jeżeli powyższe 
osoby dopuściły do ogłoszenia wia- 
domości lub zniewagi tylko przez 
nieoględność, ulegają w zależności 
od treści druku karze przewidzia- 
nej w art. 1 ust. 2, art. 2 ust.2, a 
w przypadku zniewagi karze grzy- 
wny od pięćdziesięciu złotych do 
dwóch tysięcy złotych z zamianą 
w razie nieściągalności na areszt 
od jednego dnia do dwóch tygo- 
dni. 

W razie niewskazania jednak 
przez powyższe osoby na żądanie 
władzy administracyjnej w ciągu 
siedmiu dni autora, zamieszkałego 
w Polsce w chwili ukazania się 
druku, ulegają one w zależności od 
treści druku karze przewidzianej w 
art 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 lub ar- 
tykule 3*. 

Dalsze artykuły rozporządzenia 
przewidują kary na nakładcę, wy- 
dawcę, zarządzającego drukarnią, 
ustalają procedurę postępowania, a 
wreszcie wykonanie rozporządzenia 
porucza się Ministrom Spraw Wew- 
nętrznych i Sprawiedliwości. 

Rozporządzenie wchodzi w ży- 
cie trzeciego dnia po dniu ogło- 
szenia. 

Rozporządzenie podpisali: Pre- 
zydent Rzeczypospolitej: l. Mości- 
cki, Prezes Rady Ministrów i Mini- 
ster Spraw Wojskowych: J. Piłsud- 
Ski, Minister i Kierownik Minister- 
stwa Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego K. Bartel, Mini- 
ster Spraw Wewnętrznych Sławoj 
Składowski, Minister Spraw Za- 
granicznych August Zaleski, Mini- 
ster Skarbu G. Czechowicz, Mini- 
ster Sprawiedliwości A. Meyszto- 
wicz, Minister Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych Niezabytowski, Mini- 
ster Przemysłu i Handlu E. Kwiat- 
kowski, Minister Komunikacji Ro- 
mocki, Minister Robót Publicznych 
Moraczewski, Minister Pracy i O- 
pieki Społecznej dr. Jurkiewicz, 
Minister Reform Rolnych Witold 
Staniewicz. 

* с * 

Nasz korespondent warszawski 
telefonicznie podaje: 

W związku z dekretem P. Pre- 
zydenta Rzpltej, dotyczącego repre- 

syj prasowych komunikują póło- 
ficjalnie, iż dekret ten uważany 
jest przez czynniki rządowe za do- 

statecznie jasny, wobec czego uzu- 

pełnień do niego nie będzie. 

Natomiast M. S. Wewn. wyda 

rozporządzenie, które będzie miało 

na celu wyjaśnienie pewnych pojęć, 
zawartych w dekrecie p. Prezyden- 
ta Rzpltej, co jest konieczne ze 

względu na różnorodność dotych- 

czasowych dekretów. 

р 

Wybory @ Kay (toyh W. 
Mazai 

W niedzielę odbyły się w War- 
szawie wybory do Kasy Chorych. 

Ostatnie wyniki urzędowe obej- 
mujące 30 biur wyborczych z ogól- 
nej liczby 46 przedstawiają się jak 
następuje: 

Lista Nr.2 (P. P. S. i Zw. Zaw.) 
gł. 6483. 

Lista Nr. 4 (Bund) gł. 1967. 
Lista Nr. 5 (Poale Sjon lewica) 

gł. 1055. 
Lista Nr. 6 (Komuniści) gł. 8671. 
Lista Nr. 7 (N. P. R.) gł. 709. 
Lista Nr. 8 (żyd. ortodoksi) gł. 

235. 
Lista Nr. 10 (Chadecko-endec.) 

gł. 3985. 
Lista Nr. 11 (Lekarze) gł. 175. 
Lista Nr. 12 (Niezależni) gł. 175. 

* łecznem i politycznem (to jest bez- 
sprzecznie i pierwszem i drugiem 
i trzeciem) jak wzniesienie w Wil- 
nie pomnika jednemu z najwięk- 
szych luazi w Polsce—wpisać się, 
niewątpliwie, na rachunek tej — 
nieimpulsywności.. Ale to może 
zanadto wygodne wyjście z sytua- 
cji. No i—nurkowanie przed zaj- 
rzeniem prawdzie w oczy. A ta 
ohydna, z uśmiechem pewności 
zwycięstwa na bydlęcej, spasionej 
gębie Prawda—to owa powojenna 
zmora—jak hyjena, żerująca na po- 
bojowisku dusz wzniosłych, myśli 
szlachetnych, porywów wielkich. 

To właśnie to, co czyni nas o- 
bojętnymi na wszystkie sprawy tąk 
niepozytywne. Zwierzęce zmaterja- 
lizowanie nie święciło nigdy więk- 
szych tryumfów jak dziś. Wyzby- 
wanie się jakby w jakiejś gorącz- 
ce, jakby na gwałt wszelkich po- 
trzeb duchowych w każdym, kto 
głębiej zastanawia się nad tym 
niewątpliwym objawem, budzi gro- 
zę i myśl o ratunku. 

KU BJ NR мЕЕ ВЛ 

Sprzysiężenie w Pirenejach. 
PARYŻ. W nadgranicznych miejscowościach w Pirenejach areszto- 

wano dalszych 15 uczestników sprzysiężenia hiszpańskiego. Pośród 23 
dawniej aresztowanych włochów znajduje się były generał policji faszy- 
stowskiej Beltrama, który porzucił Mussoliniego po jego wrogich wy- 
stąpieniach przeciwko masonom. W Tuluzie policja znalazła 22 skrzy- 
nie z dokumentami, które zawierały dokładne informacje o katalońskich 
separatystach. 

  

Przygotowania do przewrotu monar- 
chistycznego na Węgrzech. 

Prasa warszawska podaje, że według informacyj z kół partyjnych 
i socjalistycznych na Węgrzech przygotowują się poważne wydarzenia. 
W najbliższym czasie możliwe jest podobno przywrócenie monarchji na 
Węgrzech. Zgromadzenie narodowe po przyjęciu ustawy o izbie wyższej 
ma się zająć przywróceniem monarchji. Z 246 członków izby wyźszej, 
tylko 70 wstąpi do izby przez wybory bezpośrednie. resta zać będą to 
przedstawiciele poszczególnych gmin i miast. Rząd węgierski hr. Bethle- 
na ma nadzieję, że uzyska w obu izbach około 500 mandatów, a wtedy 
obie izby wypowiedzą się za przywróceniem monarchii i wybiorą króla. 

Wymieniają trzech kandydatów popieranych przez hr. Bethlena: 
arcyksięcia Albrechta Józefa Habsburga lub jego syna Józefa Franciszka, 
następcę tronu rumuńskiego Karola i króla jugosłowiańskiego. Przy- 
wódcy legitymistów skrajnie prawicowych pozostają nadal przy hr. Ot- 
tonie. Hr. Bethlen jest jednak jego zdecydowanym przeciwnikiem. Król 
jugosłowiański ma mniejsze widoki powodzenia, natomiast książę Karol 
rumuński ma pewne widoki dostania się na tron węgierski i przepro- 
wadzenia unji personalnej rumuńsko-węgierskiej. 

BET ZOE RREWLFEW EZTWZTKSD ORZEC OAK TO WEKS CERA ECAE ZET ZESRZ 

Lista Nr. 13 (Inteligencja prac.) 
1651. 

Lista Nr. 14 (Poale-Šjon  pra- 
wica) gł. 6. 

Otrzymane później nieoficjalne 
dane z 46 biur wyborczych przed- 
stawiają się, jak następuje: 

Lista Nr. 2 — 9982 głosów. 
» » 4-— 2936 # 
as E 219 LA 

612466 5 
ASS 

1110-6038 72 
Aa as 

Na zasadzie powyższych cyfr 
można przewidzieć, iż komuniści 
otrzymają 20 mandatów, P. P. S. 
i Zw. Zaw. 16—17 mand., Ch. D. 
11 mand., lntelig. Prac. 5 mand., 
Bund 4 lub 5 mand., Poale-Sjon 
2 mand., N. P. R. 1 mand. 

Mimo braku danych  ostatecz- 
nych wyniki wyborów  zarysowały 
się już dość wyraźnie. Oznaczają 
one naogół licząc przesunięcie w 
lewo. P. P. S. zachowuje swój stan 
posiadania, tracąc na rzecz komu- 
nistów i zyskując od chadeków. 
Bardzo ładny wynik uzyskała inte- 
ligencja pracująca, której sukcesy 
są z natury rzeczy ograniczone 
liczebnością elementu inteligentne- 
go wśród wyborców (listę tę uwa- 
żać można za zbliżoną do Partji 
Pracy). ! 

Najznamienniejszym faktein jest 
pogrom endectwa, które straci za- 
pewne jakąś połowę mandatów. 

Prasa N. D. jest z tego powo- 
du mocno skonsternowana. Przy- 
pisuje ona wynik wyborów natu- 
ralnie żydom. 

* * * 

W czasie agitacji miał miejsce 
charakterystyczny wypadek przy 
ul. Rakowieckiej 15 w Mokotowie 
w domu tym mięściło się jedno z 
biur wyborczych. Jakiś malec na- 
zwiskiem Witkowski, z figlów zry- 
wał plakaty wyborcze, rozlepiane 
na murze. Gdy malec chciał zer- 
wać plakat nr. 10, podbiegł do nie- 
go jeden z endeckich naganiaczy 
wyborczych i uderzył chłopca la- 
ską. W obronie chłopca stanął 
starszy brat jego Stanisław Wit- 
kowski. Wówczas napastnik mo- 
mentalnie wyciągnął rewolwer i dał 
3 strzały w kierunku Witkowskich. 
Dwie kule chybiły, trzecia zaś ugo- 
dziła starszego brata w klatkę pier- 
siową. Rannego przewieziono do 
szpitala Dz. Jezus. 

Agitatora endeckiego areszto- 
wano. Nazywa się Henryk Wichro- 
Wski. 

Jest to nowy przyczynek do 
endeckiego systemu walki. 

     
Niczego nie dowodzi fakt, że 

cała powojenna Europa uległa tej 
zmorze. Zadną pociechą nie może 
to być dla nas, tak okropnie leni- 
wych, atak żwawo usprawiedliwia- 
jących się, choćby jak tutaj w Wił- 
nie, nieimpulsywnością. 

Duchowo jesteśmy bogaci. Du- 
chowo jesteśmy silni. Jeszcze żyje 
w nas, choćby instynkt tylko, że 
broń duchowa, to tęga broń. Jed- 
nemu z tych, którzy w arsenale 
duchowym Polski złożyli bodaj że 
najwięcej broni — mamy w Wilnie 
postawić pomnik! 

Historją pomników  mickiewi- 
czowskich w Polsce (stoją we wszyst- 
kich naszych większych miastach 
ze stolicą na czele) nie mamy po- 
wodu zanadto się szczycić. Prześla- 
dował tę sprawę zawsze uparty, 
szyderczy los. Gdziekolwiek wzięto 
się do budowy pomnika wielkiego 
poety—już niebawem przekonywało 
się społeczeństwo, że realizuje się 
coś, albo bardzo pretensjonalnego 
(jak np. pomnik Mickiewicza we 

Z ZAGRANICY. 
Konferencje górników angiel- 

skich z rządem. . 

LONDYN (Pat.). Komitet wyko- 
nawczy związku górników odbył 
dziś rano narady poświęcone pro- 
jektowi porozumienia w przemyśle 
węglowym, opartego na podstawie 
umów okręgowych. Projekt ten zo- 
stał uzgodniony jeszcze w sobotę 
z poglądami obustronnemi na od- 
dzielnych konferencjach z rządem. 

Próby ekscesów komunistycz- 
nych w Paryżu. 

PARYŻ. (Pat.) Z okazji roczni- 
cy rewolucji rosyjskiej komuniści 
zorganizowali w Paryżu i na pro- 
wincji wiece, na które przybyła 
nieznaczna liczba osób. Policja nie 
dopuściła do odbywania manifestacyj 
na ulicach. Do zajść nigdzie nie 
doszło. 

Z procesu„Czarnej Raischswehry* 

LANDSBERG. (Pat). Przed tu- 
tejszym sądem przysięgłych rozpo- 
czął się ostatni z szeregu proce» 
sów kapturowych, które przed ty- 
godniem z niezrozumiałych powo- 
dów odroczono. W procesie tym 
chodzi o pobicie sierżanta Gede- 
ckego przez znanego z poprzednie- 
go procesu Klapprotha. Jako współ- 
oskarżeni występują porucznik 
Schulz i nadporucznik Heim. 

Prokurator państwa wniósł na 
ręce sądu najwyższego Rzeszy za- 
żalenie nieważności przeciw wyro- 
kowi wydanemu w sprawie o mor- 
derstwo na poruczniku Greschke. 

Gdzie prawda? 

BERLIN. (Pat.) Na podstawie 
informacyj otrzymanych z niemie- 
ckich kół oficjalnych prasa dzisiej- 
sza zaprzecza doniesieniom kore- 
spondenta dyplomatycznego „Daily 
Telegraph* jakoby rząd Rzeszy za- 
mierzał odwołać dotychczasowego 
Sv „2 przedstawiciela w przygoto- 
wawczej komisji konferencji roz- 
brojeniowej hr. Bernsdorfa i za- 
mianować na jego miejsce von 
Seeckta, 

Nowy rekord lotniczy. 
PARYŻ. (Pat.) Dwaj lotnicy 

francuscy Costes i Rignot odbyli 
wczoraj lot bez żadnych wypadków 
na przestrzeni 1200 kilometrów z 
szybkością 165 kilometrów na go- 
dzinę. 

IT A K II ET IATA 

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

Lwowie), albo szczyt banalności 
(Warszawa), albo wreszcie tempa 
nieudolność, uwieńczona w bronzie, 
jak pomnik krakowski. Przyczyny 
zasadnicze były dwie: bardzo słaby 
jeszcze rozwój rzeźby w Polsce, 
nacechowany przytem brakiem zu- 
pełnym tęższego talentu, po drugie: 
sądy konkursowe składały się z 
ludzi o wybitnem stanowisku spo- 
łecznem, z ludzi prawych, wysoce 
kulturalnych i najlepszej woli—ale 
takich, dla których Sztuka była 
dziedziną zgoła nieznaną, conajwy- 
żej traktowaną albo uczuciowo, al- 
bo po dyletancku—nie mieli przeto 
prawa decydować O problemie ar- 
tystycznym tak niezmiernie wažnym 
i trudnym, jak rzežba monumen- 
talna, przeznaczona na pomnik w 
takiem, a nie innem mieście. 

Rzecz jasna—że zawsze sprawa 
kończyła się smutno, bo chyba 
przypadkowo rozstrzygnięcie mog- 
ło być rzeczowe. Ale los zawistny 
popełnione przypadki wyklu- 
czył. 
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Z obrad zjazdu Centralnego Związku 
Kółek Rolniczych. 

W dniach 6 i 7 m. b. odbyłsię 
w sali T-wa Higjenicznego w War- 
szawie zjazd delegatów C. Z. K. R. 
Otwarcia zjazdu o godz. 11 rano 
dokonał prezes C. Z, K. S. p. To- 
masz Wilkoński. 

Zebranych przedstawicieli rządu 
w osobach p. min. rolnictwa Nie- 
zabytowskiego, min. reform rolnych 
Staniewicza, vice min. rolnictwa Ra- 
czyńskiego, vice-min. spraw wewnę+ 
trznych Jaroszyńskiego — powitał 
prezes zjazdu p. Wilkoński. Nastę- 
pnie została odczytana depesza po- 
witalna p. Ministra Spraw Wojsko- 
wych treści następującej: 

Depesza Marszałka Piłsudskiego. 
„Nie mogąc ku memu wielkie- 

mu żalowi uczestniczyć osobiście 
w obradach Centralnego Związku 
Kółek Rolniczych zasyłam jak naj- 
serdeczniejsze pozdrowienie i ży- 
czenia, by prace Związku stały się 
symbolem skupienia wszystkich ży- 
wotnych sił narodu na polu odro- 
dzenia gospodarczego państwa. 

Generałowi broni Żeligowskie- 
mu powierzyłem uczestniczenie w 
obradach zjazdu w imieniu Ministra 
Spraw Wojskowych. 

Marszałek Józef Piłsudski". 
Następnie przemawiał prezes 

Wilkoński o Działalności Związku, 
będącego zrzeszeniem Kółek Rol- 
niczych i Kół Młodzieży Wiejskiej. 
Związek prowadzi działalność spo- 
łeczno-kulturalną i zawodowo-go- 
spodarczą na wsi na terenie 5 wo- 
jewodów b. Kongresówki, zrzesza- 
jąc 3100 ogniw organizacyjnych, po- 
siadających przeszło 90.000 człon- 
ków. Zarówno Kółka Rolnicze, jak 
i Koła Młodzieży Wiejskiej powią- 
zane są związki powiatowe i wo- 
jewódzkie. 

Związek dąży: do usprawnienia 
i pogłębienia konkretnych prac w 
zakresie oświatowo - kulturalnym, 
gospodarczym, organizacji ludnoś- 
ci wiejskiej pod względem współ- 
dzielczym i przetwórstwa płodów 
rolnych oraz ich zbytu. Kolejno 
przemawiali pp. Czermiński Wie- 
sław, Siwiec Jan i inni. 

Drugi z kolei dzień zjazdu roz- 
poczęła o godz. 9-ej rano w ko- 
Ściele P. P. Wizytek uroczystość 
poświęcenia sztandaru Centralnego 
Związku Kółek Rolniczych. Rodzi- 
cami chrzestnymi sztandaru zosta- 
li Pani Prezydentowa Mościcka i 
Marszałek Józef Piłsudski. Na u- 
roczystość tę przybyli liczni delega- 
ci na zjazd C, Z. K, R. w liczbie 
około 1.000. Przed kościołem u- 
stawiła się kompanja honorowa 
strzelców, która oddała honory 
przybyłemu w imieniu Marszałka 
Piłsudskiego gen. Zeligowskiemu i 
Pani Prezydentowej Mościckiej. Po 
zakończonej "uroczystości generał 
Żeligowski wręczył sztandar preze- 
sowi C. Z K. R, p. Tomaszowi 
Wilkońskiemu, wygłaszając krótkie 
przemówienie.  Poczern uformo- 
wał się pochód, który udał się na 
plac Saski, gdzie złożono wieniec 
na grobie Nieznanego Żołnierza. 

O godz. 1i-ej rano w sali Te" 
atru Polskiego odbyła się uroczy- 
sta akademja. Przybyłego Prezy- 
denta Rzeczypospolitej powitano 
entuzjastycznemi okrzykami „Niech 
żyje". Następnie zagaił akademję 
prezes C. Z. K. R., p. Tomasz 
Wilkoński, który podkreślił wielkie 
znaczenie, jakie ma dla ugrunto- 
wania potęgi Niepodległej Polski 
praca kulturalna wśród ludu wiej- 
skiego. Praca ta byłą przez do- 
tychczasowe rządy dotychczas za- 
hamowywana, lecz majowy czyn 
Marszałka Piłsudskiego stworzył 
nową atmosferę, dzięki której pra- 
ca ta może rozwijać się pomyślnie. 

Następnie pos. B. Stolarski wy- 
głosił referat, p. t. „Historja i roz- 
wój Kółek Rolniczych". Referent 
omówił program rozwoju pracy 
kulturalnej na terenie drobnego 
rolnictwa, 

Z kolei referat p. t. „Znaczenie 

Więc mamy we Lwowie ama- 
tora, który z naiwnym gestem 
wzniosłości gra Mickiewicza np... 
w „Sokole*—mamy w Krakowie i 
„wieszcza“ i „alegorje“ uwiecznio- 
ne na (nie wieczną chyba!) hańbę 
ówczesnego komitetu budowy pom- 
nika, komitetu, z którym mężnie, 
a jak zawsze świetnie, choć ponie- 
wczasie, rozprawiał się Stanisław 
Witkiewicz, mamy w Warszawie 
pomnik, który by nas nie dziwił, 
gdyby był realizacją pierwszej na- 
grody na konkursie przeciętności i 
banalności. 

Minęło jednak sporo lat. Dwie 
zasadnicze przyczyny — które do- 
tychczas uniemożliwiały zrealizowa- 
nie dobrego pomnika: brak wybit- 
nych rzeźbiarzy i brak kwalifikacyj 
członków sądu konkursowego— są 
dzisiaj niedopomyślenia. 

I rzeczywiście: skład obecnego 
sądu konkursowego (prof. Gałę- 
zowski i prof. Kunzch—Kraków, 
prot. Obmiński—Lwów, prof. Sos- 
nowski i prof. Czajkowski—War- 

drobnego rolnictwa w życiu gospo- 
darczem kraju* wygłosił p. Zdzi- 
sław Czałbowski. Bogato ilustru- 
jąc swe dowodzenia cyframi, refe- 
rent wykazał, że drobne rolnictwo 
stanowi najpoważniejszy czynnik 
gospodarczy kraju, który winien 
być otoczony należytą opieką 
państwa i rządu. 

Ostatni referat p. t. „Spółdziel- 
czość drobnego rolnictwa" wygło- 
sił prof. Zygfnunt Chmielewski, W 
dłuższem przemówieniu nakreślił 
on cele i drogi, po których winna 
iść spółdzielczość drobnego rolnic- 
twa. 

Po południu o godz. 3-ej w sa- 
li Tow. Higjenicznego rozpoczęły 
się ;walne obrady zjazdu, które 
skończyły się dopiero późnym 
wieczorem. W dyskusji zabierali 
głos w dalszym ciągu delegaci po- 
szczególnych okręgów prowincjo- 
nalnych. Preliminarz budżetowy za 
rok 1926 przyjęto w proponowa- 
nej wysokości wydatków 869 ty- 
sięcy złotych, zaś preliminarz na 
rok 1927, przekazano do  załat- 
wienia radzie związku, z tem, by 
sprawę tę załatwiła najpóźniej do 
1 lutego 1927 r. 

Zjazd powziął doniosłe uchwa- 
iły w sprawie zmiany statutu, któ- 
re umożliwią połączenie się C. Z. 
K. R. z organizacjami kółek 'rol- 
niczych w województwach wschod- 
nich. Zmiany te dotyczą głównie 
sposobu wysyłania delegatów na 
walne zebrania. 

Wśród uchwalonych następnie 
siedemdziesięciu kilku wniosków, 
na uwagę zasługują: wniosek, do- 
magający się od rządu natychmia- 
stowego wykonania reformy rol- 
nej, wniosek o podniesienie pro- 
dukcji zwierzęcej. 

Po przyjęciu wniosków gorą- 
cem przemówieniem, wzywającem 
członków kółek rolniczych do wy- 
tężonej pracy, zamknął obrady 
prezes Wilkoński. 

——————— II 

Ruch wydawniczy. 
"„Žrėdio mocy“. W najbliższych 

dniach ukaże się pierwszy zeszyt Czas0- 
pisma, poświęconego kulturze regjonal- 
nej Ziem dawnego W. Księstwa Litew- 
skiego p. n. „Źródła mocy”, 

. Nazwą tą redakcja pisma chce na- 
wiązać przedewszystkiem do ziemi sa- 
mej i wszystkich jej emanacyj ducho- 
wych, ucieleśnionych w tytanicznych po- 

staciech, reprezentujących na przestrze- 
ni wieków minionych te wszystkie wiel- 
kie idee, które powstały z tej zieini. 
Znak pisma znaleźliśmy w kamiennym 
toporze, należącym do prastarej kultury, 
wyrosłej nad Niemnem i Wilją na 2500 
lat przed Narodzeniem Chrystusa, 

Naczelnem zadaniem pisma będzie 
dążność do odźwierciadlenia całokształ. 
tu zjawisk kulturalno-artystycznych, Wy- 
łaniających się z życia miejscowego 5ро- 
łeczeństwa. Na pierwszem miejscu będą 
uwzględniane zagadnienia, będące bez- 
pośrednim -wynikiem zbiorowej pracy 
kulturalnej i artystycznej, mającej w 
swem podłożu myśl religijną. 

Nietylko Wilno, ale i wszystkie 0- 
środki kulturalne kraju znajdą w piśmie 
tem odpowiednie miejsce dla siebie, w 
wyniku czego każdy zeszyt będzie w mia- 
rę możności najpełniej odbijał życie du- 
chowe tych ziem. 

Do pierwszych zeszytów przyobie- 
cali swe prace następujący autorzy: Lud. 
wik Abramowicz, Jan Bułhak, Michał 
Brensztejn, Stanisław Cywiński, Wanda 
Dobaczewska-Niedziałko * ska, Witold Hu- 
lewicz, Czesław Jankowski, Józef Jod. 
kowski (Grodno), Władysław Kisiel (Bra- 
sław), Kazimierz Kolbuszewski, . Włady- 
sław Milkiewicz, Kazimierz Okulicz, Jul. 
jusz Osterwa, Aleksander Patkowski 
(Warszawa), Stanisław Pigoń, Mieczy- 
sław Piotrowski (Słonim), Helena Ro- 
mer-Ochenkowska, Jerze Remer, Stefan 
Rygiel, Waldemar Sakowicz, 'Helena 
Schrammówna, Witold Staniewicz, Ta- 
deusz Szeligowski, Lucjan Uziębło, To- 
masz Zan (Dukszty), Włądysław Żahor- 
ski, Halina Zawadzka, Marjan Zdzie- 
chowski, Józef Żmigrodzki (Nowogródek). 

Komitet Wydawniczo-redakcyjny sta- 
nowi ą: Walerjan Charkiewicz, Piotr Hnie- 
dzie wicz, Mieczysław Limanowski, Ta- 
deusz Łopalewski, Wiktor Piotrowicz, 

Wszelkie materjały i koresponden- 
cję uprasza się kierować pod adresem: 
Wilno, ul. św. Filipa 15, m. 35. (f) 

Szawa, w której przybywa jeszcze 
Artur Górski, prof. Ruszczyc, prof. 
Kłos i prof. Remer—Wilno), zasłu- 
guje na zupełne zaufanie społe- 
czeństwa. 

. Rzeźba polska, wśród najgor- 
szych warunków rozwija się co» 
raz pomyślniej, błyszcząc całym 
szeregiem wybitnych talentów. Na- 
desłano około, czy nawet ponad 
sto projektów. Będzie z czego wy- 
bierać. Jedna tylko obawa: Komu- 
nikat Głównego Komitetu ogłasza, 
że 13 b. m. zapadnie wyrok, sądu 
konkursowego. Równocześnie ten 
zam komunikat zapowiada przyjazd 
samiejscowych delegatów jury na 
dzień 10 b. m. Czy to nie za mało 
czasu (3 dni tylko!) na dostateczne 
wyrobienie sobie opinji przy tak 
znacznej ilości nadesłanych  pro- 
jektów? Festina lentel 

Mimo tego zastrzeżenia, horo- 
skopy na dobny pomnik Adama 
Mickiewicza w Wilnie pomyślne. 
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Zycie gospodarcze. 
Narada gospodarcza w Warszawie. 

Odczyt prof. 

W niedziele w sali Stowarzy- 
szenia Techników odbyło się pu- 
bliczne zebranie Organizacji Zacho- 
wawczej Pracy Państwowej, na któ- 

rym prof. Władysław . Zawadzki 
złożył prawozdanie z odbytej w 
Warszawie pod przewodnictwem 
vice-premjera Bartla narady ekono- 
micznej. Prof. Zawadzki był jednym 

Milkieyicz i prof. 
Zawadzki) Wilniaa powołanych na 
powyższą naradę. Ze względu na 
szereg ciekawych informacji poda- 
nych przez niego we wspomnia- 
nym odczycie, podajemy poniżej 
streszczenie tego odczytu. 

Na naradzie ekonomicznej byli 
reprezentanci przemysłu, handlu i 
rolnictwa powołani podłóg dość 
skomplikowanego klucza. Sfery na- 
ukowe były reprezentowane bardzo 

nielicznie, porf. Zawadzki był bo- 

dajże jedynym ekonomistą - teore- 

tykiem powołanym na omawianą 

naradę. Rządowi bowiem chodziło 
o to, by przedewszystkiem utknąć 
się z organizatorami życia gospo- 
darczego i wysłuchać ich postu- 

latów. 
Nie było także przedstawicieli 

kooperatyw i związków zawodo - 

wych. Nie znaczy to, aby rząd nie 

doceniał dużego znaczenia ruchu 

zawodowego oraz ruchu współdzie|- 

czego dla rozwoju gospodarczego. 
Rząd _ najzupełniej uświadamia 
duże znaczenie tych ruchów, tylko 

że uważa, iż urządzanie wspólnych 

narad przedstawicieli dwóch zupeł- 
nie różnych światopoglądów i me- 
tod pracy jest zupełnie beczcelo- 
we, gdyż nigdy nie może dać kon- 

kretnych rezultatów. To też dla o- 

mówienia rzeczowych postulatów 

mas robotniczych rząd prawdopo- 
dobnie urządzi oddzielną konferen- 

cję, ale już bez udziału przedsta- 
wicieli sfer gospodarczych. 

Naradę otworzył  vice-premjer 

Bartel, który odrazu na wstępie 
zrobił bardzo dobre wrażenie na 

obecnych oświadczeniem, iż zarów- 

no poprzednie rządy, którym on 
przewodniczył, jak i rząd obecny 

nie robiły żadnych eksperymentów 
gospodarczych. Rząd uważa, iż trze- 
ba skończyć z polityką ekspery- 

mentów, a stanąć do realnej i pla- 
b nowej twórczości na polu ekono- 

icznem. 
Na porządku dziennym zostały 

postawione następujące sprawy: 1) 

_kwestją drożyzny, a) kwestja an- 

kiety o kosztach produkcji, 3) kwe- 

stja współpracy sfer gospodarczych 
z rządem. Największa ilość czasu 

' była poświęcona omówieniu kwe- 

kwestji drożyzny i pod tym też 

względem narada dostarczyła nie- 

zmiernie wiele ciekawych materja- 

łów. 
Pierwszy referat wygłosił sen. 

Stecki, który przeanalizował zjawi- 

sko drożyzny. Zdaniem p. Steckiego 
drożyzna może być bezwzględną. Z 

pierwszą mamy do czynienia wów- 

czas, gdy ceny na rynkach krajo- 
wych są na dane towary wyższe, 

niż na rynkach międzynarodowych. 

Drożyzna względna następuje wów- 

czas, gdy ceny nie są wyższe ой 

parytetu światowego, ale gdy na- 

stępuje  nieproporcjonany w 

stosunku do kosztów utrzymania 

spadek zarobków różnych warstw. 

Otóż w Polsce mamy do czynie- 

nia przedewszystkiem z drożyzną 

względną. Najlepszym sposobem 

do zlikwidowania jej jest—zdaniem 
sen. Steckiego— dążenie do podnie- 
nia zarobków i dochodów róznych 

warstw społecznych. Pozatem p. 
Stecki przedstawił postulaty sfer 
ziemiańskich. 

Po sen. Steckim mówił p. Ste- 
fan Boguszewski, który zreferował 

szereg kwestyj dotyczących drobne- 
go rolnictwa. Potem zabrał głos 

który mówił o 
Sytuacji w przemyśle. Przemówie- 
nie było bardzo ciekawe i obfitu- 
jące w bogaty materjał statystycz- 

ny. Naprzykład poseł Wierzbicki 

twierdzi, iż koszta produkcji są 
obecnie przeciętnie о 20 proc. 

wyższe, niż przed wojną, wówczas 
gdy płace robocze [są o 20 proc. 
niższe. Różnica—zdaniem p. Wierz- 
bickiego idzie na ciężary socjalne 
Oraz na zwiększone koszta wobec 
skrócenia dnia roboczego do 8 go- 
dzin. 

Następnie zabrał głos p. Roger 
Battaglja, który w obszernym refe- 
racie zrobił przegląd szeregu waż- 

nych zagadnień naszego życia go- 

spodarczego. Szczególną uwagę p. 
Battaglja zwrócił „na dotychczaso- 
wą metodę zawierania traktatów 
handlowych. Przyjęto u nas przy 
zawieraniu traktatów ciągle wpro- 
wadząć klauzulę _ największego 

uprzywilejowania (t. zw. że do- 
my kontrahent otrzymuje wszel- 
kie przywileje celne jakie ma 
którykolwiek z _ kontrahentów 

Zawadzkiego. 

danego państwa; klauzulę tę czę- 
sto wprowadzamy zupełnie me- 
chanicznie. Jest to sposób po- 
stępowania zupełnie błędny i nie 
liczący się z konkretnemi wymo- 
gami rozwoju poszczególnych ga- 
łęzi naszego gospodarstwa naro- 
dowego. 

Po przemówieniach jeszcze kil- 
ku przedstawicieli sfer gospodar- 
czych zaczęli zabierać głos przed- 
stawiciele rządu. Pierwszy mówił 

minister pracy i opieki społ. Jur- 
kiewicz. Min. Jurkiewicz sprosto- 
wał szereg nieścisłości poprzed- 
nich mówców. Z jego przemówie- 
nia można było wywnioskować, że 

rząd, jakkolwiek stoi na stanowis- 
ku utrzymania dotychczasowego 
ustawodawstwa socjalnego, nie wi- 
dzi w tej chwili możliwości jego 
dalszej rozbudowy. Pozatem mi- 
nister zapowiedział pewne zniżenie 
kosztów ubezpieczeń społecznych, 
a w szczególności Kas Chorych. 
Jednocześnie zapowiedział zmianę 
dotychczasowej ustawy 0 godzi- 
nach handlu na bardziej liberalną. 

Po min. Jurkiewiczu zabrał 
głos minister przemysłu i handlu 
Kwiatkowski. W przemówieniu p. 
Kwiatkowskiego na szczególną u- 
wagę zasługuje oświadczenie, iż 
rząd stoi na stanowisku ustroju 
kapitalistycznego; kapitalizm uważa 
za konieczność rozwojową Polski 
i do rozbudowy gospodarki kapi- 
talistycznej będzie usilnie dążył. 

Centralnym jednak punktem ca- 
łej narady było przemówienie mi- 
nistra skarbu Czechowicza. Prze- 

mówienie to zrobiło nadzwyczaj 
dodatnie wrażenie na wszystkich 
obecnych. Jest to tembardziej zna- 
mienne, że stosunek sfer gospo- 
darczych do osoby p. Czechowi- 
cza był przez cały czas w wyż- 

szym stopniu nieufny. Min. Cze- 
chowicz przeszedł po koleji wszyst- 
kie najważniejsze zagadnienia po- 
lityki finansowej. Zaczął od kry- 
tyki systemu podatkowego. Mini- 
ster uwaźa, że postępowość w na- 
szym systemie podatkowym jest 
zbyt rozwinięta, co stwarza Szcze- 
gólnie znaczne sumy przy akumu- 
lacji różnych podatków. Min. Cze- 
chowicz nie widzi także możliwoś- 
ci dalszego podnoszenia podatków 
bezpośrednich. Co się zaś tyczy 
podatku obrotowego, to zapowie- 
dział nawet jego dość znaczne obni- 

żenie. Natomiast Minister Skarbu 
będzie dążył do wydatnego pod- 

niesienia dochodów z monopoli 
państwowych. 

Za bardzo ważne zadanie uważa 

min. Czechowicz stabilizacje walu- 
ty, jest jednem przeciwnikiem sta- 
bilizacji urzędowej. Pozatem min. 
Czechowicz bardzo wiele mówił o 
słabych stronach organizacji ban- 
kowości w Polsce, W sprawie po- 
życzki zagranicznej minister jest 
zdania, że nie można dążyć do po- 
życzki na wszelkich warunkach. 
Możemy zgodzić się tylko na po- 
życzkę na warunkach racjonalnych. 
Aż jednak otrzymać tiką pożycz- 
kę musimy uprzednio doprowa- 

dzić do pewnej równowagi stan 
gospodarczy kraju. 

Po'przemówieniu ministra kolei 
Romockiego, który oświadczył, iż 
pogłoski o mechanicznej 10% pod- 
wyżce taryt kolejowych nie są zgo- 
dne z rzeczywistością, przystąpiono 
do omawiania zagadnień związa- 
nych z ankietą o kosztach pro- 

dukcji. 
Inicjatywa ankiety wyszła ze 

sfer lewicowych. To też przemy- 
słowcy ustosunkowali się począt- 
kowo do niej bardzo nieufnie, oba- 
wiając się, że pewne szczegóły re- 
zultatów mogą być wykorzystane 
dla celów propagandowych. Obecnie 
przemysłowcy zgodzili się, ale pod 
warunkiem, że badania będą nosiły 
charakter czysto naukowy i że ze- 
brane materjały nie zostaną zużyt- 
kowane dla celów fiskalnych. Oczy- 
wjście chodzi tu o surowe materja- 
ły, ale nie o ogólne rezultaty. 

Na końcu prof. Zawadzki po- 
dzielił się z zebranemi Kilku wła- 

snemi uwagami. Profesor wyniósł 
wrażenie, że rząd ten jest bodaj że 
pierwszym rządem w odrodzonej 
Polsce, który ma mocne poczucie 
rzeczywistości gospodarczej i 
kształtowaniu planu swojej polityki 
liczy się z realnemi warunkami, 
oraz potrzebami naszej gospodarki. 
Nic więc dziwnego, że nawet dawni 
wrogowie marsz. Piłsudskiego, jak 
np. poseł Wierzbicki, który jest 
członkiem Związku Ludowo-Naro- 
dowego, deklarują dziś, jako gorą- 
cy zwolennicy nowego porządku 
w życiu naszego państwa. B. 

zł, kosztuje fotografowanie, duży 
4 portret za 4 zł. otrzymacie tylko 

w zakładzie fotograficznym „Re- 
kord“, Wilno, Szopenowska 5. 
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Ruch zawodowy. 
Potrzeba Sekcji młodocianych przy 

Związkach Zawodowych. 
(Artykuł dyskusyjny). 

Robotnicy polscy w walce o 

ochronę pracy, nie zapomnieli o 

ochronie młodzieży robotniczej. 

Demokratyczne ustawy, normu- 

jące zagadnienie ochrony pracy 

młodocianych, jeśliby były prze- 

strzegane, w znacznym stopniu 

mogłyby złagodzić ciężką dolę i 

wyzysk młodego robotnika. 

Jak nam jednak wskazuje do- 

tychczasowe doświadczenie, ustawy 

te są tylko ustawami papierowemi, 

pomimo tego, że po wprowadze- 

niu w życie ustaw obeenych, ta- 

kowe pod niekióremi względami 

pozostawałyby jeszcze b. wiele do 

życzenia. уа 

Wobec tego, iż organizacje ro- 

botnicze są całkowicie pochłonięte 

walka o byt robotnika, szczegól- 

niej w obecnym okresie ogromne- 

go kryzysu i klęski bezrobocia, 

sprawa ochrony pracy młodocia- 

nych, winna w pierwszym rzędzie 

zająć się sama młodzież robotni- 

cza, a może to uczyni zrzeszając 

się w sekcje młodocianych przy 

Związkach Zawodowych. 
Jednak w pracy tej młodzieży 

robotniczej, muszą dopomódz or- 

ganizacje robotnicze, związki za- 

wodowe. 
Jeżeli rzucimy okiem, jak spra- 

wa ta przedstawia się za granicą, 

to przekonamy się że w Anglji, 

Niemczech, Ausirji i innych  kra- 

jach, organizacje robotnicze, dużo 

pracy poświęciły i poświęcają, by 

młodzież robotniczą ściągnąć do 

Związków Zawodowych, w szere- 

gach których winna się wykształ- 

cić na świadomych i karnych człon- 

ków. : 

Zagraniczne organizacje zawo- 

dowe, wydają b. wiele pism, spec- 

jalnie dla młodzieży robotniczej. 

W Polsce Komisja Centralna 

Związków Zawodowych w roku 

1924 opracowała wytyczne dla 

pracy organizacyjnej zawodowej 

wśród młodzieży, ujmując je w ra- 

my odpowiedniego regulaminu, któ- 

ry został przesłany wszystkim 

Żwiązkom, Komisjom Okręgowym 

i Radom Związków Zawodowych 

do zastosowania się. 
ва 

Z Towarzystwa Kredyto- 
wego m. Wilna. 

Towarzystwo Kredytowe miasta 

Wilna zostało założone przed woj- 

ną przez właścicieli nieruchomości 

celem udzielania pożyczek w _ li- 

stach zastawnych ubezpieczeniem 

na tychże nieruchomościach. 

Z powodu wojny działalność 

Towarzystwa została przerwaną i 

obecnie po 12 latach nieczynności 

towarzystwo kredytowe wznowiło 

swoją działalność. W dniu 24 paź- 

dziernika odbyło się - walne zgro- 

madzenie, które uchwaliło plan 

konwersji pożyczek i listów za- 

stawnych, oraz obrało władze To- 

warzystwa. Do zarządu zostali wy- 

brani: na prezesa p. Bronisław Je- 

życki-Herman, na dyrektorów p. 

inž. Albert Kubacznik i p. inž. A- 

leksander Zasztoft (b. dyrektor To- 

warzystwa). Do komitetu nadzor- 

czego weszli jako prezes p. Michał 

Łukaszewicz, zastępca starosty po- 

wiatu  Wileńsko - Trockiego (były 

dyrektor Towarzystwa) i czlonko- 

wie: senator Krzyżanowski, dr. Sa- 

farewicz, p. Cholem i dr. Solz. Na 

kandydatów do zarządu zostali 
wybrani P. Popławski i p. dr. 

Zejfer. ' 
Walne zgromadzenie postano- 

wiło nietylko wznowić działalność 

Towarzystwa w dotychczasowym 

zakresie, lecz również starać się O 

rozszerzenie uprawnień Towarzy- 

stwa stosownie do uprawnień. 

Towarzystwa Kredytowego m. 

Warszawy. Ze względu na stan 

rynku pieniężnego chwila obecna 

nie jest odpowiednią do wydawa- 

nia przez Towarzystwo nowych 

pożyczek w listach zastawnych. 

Jednak'e począwszy od maja r. b. 

rynek pieniężny stale się poprawia 

w związku z tem podnosi się war- 

tość listów zastawnych „instytucji 

kredytu hipotycznego. O ile ta do- 

datnia konjuktura będzie nadaj 

trwała, nie ulega wątpliwości, że 

Towarzystwo przystąpi w najbliż- 

szym czasie do udzielania nowych 

pożyczek. 
Przed wojną towarzystwo to 

było w Wilnie bardzo. popularne i 
cieszyło się powodzeniem. Należy 

przypuszczać, że taką popular- 

nością i opinją Towarzystwo kre- 

dytowe będzie się cieszyłó nadal. 
Zaznaczamy, że w skład osób 

blisko stojących kierownictwa spra- 

wami Towarzystwa wchodzą ludzie 

ogólnie znani ze swej piacy spo- 

społecznej, a w tej liczbie dwóch 

byłych dyrektorów Towarzystwa 

Kredytowego. (3) 

  

Ogólna nędza robotnicza, wsku” 
tek panującego kryzysu gospodar” 
czego, nie pozwoliła urzeczywist“ 
nić, w pełnym tego słowa znacze- 
niu, zamiarów Komisji Centralnej 
Związków Zawodowych. 

Przy niektórych tylko Związkache 
Zawodowych powstały Sekcje mło- 
docianych. 

Często jednak rozpadła się 
wskutek tych lub innych przeszkód, 

część pewną rozbili komuniści, sta- 
rając się z organizacji tych poro- 
bić swoje jaczejki. 

Aczkolwiek jednak masowy ruch 
zawodowy młodzieży robotniczej, 
pozostaje dotychczas li tylko @а- 
żeniem, nie należy nad tą sprawą 
przechodzić do porządku dziennego, 
a przystąpić—i to jaknajszybciej— 
tworzenia organizacji młodocianych. 

Hasło to rzucone w dniu 10 
października, w dniu Święta Mło- 
dzieży Robotniczej, przez Wileńską 
Organizację Młodzieży, Towarzy- 
stwa Uniwersytetu Robotniczego, 
winno znaleźć należyty oddźwięk 
w Związkach Zawodowych i jak- 
najrychlej być winno w czyn wpro- 
wadzone. 

Niejeden zada sobie pytanie, 
jakież zadania stoją w chwili” o- 
becnej przed Sekcjami młodocia- 
nych przy Związkach Zawodowych. 
; Przedewszystkiem działalność 
sekcji tych winna iść w kierunku 
zorganizowania jaknajwiększej ilo- 
ści członków w szeregach swoich, 
przywiązania ich do organizacji, u- 
świadomienia © znaczeniu walki 
klasowej i wychowania na świado- 
mych iszczerze oddanych bojowni- 
ków sprawy robotniczej. 

Następnie winna być prowadzo- 
na walka o cały szereg postulatów 
młodzieży robotniczej jak: 

1. Wprowadzenie w życie obo- 
wiązujących już ustaw ochrony 
pracy młodocianych. 

2. Walka przeciwko wyzyskowi 
młodocianych, przeciwko niskim 
płacom młodocianych, które są 
nieproporcjonalnie małe w stosun- 
ku do płac starszych robotników. 

3. Przeciwko złemu traktowa- 
niu młodocianych. 

4. Przeciwko używaniu mło- 
dzieży do robót nie mających nic 
wspólnego z ich zawodem. 

5. Przeciwko zatrudnianiu w 
fabrykach dzieci poniżej lat 15, 
czego zabrania obowiązująca usta- 
wa Oo ochronie pracy młodocia- 
nych. 
‚ 6. By młodociani przed przy- 
jęciem do fabryki, byli poddawani 
oględzinom lekarskim. 

1. By młodociani byli zwalnia- 
ni do szkół dokształcających. 

8. Ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia od lat 16, a nie jak 
przewiduje obecna ustawa o bezro- 
bocie od lat 18. 

9. Rozbudowy szkolnictwa za- 
wodowego i dokształcającego. 

10. Ogłoszenia przez Minister- 
stwo Pracy i Opieki Społecznej 
spisu prac uciążliwych gdzie ze 
względów zdrowotnych praca mło- 
docianych winna być zakazaną. 

11. Ustawy o 6 godzinnym 
dniu pracy dla młodocianych i 
wiele innych palących potrzeb. 

Wprowadzenie w życie tych 
pilnych żądań wymaga rozszerzenia 
obecnego ustawodawstwa Ochron- 
nego i tu przed sekcjami młodzie- 
ży stoi ogrom pracy, jednak ogro- 
mem tej pracy przerażać się nie 
można, a z wiarą i zapałem wziąć 
się do pracy. 

„ lnicjatywa jednak spoczywa w 
rękach organizacji robotniczych. 

Dlatego też organizacje zawo- 
dowe na terenie Wilna jak Komisja 
Okręgowa, Rada Związków Zawo- 
dowych, oraz poszczególne Związki 
Zawodowe, w dążeniu do wycho- 
wania klasowo ušwiadomionego 
proletarjatu, winne natychmiast się 
zająć sprawą organizowania sekcji 
młodocianych przy związkach. 

. Młodzież robotnicza, pracująca 
fizycznie czy też umysłowo winna 
się również zastanowić nad swoją 
przyszłością i dążyć do uspolenia 
się we własnych organizacjach. 

Wszak tu o nasze wspólne do- 
bro idzie. Hasło rzucone, trzeba 
go tylko zrealizować.. 

Młodociany T. U. R-owiec.(S) 

рО   

Ze šwiata. 
Trzęsienie ziemi w Srodkowej 

Ameryce. 

LONDYN. (Pat.) „Daily News* 
donosi z Managui, że trzęsienie 
ziemi, które odczuto onegdaj w 
wielu miejscach Ameryki Srodko- 
wej wyrządziło szkody w wyso- 
kości 600 tysięcy funtów  szterlin- 
gów. 

Manijestacyjny pochód młodzieży 
alademickej 

W niedzielę z rana miasto było 
poruszone. Girupowały się gęsto 

gromadki studentów, ożywioną pro- 
wadząc rozmowę. Okazało się, że 
w dwuch punktach miasta równo= 
cześnie karygodnie wyrzucono na 

bruk studentów, pozbawiając ich 
dachu nad głową. Nie było co ro- 
bić. Zajechały dwa ciężarowe auta 
i zabrały cały dobytek bezdomnych. 
Spotykały się na Placu Katedral- 
nym. Krótka narada. Postanowiono 
co następuje: „Udamy się do Wy- 

działu Arcuiiektuiy, uiech Oni da- 
dzą nam lokal*. Jak postanowili, 
tak zrobili. Wolno ciągnęły pojaz- 
dy do murów po Bernardyńskich. 
Zdala już uszłyszano z stamtąd smę- 
tne zawodzenie, głuszone ponurą 
melodją orkiestry. Słychać było 
marsz pogrzebowy. Kiedy podje- 
chano bliżej, z murów po-Bernar- 
dyńskich wysunął się i dostojnie 
kroczył pogrzeb. Obramowane czer- 
nią transparanty wyjaśniły rzecz, 
odejmując resztki nadziei bezdom- 
nym. Afisz głosił: „Architektura u- 
marła*. Bezdomni przyłączyli się 
do pogrzebu. Na placu Katedralnym 
spotkano delegację, powracającą 
od Magistratu. „Nie smućcie się, 
rzekła nam delegacja, oto zarząd 
miejski, obawą zdjęty o los aka 
demików, wybudował oto na placu 
Łukiskim Dom Akademicki“. Za- 
pomniano jakoś o nieboszce archi- 
tekturze. Ją! się zbierać pochód, 
nowy i raźno, przy dźwiękach ho- 
zej kapeli pomaszerował w stronę 
Łukiszek. Prowadził pochód tektu- 
rowy p. Prezydent miasta, niefraso- 
bliwie podrygając w takt orkiestry, 
posuwały się delegacje z wieńcami 
i tak dobrnięto do celu. Tu oczy 
wszystkich uderzył widok, wywołu- 
jący okrzyki czci i wdzięczności. Wi- 
dok przedstawiał pięknie wykonany 
dom (nawiasem mówiąc, składają- 
cy się tylko z jednej ściany). Dom 
był zwyczajną ruderą. Pan Prezy- 
dent we wzniosłych słowach pod- 
kreślił zalety domostwa. (Oto dom— 
rzekł—wybudowany wedle ostatnie- 
go słowa techniki, komforu i hi- 
gieny*. Przerwano mu burzą okla- 
sków. Uroczystość zakończyła się 
wzniesieniem kilkunastu wiwatów 
i pośród ogólnej wesołości — ma- 
skaradę zakofńiczono- 
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Z Giełdy Wileńskiej w dniu 

8 listopada r. b. 

1. Waluty 
Banknoty 

żądano płacono iranzak, 
Dolary St. Zjed. 9.00 

Czeki i wpła 
Londyn sa „T 

New-Jork 90,2/2 — 9,01/2 
Zioto 

Ruble złote 4,80 4,781/2 4,19 

Il. Akcje 
wart. nom.  tranz. 

Banku Polskiego 160 zł. 82 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

8-XI b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 899 9,01 887 
Il. Dewizy 

Londyn 43,07 43,78 43,56 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 29,90 29,97 29,83 
Praga 20,72 26,58 — 26,66 
Genewa 173,874/2 174,31 173,44 
Rzym 38,75 38,84 38,66 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,20—3,25 
Bank Polski 84.00—84.75 
Związek spółek zarobk. 6,00 
Lilpop | 18,50 
Modrzejów 4,30—4,35—4,30 
Ostrowiec 1,60—7,70—7,62 
Rudzki | 1,30—1,35 
Starachowice 2,58—2,46 
Borkowski 1,45 
Zyrardów 13,00—12,50     
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Koło Polonistów 
U. S. B. w Wilnie 

ogłasza konkurs na 

Il Turniej Poetycki, 
który się odbędzie pod protektora- 

tem Pana Dziekana Wydziału Hu- 

manistycznego, prof. Jana Oko w 

dn. 8 grudnia 1926r. w sali Śnia- 

deckich U. S. B. 

Stanąć do konkursu mogą: 

1-0—akademicy U. 5. В.; 

2-0—wszyscy poeci, zamieszku- 

jący na terenie m. Wilna. 

Utwory poetyckie, nieprzekra- 

czające stu wierszy druku maszy- 

nowego, należy nadsyłać w trzech 

(5) egzemplarzach do dn. 20 listo- 

pada r. b. do Komitetu Organiza- 

cyjnego pod adresem: Koło Polo- 

nistów U. S. B., ul. Zamkowa 11, 

na ręce kol. ks. Kazimierza Ku- 

charskiego. 

Koperta ma zawierać utwór, 

podpisany jedynie godłem, oraz 

drugą kopertę zamkniętą z nazwi- | 

skiem, imieniem i adresem autora. 

Komitet Organizacyjny 1urnie- 
ju, w skład którego wchodzą: kol. 

Marja Dunajówna, kol. Władysław 
Gasiulis, kol. ks. Kazimierz Ku- 
charski, kol. Leon Sienkiewicz, kol. 

Hanna Warzańska i kol. Halina 

Wężyk-Widawska, zastrzega sobie 

prawo zakwalifikowania utworów 
dziesięciu autorów, którzy staną do 
Turnieju o dwie nagrody: 

1. przyznanie palmy Pierwszeń- 

stwa Poetyckiego przez Sąd Таг 

niejowy, złożony z Panów: Kon- 
stantego Bukowskiego, prof. Sta- 
nisława  Cywińskiego, Czesława 
Jankowskiego, prof. Kazimierza Kol- 
buszewskiego, prof. Mieczysława 
Limanowskiego, prof. Marjana Mas- 
soniusa, prof. Stanisława Pigonia;. 

2. wyróżnienie poety przez au- 
dytorjuma Turnieju drogą złożenia 
największej ilości głosów. 

Utwory zakwalifikowane będą 
w dniu Turnieju odczytane przez 
artystów Reduty w porządku alfa- 
betycznym godeł. 

Orzeczenie Sądu i wynik gło- 
sowania zostanie ogłoszony natych- 
miast po skończonym Turnieju, 

Zwycięzcom Protektor Turnieju 
wręczy dyplomy. 

Ponadto Komitet Organizacyjny 
zastrzega sobie prawo odczytania 
pewnych utworów niedopuszczonych 
do Turnieju na zebraniach Koła 
Polonistów lub zamieszczenia w wy - 
dawnictwie akademickiem „Alma 

Mater”. 

Wszystkie nadesłane utwory 
przechodzą na własność archiwum 

Koła Polonistów. 

     

  

   

  

   

   
    

  

Ogłoszenia 
; do 

„Aurora Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileiskiego“ 

Jagiellońska 3. 
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Dziś! Dawno oczekiwany szlagier obecnego sezonu! Dziś! 

Łabędzi śpiew 

Rudolfa Valentino _ 
Najpiękniejszy amant świata w swej ostatniej przedśmiertnej kreacji 

. „CZARNY ORZEŁ* 
dramat w 8 aktach 

Scenarjusz opracował Hans Krały posiłkując się fragmentami 
z powieści Aleksandra PUSZKINA. 

W rolach: Katarzyna Wielka — Louise DRESER 
Masza Trojekurowa — Vilma BANKY. 
„Miłość kobiety czyni z mężczyzny anioła. 
Miłość mężczyzny czyni z kobiety męczenicę”. 

Specjalny układ muzyczny. Honorowe bilety w dzień premjery i dni świą- 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

0000000090000000000060606€ 
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Z RUCHU STRZELECKIEGO 

Generalny inspektor P. W. 

Ppułk. szt. gen. Ulrych, szef 
sztabu Korpusu Ochrony Pograni- 
czą mianowany został szefem Biura 
Organizacyjnego Komitetu Obrony 
Państwa, Oraz wyznaczony na ge- 
neralnego inspektora Przysposobie- 
nia Wojskowego na całą Rzeczpo- 
spolitą. 

Zjazd komendantów Zw. 
Strz. w Warszawie. 

W niedzielę dnia 7 b. m. odbył 
się jednodniowy zjazd komendan- 
tów okręgów i prezesów okręgo- 
wych Związku Strzeleckiego w 
Warszawie, w którym brał udział 
komendant okręgu wileńskiego ob. 
T. Młodkowski. 

Udział strzelca w uroczy- 
stości Konarskiego. 

W dniu dzisiejszym w uroczy- 
stościach ku czci Szymona Konar- 
skiego, weźmie udział delegacja 
związku strzeleckiego, oraz zarząd 
obwodu wileńskiego in corpore. 

Zebranie. 

W dniu dzisiejszym 0 godz. 8 
wieczorem odbędzie się w lokalu 
Związku Strzeleckiego zebranie za- 

"rządu oddziału, pełniącego funkcję 
obwodu. Według uchwały zarządu 
posiedzenia jego odbywać się będą 
'w każdy wtorek o godzinie 8 wie- 
czorem. 

Na miejsce ob. dr. Brokowskiego, 
który w dniu 31 b. m. został wy- 
brany do zarządu okręgowego — 
wszedł ob. red. T. Jacek-Rolicki. 

Marynarskie oddziały strze- 
leckie. 

Komenda Główna Związku Strze- 
leckiego zwróciła się do Szefa De- 
partamentu I Min. Spraw Wojsk. 
z następującemi propozycjami, ma- 
jącemi na celu ułatwienie organi- 
zacji marynarskich oddziałów stze- 
leckich na następujących warun- 
kach: 

1) Oddziały strzelców-maryna- 
rzy składać się mogą wyłącznie ze 
strzelców, którzy ukończyli całko- 
witę wyszkolenie P. W. piechoty, 
według programu ustalonego przez 
Min. Spr. Wojskowych. 

2) Kierownikami wyszkolenia są 
oficerowie i podoficerowie mary- 
narki w tych miejscowościach, gdzie 
istnieją odnośne dowództwa, porty 
wojskowe i t. d. 

3) Oddziały strzelców - maryna- 
rzy pod względem organizacyjnym 
podlegają—jak i oddziały piechoty 
— Komendzie Głównej Zwiąku 
Strzeleckiego. 

ZJAZDY. 

— Przed Zjazdem Ewangelickim, 
Sprostowanie. Wystawa zabytków z 0. 
kazji Zjazdu Ewangelickiego odbędzię 
się w sali b. Tow. Lekarskiego przy uf, 
Uniwersyteckiej Nr 3 (a nie Uniwersy. 
teckiej 5), jak to poprzednio mylnie po- 
dawaliśmy. 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne 
i moczopłciowe. Elektroterapia. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
E Tatarskiej, od g. 9—2 i 5—7. 

  

W. Z. P. 43, 

  

KURJER WI 

KRONIKA. 

    

| TT į Dziš: Leonarda W., Feliksa 

sa” Jutro: Nikandra M. 

Listopadaj. Wschód słońca-—g. 6 m. 33 
Zachód “ £. 3 m. 33 

OSOBISTE. 

72 — Z lzby Skarbowej. Prezes 
Prezes Wileńskiej Izby Skarbowej. 
p. J. Malecki wyjechał na dni kil- 
ka do Warszawy w sprawach służ- 
bowych. 

W tym czasie zastępować Preze- 
sa Izby będzie p. Adolf Żongoło- 
wicz, naczelnik Wydziału Akcyz i 
Monopolów Państwowych. 

URZĘDOWA 

— Dyrektor  Depertamentu 
Wyznań w Wilnie. W dniu 9 b.m. 
na Ogólno-Polski Zjazd przedsta- 
wicieli Kościoła  Ewangielickiego 
w Polsce przybywa z „Warszawy 
Dyrektor Departamentu Wyznań 
Ministerstwa W. R. i O. P. p. Ka- 
zimierz Okulicz. (f) 

— Mianowanie sekretarza 0s0- 
bistego p. wojewody. Na miejsce 
zmarłego Ś. p. Capego Pawła p. 
Wojewoda mianował sekretarzem 
osobistym p. Stanisława Staniewi- 
cza. (f) 

MIEJSKA. 

— Plan przemeldowania na 
dzień 9.XI r b. Komisarjat I. 
Głucha Nr. 2 czyli Rajski Nr. 2. 
Z-k Rossa Nr. 3. Piwna Nr. 11 
czyli Rossa 1. Piwna Nr. 3/5. Piw- 
na 7 i 9. Z-k św. Nikodema Nr. 
1-a, 2, 4, 6, 8, 10. Ostrobramska 
Nr. 16 czyli Piwna 1. Ostrobram- 
ska Nr. 18. 

Komisarjat II. Lipówka, prawa 
strona ulicy Środkowej. Lipówka 
lewa strona od  Oszmiańskiego 
traktu. Lipówka Nr. 20, 22, 24, 26, 
28, 30'a, 32, 34 i 36. Środkowa 
cała. 

Komisarjat III. M. Pohulanka 
Nr. 7, 9, 11, 13, 15, 17. Aleja Róż 
Nr. 9-a. 

Komisarjat IV. Kalwaryjska od 
Nr. 32 do 42 włącznie. 

Komisarjat ,V. Koszykowa od 
Nr. 1 do 13 wł. Konarskiego od 
Nr. 38 do Nr. 68 wł. Koszykowa 
od Nr. 15 do 29-b wł. 

Komisarjat VI. ll Polowa lewa 
strona cała. III Polowa prawa stro- 
na cała. S. Miłosierpzia Nr. 1, dom 
Bejnikowa i d. Lewasa. Sapieżyń- 
ska lewa strona od I Polowej do 
S. S. Miłosierdzia. S. S. Milosier- 
dzia prawa strona do III Polowej. 
I Polowa (lewa strona cała. IIl Po- 
lowa (lewa strona cała. (s) 

— Posiedzenie Komitetu Roz- 
budowy. We czwartek 11 listopa- 
da r. b. o godz. 8 wiecz. w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej, odbędzie 
się posiedzenie Komitetu Rozbu- 
dowy z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) sprawozdanie z działalności 
Komitetu, 

2) podania Ch. Cholema i Tow. 
Kibort - Maksimowej, M. Jacewskiej, 
K. Grużewskiej, A. Gordona, 

3) podania petentów, którym 
zostały przyznane pożyczki za- 
sadniczo, 

4) sprawa nakazania wykona- 
nia remontu właścicielowi domn 
przy ul. Tyzenhauzowskiej Nr. 1/3 
stosownie do art. 4 p/g. Ustawy o 
rozbudowie miasta, 

  

5) wolne wnioski, (s) 
— Schronisko dla dzieci gru- 

źlicznych. Władze Wojewódzkie za- 
rejestrowały patronat  schoniska 
izolacyjnego &а dzieci gruźlicznych 
Imienia Śniadeckiego w Wilnie. (f) 

KRONIKA TOWARZYSKA 

— Czwartki u p. Wojewodzi- 
ny. Jak się dowiadujemy, w najbliż- 
szy czwartek p. Wojewodzina Wła- 
dysławowa Raczkiewiczowa wzna- 
wia swe przyjęcia czwartkowe w 
godzinach 5—7 'ppoł. 

SPRAWY PRASOWE 
— Zatwierdzenie aresztu. Sąd 

okręgowy na posiedzeniu gospo- 
darczym zatwierdził areszt nałożo- 
ny przez Komisarza Rządu na 
m. Wilno, na Nr. 118 i 119, cza- 
sopisma „Vilniaus Aidas", za arty- 
kuły zawierające cechy  przestęp- 
stwa. 

Równocześnie pociągnięto do 
odpowiedzialności sądowej red. Żu- 
kowską. O 

Z POCZTY. 

— W sprawie zabezpieczenia 
przesyłek pocztowych. Ponieważ 
stwierdzono, że nie są przestrzega- 
ne przepisy o sporządzaniu i za- 
mykaniu odsyłek pocztowych, ich 
przechowywaniu, przekazywaniu i 
wspólnem otwieraniu i o wymianie 
ładunku pocztowego, co utrudnia 
dochodzenia w wypadkach  popeł- 
nionych nadużyć i naraża personel 
pocztowy na odpowiedzialność ma- 
terjalną za ewentualne straty, Wi- 
leńska Dyrekcja Poczt i Telegr. 
przypomina zatem obowiązujące w 
powyższym kierunku przepisy i za- 
rządza szereg punktów mających 
na celu zagwarantować całość i nie- 
naruszalność przesyłek SE 

5 
— Zmiana nazwy agencji po- 

cztowej „Holynka“. Nazwa agen- 
cji pocztowej „Hołynka* w pow. 
Słonimskim została zmieniona na 
nazwę w brzmieniu „Hołynka koło 
Słonima". (s) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Czarna kawa. W dniu 13 
b. m. Wojewódzki Wileński Komi- 
tet V-go „Tygodnia Akademika” 
urządza w Salonach Pałacu Re- 
prezentacyjnego Czarną Kawę z tań- 
cami, poprzedzoną interesującym 
działem koncertowym. 

Zważywszy na cel, na który czy- 
sty dochód z zabawy będzie prze- 
lany, jak również na to, że jest to 
pierwsza impreza taneczna w bie- 
żącym sezonie powodzenie jej jest 
zapewnione. 

Bilety nabywać można u pp. 
gospodyń honorowych, których li- 
sta ukaże się w najbliższym nu- 
merze. 

„ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 
— Komitet L. O. P. P. po- 

daje do wiadomości swych człon- 
ków, że z dniem 11 b. m. zosta- 
nie uruchomiona dla uczącej się 
młodzieży Okręgowa Modelarnia 
Lotnicza przy gimnazjum Im. Le- 
lewela. 

Prace w Modelarni będą się od- 
bywały w godzinach wieczorowych 
(w poniedziałki, czwartki i soboty 

*zł. 3 na kurs niższy i zł. 

LE NS “KI 

od godz. 6—8). Wpisowe wynosi 
5 na 

kurs wyższy (dla tych co ukończy- 
li w roku zeszłym | kurs mode- 
larski. (Naukę i materjały mode- 
larskie otrzymują uczniowie bez- 
płatnie). 

Po ukończeniu kursu odbędzie 
się konkurs modeli. Na ten cel 
przez Komitet Wojewódzki zosta- 
ły wyznaczone cenne nagrody. 

Zapisy przyjmuje do dnia 11 
b. m. Sekretarjat Ligi ul. Wielka 
24. (10—3) po rozpoczęciu zaś 
kursu Instruktor Modelarni. 

ZABAWY. 

— U Techników. We środę 
dnia 10 b. m. radjo-koncert i za- 
bawa towarzyska. Początek o go- 
dzinie 7 wiecz. 

Wejscie dla gošci za osobistą 
lub pisemną rekomendacją człon- 
ków S-nia*, 

ROZNE. 

— Odpowiedź syna Ś. p. Du- 
bieckiego na depeszę kondolen- 
cyjną. W odpowiedzi na depeszę 
kondolencyjną wysłaną wysłaną z 
powodu zgonu $. p. Marjana Du- 
bieckiego Wojewoda Wileński otrzy- 
mał cd syna zmarłego następujące 
podziękowanie: „Za słowa współ- 
czucia nacechowane pietyzmem dla 
zasług i cierpień mojego &. р. 
ojca, przesyłam w imieniu Matki 
mojej i własnem  najgorętsze po- 
dziękowanie. Ziemia Wileńska tak 
obficie zroszona krwią bohaterów 
1863 roku zawsze bezmiernie bliska 
i droga była sercu mego Ś. p. 
ojca*. 1) 

— |-e posiedzenie Izby lekar- 
skiej. Dnia 8.X1 b. r. w urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się 1 posie- 
dzenie lzby lekarskiej, '«tóre otwo- 
rzył swem przemówieniem  Woje- 
woda Wileński p. Wł. Raczkiewicz. 

® 

  

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

Dziś Teatr Polski wznawia świetną 
krotochwilę „Azais“, która w pełni po- 
wodzenia zeszła z repertuaru naszego 
Teatru. W Warszawie komedja ta przez 
szereg miesięcy utrzymywała się na re- 
pertuarze teatrów Polskiego i Małego. 

— Jutro „Klub Kawalerów* Michała 
Bałuckiego. 

— Premiera najbliższa. Kierowni- 
ctwo Teatru przystąpiło do prac nad 
wystawieniem dwóch sztuk sensacyjnych 
ostatniej doby, a mianowicie: „Probcsz- 
cza wśród bogaczy”, oraz 
Kampfa. 

— Teatr „Reduta*, Dwa wieczory 
baletowe. Wieczory Margarity Froman 
ze słynnym zespołem tanecznym, mające 
odbyć się w Teatrze „Reduta* w sobotę 
13 i niedzielę 14 bm. będą prawdziwie 
artystycznym widowiskiem, popisem czy- 
stej sztuki tanecznej w zakresie tańców 
klasycznych i charakterystycznych tak 
w zespole, jak i w tańcach solowych. 
Margarita Froman, primabalerina byłych 

Z teatrów rosyjskich w Mo- 
skwie i Petersburgu, objechała już całą 
Europę i Amerykę, gdzie święciła zasłu” 
żone tryumfy w nowojorskim „Metropo- 
litain* i Wielkiej Operze w Chicago. 

Olbrzymie powodzenie występów w 
Ameryce i Europie zawdzięcza artystka 
temu, że jest doskonałą artystką dra- 
matyczną, dzięki czemu jej produkcje w 
tańcach charakterystyczno - dramatycz- 
nych nabierają niezwykłej ekspresji i jak 
tancerka klasyczna — niema dziś sobie 
równej na obu półkulach. 

Orkiestra pod dyr. Zdzisława Gó- 
rzyńskiego. 

Bilety są do nabycia w biurze po» 
dróży „Orbis” Mickiewicza 11. 

— Zespół operowy „Reduty* w 
objeździe. Zespół operowy „Reduty* 
zorganizowany przez p.p. Osterwę i Lud- 
wiga wyruszył dzisiaj rano w kilkudnio- 

„Niny“ — 

  

wy objazd na prowincję. W grudniu od 
będą się dwa przedstawienia t.j. dziś 
wieczorem i jutro 10 bm., dalej w Lidzie 
11 bm., w Baranowiczach 12 bm., w Piń- - 
sku 13 i 14 bm., w Brześciu 15, w Bia- 
łymstoku 16, ponownie w Grodnie 17. 

dniu 20 bm. nastąpi otwarcie sezonu 
operetkowego w Wilnie. W repertuarze 
objazdowym znajduje się dwuaktowa 
„Halka* Moniuszki oraz „Cyrulik Sewil- 
ski“ Rossiniego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Samobójstwa. W ogrodzie nale- 
żącym do ochrony litewskiej w Tryno- 
polu znaleziono trupa wisielca jak się 
później okazało Ożerowicza Grzegorza 
z zawodu żebraka, zam. Szkaplerna 34. 
Zwłoki przewieziono do kostnicy przy 
szpit. św. Jakóba. Dochodzenie ustaliło, 
że wyżej wymieniony popełnił samobój- 
stwo z nędzy. 

— Michałowski Józef, zam. Het- 
mańska 2 m. 6 jadąc dorożką przez ul. 
Wielką popełnił samobójstwo przez wy- 
picie esencji karbolowej. Wiozący go do- 
rożkarz Zakrzewski Wiktor, odwiózł de- 
sperata do pogotowia ratunkowego, skąd 
w drodze do szpitala żydowskiego Mi- 
chałowski zmarł. Zwłoki pozostawiono 
w szpitalu. Przyczyn samobójstwa .nara- 
zie nie ustalono. 

— Nagły zgon. Onegdaj przyjechała 
do Wilna zam. w Mejszagole Jaskółow- 
ska Anna z 1 mies. dzieckiem płci mę- 
skiej, które zmarło nagle, gdy wyżej wy- 
mieniona zaszła do mieszkania dozorcy 
przy ul. Subocz 6, w celu przewinięcia 
dizecka. Trupa zabezpieczono. 

— Uszkodzenie ciała. W czasie bój- 
ki miedzy Klemeniowiczem Wiktorem 
a Górskim Konstantym i braćmi Kostec- 
kimi Wacławem i Adolfem, Klemento- 
wicz doznał uszkodzenia ciała. Poszwan- 
kowanego Klementowicza pogotowie ra- 
tunkowe po udzieleniu mu pierwszej po- 
mocy odwiozło do pó żydowskiego. 
Górskiego i braci Kosteckich zatrzy- 
mano. 

— Zaginięcie. Piech Michał, zam. 
Zamkowa 10 zameldował policji, iż 20-tu 
lat służąca jego Stanisława Macijasz dn. 

bm. wyszła z domu z zamiarem odwie- 
dzenia ojca swego zam. w N.-Wilejce i 
do tej pory nie wróciła. Jak ustalono, 
wyżej wymieniona u ojca swego wcale 
nie była. Poszukiwania zarządzono. 

— Kradzieże. Wołczyńskiemu Win- 
centemu, zam. Rossa 10 w piwiarni przy 
ul. W. Stefańskiej 42 skradziono z 
INA kamizelki 200 zł. w banknotach 

zł, 

Na prowincji. 
‚ — Śmierć z nadużycia alkoholu, 

Dnia 31 ub. m. o godz. Ż1 we wsi Stara 
Buchowszczyzna zmarł nagie wskutek 
nadmiernego użycia alkoholu Lipnicki 
Józef, lat 57, robotnik Elektrowni kole- 
jowej w Mołodecznie. Akta skierowano 
do podprokuratora, 

  

  

Z sądów. . 
Ciekawa sprawa. 

We wtorek dnia 9 listopada, o 
godz. 10 w Sądzie Pokoju w Wil- 
nie, 
Sprawa na tle politycznym z oskar- 
żenia © J. Żeleźniaka przez b. Pre- 
zesa Głównego Zarządu Związku 
P. Z. K. i b. kandydata na posła 
do Sejmu z listy Nr. 8—p. K. Pe- 
rycza z art. 531 k. k. (za oszczer- 
stwo). 

Ze strony poszkod. p. Perycza 
występuje adwokat p. Engiel i ze 
strony oskarżonego p. Zeleżniaka— 
adwokat p. A. Szatkowski. 

Sprawa powyższa na skutek sta- 
rań adwokata ze strony poszk. p. 
Perycza—p. Engla była przez Sąd 
Pokoju dwa razy odraczana. 

Skazanie Safjana. 

5-X b. r. st. post. uizęd. śled. 
Derwiński Stanisław, przechodząc 
w nocy ul. Kijowską, zauważył, że 
za węgła ul. M:-Stefańskiej jakiś 

pokój Nr. 225, wyznaczona 

Nr. 259 (707) 

osobnik wychyla głowę rozglądając 
się podejrzliwie na wszystkie strony. 
Derwiński natychmiast _ podbiegł 
do niego skonstantował, iż to jest 
znany złodziej mieszkaniowy Miła- 
chowski, którego natychmiast zre- 
widował, jednakże żadnych podej- 

> rzeczy u niego nie zna- 
azł. 

Wobec tego puścił Małachow- 
skiego, a sam udał się na M. Ste- 
fańską, gdzie pod Nr. 21 u Beli 
Choles zauważył wyciętą szybę i , 
dwóch osobników udających spóź- 1 Ž 
nionych przechodni. Jeden z nich 
na widok Drewińskiego zaczął u- 
ciekać i zbiegł, drugiego udało się 
Drewińskiemu zatrzymać. Był nim 
znany złodziej mieszkaniowy Sof- 
jan, który obecność swą na miej- 
scu włamania tłómaczył, powro- 
tem z wizyty od znajomych. 

Wczoraj odbyła się rozprawa 
przeciwko Safjanowi (Małachow- 
ski) w wyniku której sąd skazał 
oskarżonego na rok więzienia. (f) 

  

Rozmaitości. 
Milczący Kongres. 

Jedyny w swoim rodzaju kongres 
skończył właśnie w Moskwie swe obra- 
dy. Był to trzeci z rzędu wszechświato- 
wy zjazd głuchoniemych. 

Zebrali się oni — jak już doniosły 
depesze — w stolicy Sowietów, aby za- 
protestować przeciw krzywdom, jakie 
im wyrządzają normalni ludzie. Rosja 
liczy zgórą miljon głuchoniemych, z któ- 
rych zaledwie 5 proc. umie zapracować 
na siebie, reszta żyje z jałmużny. Naj- 
energiczniej więc „przemawiali* rosyjscy 
członkowie kongresu, piętnując ostro 
obojętność dla kalek. Przebieg kongresu 
był niezwykle zajmujący. Przewodniczą- 
cy kongresu udziela „głosu* mówcy. Na 
trybunie ukazuje się człowiek i ręka je- 
go zz:kreśla w powietrzu łuk, palce po- 
ruszają się ustawicznie, budując różne 
figury, dłoń dotyka ust i piersi. W mia- 
rę ożywiania się „mowy*, ruchy stają 
się coraz ostrzejsze, twarz mówcy czer- 
wienieje, a gestykulacja nabiera stanow- 
czości. Byli mówcy, którzy wywołali 0- 
gólne podniecenie wśród uczestników. 
Wielkie wrażenie na zebranych wywoła- 
ło ukazanie się na estradzie dziesięciu 
głuchoniemych chłopców w wieku od 6 
do 8 lat. 

Z wielkim trudem nauczono ich wy- 
mówić: 

— Żądamy organizacji i pracy dla 
głuchoniemych! 

„ Na zakończenie kongresu odbyło się 
w jednym z moskiewskich teatrów „ga- 
lowe przedstawienie* dla głuchoniemych, 
„Grali głuchoniemi artyści, posiugu« 
jąc się zamiast mowy gestami. 

Czarodziejski ołówek „Elegant 
po użyciu chowa się sam pod klapę, 
Cena tylko 50 gr. Żądać wszęazie. Po- 
trzebni agenci. B. ZALL, Szopenowska 5 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Składając do Administracji 25 zło- 
tych uprzejmie proszę p. Redaktora o 
zamieszczenie co następuje: | 

Dnia z 29 na 30 maja r.b., ja, Zofja 
Szarska, zostałam obrażona nieartykuło« 
wymi wyzwiskami przez p. Benjamina 
Portuoja, mieszk. m. Rudomino w cza- 
sie naszego pobytu u p. K. 4. w folw. 
Rojsty, za co wszczęłam przeciwko nie- 
mu sprawę sądową w Jaszunach. Na 
prośbę jednak i tłumaczenia p. Partuoja 
zgodziłam się sprawę umorzyć pod wa- 
runkiem ofiarowania przez niego 25 zło- 
tych na Ligę Obr. Pow. Państw., którą 
WE składam w  Administr. „Kurį: il” 

      

Zechce Pan Redaktor przyjąć wyra- 
zy poważania. Zofja Szarska, 

Właśc. folw. Pyszeco, 
gm. rudomińskiej. 

    

Wstępujcie do L. Q. P. P. 
EE W EE YE RER Cc, 

  
  

  

  

    
  

  

ino - i i 1 Ostatni W Manc i partner). Nowy repertuar. ° z gubiono książkę woj- s » Najstar= „Helios*| " was" zo DlneDon. M ikawiwewwizjey wena _ Dla pp. Fryzjerów  Zysst ydy: „YKK aim: „ Odady domowe 3 ah def = REKINY POWOJENNE WG Góre Wiera Woronina. EO La k Ga 1897) na imię Izaaka Ka. ul. Dominikańska 17. orące. Miejski Passaż (25 - су{а Ьг:у‘с›ту, 159 Laijėniė“ Ab солаой konku ul. Trocka 16. b-1236 Nr. 5 „Leon”, Ceny do- 
— — -— у@ ) rencyjnych. DEBLESSEM, Wilno, Trocka 20. 2115 UA DG 23 : Ko zamka: ae 2079-b Luka pokoć аоача W. UININOVIO ча 26 Witola gUREwICZ 

lac i i uwi о 5 

7.000, 2.000, 1.000 dolarów eee ETYKA b i dziecinne. 2016-b iai Paweł burę 

  

Swój do swego. 

lop chrześcijański galatoyjn - spożywczy . КОУ 
Swój do swego. 

  

   __ Dominik Czesnulewicz 
w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 

[7 potrzebujemy |Za gotówkę "=: 
Folwarków, ośrodków 

. młynów wodnych, domów. 
„Na żądanie oceniamy fachowo podług cen obe- 
«nych i stanu hipotecznego nieruchomości. Zu- 

pełna gwarancja solicnego załatwienia. 
Wileńskie Biuro Komisowo - Handlowe 

Ad. Mickiewicza 21. Tel. 152. 2110-2 

  

      

POTRZEBNI AJENCI do przyjmowania zamówień 
na powiększenie portretów, w miastach i na pro- 

| Winčji, bek dobry 500—600 zł. miesięcznie. 
3 1 Wileński Zakład Artystycznych Portretów 
u L. MIZEREC, Wilno, ul. S-to Jańska 6, 1799-9 

Wydawca ITow. Wydaw. „Pogoń” sp. z 

    

Ogłoszenie.) 3 
Zarząd Koła Z. Z. K. Wil- 
no ogłasza konkurs na 
wyszycie sztandaru zło- 
temi i srebrnemi nitkami. 
Osoby które zechcą pod- 
jąć się wyszycia sztanda- 
ru, zechcą zgłosić się do 
Zarządu Koła przy ulicy 
Kijowskiej 19, w dniu 9 
i 11. XI. r. b. od _ godz. 
18 do 20 dla obejrzenia 
wzoru i złożenia oferty. 

2102-1 

Dr. W.  Janułajis-Olsejkowa 
okulista : 

Ul. Jagiellofiska 9, m. 3. 
Wykonanie wszelkich 0- 
peracji ocznych. Mikro- 
skopiczne badania oczu. 
Leczenie nz 

  

ogr. odp. 

4 od 10—12, 4—6. 

  

   
Sp. z 

CZASOPISMA, 

K. 
TABELE, BILETY, 

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

Telefon Nr 8—93 

ykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko 1 dokładnie. 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
IĄŻKI I BROSZURY, 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

  

0. 0. 

PLAKATY, 

  

na Zwierzyńcu okazyjnie 
niedrogo sprzedamy. 

Wszelkie wygody. Punkt 
bardzo dogodny. 

D. H/K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

2129-1 

1—2 pokoje 
do wynajęcia bez kuchni 
można z umeblowaniem. 
Montwiłłowska 14, m. 1, 

  

  

Piotrogrodzki 

krawiec damski 

), Kołubowicz, 4-5" 9—26 
przyjmuje obstalunki 
na palta, kostjumy, i 
futra. Ceny od 40 zł. 
Udziela iekcji kroju.   2 Trio” 

Meble 
CELEWICZ. 

2121 15 (w podwórzu). 

na dogodnych wa- 
runkach S. AN- 

Niemiecka 
1745 

oraz inne sumy ulokujemy zarsz na gwa- 
rancje I hipotek. Dom H./K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6—telef, 9—05. 

. k z 

Miesz an 
większych i mniejszych 
oraz pojedyńczych pokoi 
poszukujemy dla solid- 

nych Klijentów 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

2131-3 

Lokujemy 
gotówkę 

dogodnie 

Na PEWNE QWarancje 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21, 

telef, 152. 2107-3 

Mipimy аар 
za gotówkę dobry 
DOM w. dzielnicy 

śródmieścia. 
D. H./K. „Zachęta” 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

2127-1 

2125-1 

Pod Wilnem tanio 
sprzedamy folwarczek za 

2000 dolarów 
Dom Handl.-Komis. 

„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel. 9-05 

2126-1 

wentu- 
Rądca-ekonom alnie leś- 

nik z długoletnią prakty- 
ką, poważnemi rekomen- 
dacjami poszukuje posa- 

  

dy od 1. I. 27 r. oro- 
nowo, J. Wyniewicz, po- 
czta Lida. 2117-2 

Zeiono książkę woj- 
skową wydaną przez 

P. K. U. Wilno w roku $, 
1923 na imię Lejzer Tra- 
binowicz (rocznik 1892), 
zam. przy ul. Kalwaryj- 

2123 skiej 59, m. 9. 

WR 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 

Drek, „Pas”. tl. św. lgnzcego S. Tel. 8-93, 

becnie jadłodajnia. Ulica 
Wielka 5, m. 19. 2096-b 

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

cur; wypeł. pierwszorzęd- 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 

odiryzow. 1 zł. oraz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

2035 

Šilo gastronomiozno-mleozny 
||" N. JEZIERSKI, 

ul. Wielka 47, obok 
hotelu „Palace“. 

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

Ceny za 

    

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

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

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

Sprzedam niedrogo 
Żyrandol elektryczny i 
krzesło do pianina. Ul. 
Wileńska 16, tel. 397, 
sklep $. Szawedanca. Ma- 
szyny do pisania, przyj- 
muję reparację i kupuję. 

2053-b 

Stal Roe się! Me 
t le, obrazy, dywa- 

ny i różne antyki. Ptaci- 
my najwyższe ceny! Do- 
minikańska 16. Sklep rze- 
czy okazyjnych. 54-b 

pz. linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych 1. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. _ 1484-ą 

Lacki, Wielka 5.35; 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow.* 

p instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

PSK specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze» 

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

Lakład fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 

lon damski i 
Hygjena. 

sklep i pracownia zega- 
rów, uł. Mickiewicza 4. 
Ceny przystępne. 2044-b 

sn 
„Bar Passaż” 

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

„Optitul“ zakład opty- 
„ Czno-okulisty- 

czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
ów. 1691-b r rai anna RC 
pecjalny sklep naczyń 

$ kuchennych  „Alumi- 
nit*, Gdańska 6, polecą 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1386 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

  
4 

  
Morskiej i Rzecznej 

Redaktor odpowiedzialny Micha! Szokiamicz 

mas 00900090' | 
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