
  
    
   
    
   
   
   
   
    
   
    

  

    

     

    
   
     

   
    
   
   
    

     

    
   
   
    

   

   

   

J. skiego w postaci „Slowa“ 

| telnikom myšl, že; 

Należność pocztowa opłacona ryczaltem. 
  

Rok III. Nr. 274 (722) 

KURJER _ 
   

    

NIEZALEŻNY 

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

Prollem silnej władzy. 
« Jesteśmy w pełni ofensywy naj- 

bierniejszych doniedawna żywiołów 

w Polsce—konserwatystów różnych 

odcieni. Obok intensywnej a po- 

mysłowej agitacji, zreorganizowanej 

przed kilku miesiącami, grupy kon- 

serwatystów wileńskich; pierwsze 
oznaki budzenia się z długotrwałe- 

go snu ujawniają konserwatyści 

warszawscy, świeżo zorganizowani 

jako oddział najkulturalniejszej, ale 

i najbardziej ociężałej grupy—kra- 

kowskiej „Prawicy Narodowej". Po- 

znańscy przewodnicy Stronnictwa 

Chrześcijańsko- Narodowego porzu- 

cili—jak to wskazują artykuły poli- 

tyczne ich organu „Dziennika Po- 

znaūskiego“ — system bezpłodnej 

opozycji i wyražnie sklaniają się 

ku rewizji swej dotychczasowej linji 
politycznej. 2 

Zastanowienie jest zawsze Ozna- 

ką budzenia się wewnętrznego ży- 

cia, które wśród ciężkich poznań- 

czyków nieco wolniej, niż w innych 

dzielnicach, ale przecież pulsować 

zaczyna. Wyjątek stanowią tylko 
Ch. N.—iści z b. Kongresówki, u- 

rodzeni z realistów. Niema przecie 

reguły bez wyjątków. 

Jesteśmy, jako obserwatorowie, 

w tem szczęśliwem położeniu, że 

właśnie u nas w Wilnie mieści się 

forpoczta neokonserwatyzmu pol- 

w miniaturze tę rolę, jaką w in- 
nym ruchu, płynącym pod bande- 

rą „silnej władzy”, mianowicie w 
faszyźmie, odgrywa „skrajnie pra- 

wicowy*, futurystyczny „Impero“. 

Jest rzeczą charakterystyczną 

dlą każdego kiełkującego ruchu po- 

litycznego, zarówno wielkiego, jak i 

drobnego, zarówno sięgającego w 
głąb życia społecznego, jak šlizga- 

jącego się po jego powierzchni, że 

od ogólnej fali odcina się w nich 

jakiś wąski strumyczek, w którym 

barwy ich, choćby w. istocie b. 

spłowiałe, występują z szczególną 

jaskrawością. Tak i tutaj. 
Otóż gwiazdą przewodnią ru- 

chu zachowawczego, który Oczy- 
wiście ubiega się o rząd dusz w 

Polsce, ma być według „Słowa” 
monarchizm i silna władza, skoja- 
rzone ze sobą tak silnie, jak por- 
tret panującego i orzeł' państwowy 
po dwu stronach monety. _ 

W ten sposób narzuca się czy- 
1) istotą mo- 

 narchji jest silna władza, 2) że sil- 
na władza względnie inne szczegól- 
ne własności „króla milošciwego“ 
będą uniwersalnem lekarstwem na 

"| bolączki współczesnego życia. 

Zaprzeczeniem pierwszego z tych 

twierdzeń są stosunki, chociażby w 
monarchicznej Anglji, wstrząsanej 

w posadach swej potężnej kon- 
trukcji społecznej przez czynnik naw- 

skroś nowoczesny, jak związki za- 

wodowe. Tutaj wre walka między 

demokracją polityczną a potężną 
organizacją klasową, między parla- 
mentem a ruchem zawodowym. Król 

niema w tej walce nic do powie- 
dzenia. 

Przykład drugi: Włochy. Tutaj 
silna władza opiera się na dykta- 

turze jednostki, sprawowanej przy 

pomocy spreparowanej ad hoc or- 

ganizacji sił społecznych (partja — 

milicja — związki zawodowe). Król 
jest pod względem zakresu istot- 

„nej władzy cieniem cienia najbar- 

iej odartego z niej współczesne- 

go prezydenta państwa. 

Tak więc junctim monarchizmu 

  

  

     

   
   
    _ swe piętno, które tych kwalifikacji 

z silną władzą jest bajeczką dla 

grzecznych, no i jak zwykle bez- 

krytycznych dzieci. 

Co do pojęcia, że monarchizm 
stanowi, dzięki swym cudownym 
własnościom panaceum na wszel- 
kie nasze dolęgliwości, to tutaj o- 
bracamy się w dziedzinie mitu, 
którego nie można obalić, tak jak 
i niepodobna go dowieść, jest to 

bowiem sfera wierzeń, której nie 
ima się żadne trzeźwe rozumo- 
wanie. 

Poza obrębem tych irracjonal- 

nych twierdzeń, jakiemi nasz kon- 
serwatyzm w swej najjaskrawszej 
postaci — monarchizmu żongluje, 
pozostaje oczywiście stokroć waż-. 
niejsza— rzeczywistość, która wy- 
gląda mniej ponętnie. Przedewszyst- 
kiem monarchizm jeśli nie ma być 
czczą formą, tak samo nieszkodli- 
wą, jak i pozbawioną pożytku, jak 
każda maskarada, oznacza rządy 
oligarchji, oznacza wysunięcie na 
czoło grup społecznych, do któ- 
rych należy przeszłość, ale do któ- 
rych właśnie dlatego nie należy 
przyszłość. Oznacza ono wysunię- 
cie na czoło a więc i bardzo sil- 
ny udział w rządach arystokracji 
rodowej, która nigdzie nie ujawnia 
żywotności, niezbędnej klasie rzą- 
dzącej w dzisiejszych trudnych cza- 
sach. Demoralizacja przez obce 

onarchje wycisnęła na przeważnej 

w każdym razie nie zwiększa. 
Dalej monarchizm i konserwa- 

tyzm, w szczególności w warunkach 

polskich, niesie zesobą przemożny 

wpływ na sprawy państwowe war- 

stwy ziemiańskiej, a więc z jednej 

strony powstrzymanie przebudowy 

ustroju rolnego, z drugiej zaś za- 

hamowanie industralizacji kraju. 

Nie tędy więc droga do odro- 

dzenia narodowego, do ugruntowa- 
nia potęgi Polski. 

Centralnem zagadnieniem współ- 
czesnego życia jest problem nędzy 
mas. 

Rozwiązanie go da się osiągnąć 
tylko przez wzmożenie wysiłku pro- 
dukcyjnego, przez taką organizację 
sił wytwórczych, która zapewni 
najobfitszy rezultat. Wysuwa się 

zagadnienie ewolucji ku nowym, 

wyższym formom produkcji. Uprze- 
mysłowienie, racjonalizacja wytwór- 

czości—oto zagadnienia. Jakie siły 

tego dokonają? Żubrza forpoczta 
ruchu konserwatywnego jest Oczy- 
wiście drogowskazem zupełnie in- 

nego kierunku. 
Do spełnienia tych zadań za- 

przęgnięte być muszą Świeże siły 

społeczne. Uzdrowienie, nowa, in- 
na niż dotąd, lepiej i głębiej się- 

gająca do potrzeb współczesnych 

dyscyplina ruchu zawodowego — 

oto najpierwsze na tej drodze za- 

danie. A dalej: współpraca klas w 

specjalnej reprezentacji interesów 
gospodarczych, któraby część ju- 
prawnień przedstawicielstwa _poli- 

tycznego (parlamentu) przejęła. 

Zagadnienia gospodarcze na 
front! Ekonomika musi być punk- 
tem wyjścia każdej koncepcji poli- 
tycznej. Ustrój, który nie pozwoli 
posuwać się ciągle naprzód w wyś- 
cigu o pomyślność gospodarczą 
kraju jest szkodliwy, w ciężkich wa- 
runkach bytu Polski, wręcz zgubny. 

W kilka linjach zarysowaliś- 
my tu tylko zagadnienia naczelne. 
Na uboczu pozostaje szereg in- 
nych. Weźmy najbardziej zrozumia- 
łe dla nas, bo najbliższe, specyficz- 
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tarz Rossa. 

   

i potrwa do niedzieli. 
Przed domem przy ul. Portowej, 4 

łek Piłsudski, zaciągnięto honorowe war 

wyżkę, jaką | 

ATYCZNY. 
   

  

Dzisiaj, dnia 26 listopa 

Janiny 
która swe nadwątlone siły ofiar 

Eksportacja odbędzie się 

O smutnym tym ok 

У аЩ 

Marszałek 16е ИОЙ 
Wczoraj o godz. 8.05 rano przybył @ 

Piłsudski w towarzystwie Ministra Spraw. 
rektora departamentu politycznego Ministe 
Świtalskiego, zastępcy tegoż Kaweckiego, | 
osobistego rotmistrza Grocholskiego. | 

Marszałek przeszedł przed frontem | 
Leg. z pocztem sztandarowym, poczem pc 
Inspektoratu Armji Nr. 1. gen. Farą i 
oraz przedstawicielami władz cywilnych 
watnego swego brata, sędziego Sądu Oki 
ulicę Portową 6. Marszałka Piłsudski 
korpus oficerski, oraz niezliczone tł 

Dzień wczorajszy spędził Marszałek 
przedstawicielami formacyj wojskowych, 

Pobyt Marszałka Piłsudskiego w № 

um, 

  

(Telefonem od własnego korespondenta z 

Wilno, Piątek 26 listopada 1926 r. 
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   Ś. p P. 

        Ka alera Virtuti Militari 

      

  

      
    

     

    

             

        
    

   
   
     

   
    

    

  

ki Wil | I W WINIE. 
Wilna Marszałek Józef 

dliwości Meysztowicza, dy- 
ja Spraw Wewnętrznych 
ora Prystora i adjutanta 

mpanii honorowej 1 p. p. 
przywitaniu się z szefem 
ałem _Burhardt-Bukackim 

echał do mieszkania pry- 
lego Jana Piłsudskiego na 

owacyjnie in corpore 
ności. 

udski na konferencjach z 
cjonujących w Wilnie. 

nosi charakter polityczny 

ego 

    

а samą pod- 
ali wojskowi. 

arszawy). — 

     
     

Komisja skarbowa opracowuje obecnie projekt uregulowania po- 
borów urzędniczych, 
trzymali wojskowi. 

celem przyznania im podobnej podwyżki, jaką o- 

Liga Narodów. 
Z komisji mandatowej. 

GENEWA. 25.X1. 
wej, członkowie jej są 

(Pat.). Sądząc z ostatniej sesji komisji mandato- 
zdania, że ani Rada, ani poszczególne rządy nie 

mają prawa wtrącania się do jej działalności. 
W zakresie badania i krytyki sprawozdań mandatarjuszy komisja 

jest całkowicie niezależna. 
Niezależność ta musi być utrzymana tem bardziej, że wnioski ko- 

misji nie będą obowiązujące i posiadają jedynie wartość opinji niezależ- 
nych rzeczoznawców. 

Pogodzenie więc stanowiska Wielkiej Brytanii, a ewentualnie całej 
Rady ze zasadniczo odmiennem stanowiskiem komisji nie będzie spra- 
wą łatwą. 

Rokowania łotewsko»rosyjskie. 
RYGA, 25-XI. (Pat.). Rokowania łotewsko-rosyjskie o zawarcie paktu o niea- gresji toczą się dalej. 
Komentarze dzienników są w tej sprawie bardzo 

pozostają jeszcze do przezwyciężenia wielkie trudności, 
ograniczone. Jak się zdaje, 

Wzmocnienie wojsk kantońskich. 
PARYŻ, 25.XI. (Pąt.). Według doniesień 

Jang-Tsen miał przejsć wraz z 50 tys. żołnierzy 
„Chicago Tribune“ z Hankou gen. 
na stronę wojsk kantońskich. 

ATS ZACERORYSECK LUTRA RITEK N EST AKTAI TIT 

nie nasze. Znamieniem naszych 

gzasów jest potężny ruch odro- 

dzeńczy narodów, stanowiących do 
niedawna słabo wyodrębnioną ma- 
sę etniczną. 

Ruch ten w przecięcin społecz- 
nem jest nawskroś demokratyczny. 

Rozwija się w warstwach ludo- 

wych i przeciwko ziemiaiūstwu, 

Warunkiem wielkiej przyszłości 
Polski jest wciągnięcie tych ruchów 
w orbitę wpływów państwowych i 
kulturalnych Polski. Polityka, któ- 
raby misję tę w myśl programu 
federacyjnego podjęła, musi mieć 
charakter społeczny, taki, jaki w 
ideologii odrodzeńczych ruchów 
narodowościowych przeważa. 

Potrzeby mas, najszerszych mas, 
a nie potrzeby wybranej kasty są 
tu drogowskazem. 

Jakże więc w świetle współcze- 
snych potrzeb wygląda zagednienie 
silnej władzy? 

Nie jest ona celem sama przez 
się, Mit o silnej władzy monarchi- 

    

cznej ujmuje ją formalnie tylko. 
Dla nas oznacza ona swobodę woli 
kierowniczej, skierowaną ku wzmo- 
żeniu sił żywotnych kraju, ku 
wzmożeniu wysiłku |[gospodarczego, 
jako podstawie rozwoju państwo- 
wego. Silna władza, jako czynnik 
zdolny do porwania za sobą ener- 
gii społecznej nowych, nie wyczer- 
panych jeszcze warstw społecznych, 
czynnik atrakcji dla budzących się 
ruchów narodowych. 

Silna władza, która tych zadań 
nie realizuje, jest jak forma, duszy 
pozbawiona: staje się tyranją. 

Bolesław Wścieklica. 

   Kolektura Loterji Państwowe 
Mała Pohulanka 6, m. 16 i Dom H/K. 
„ZACHĘTA”, Gdańska 6, tel. 9-05. 
Losy do wymiany do kl. III 
nadeszły! Wymiana do 4 grudnia. 

Są nieliczne wolne losy! 
- Za 6 zł. można wygrać 30.000 zł. 
Loterja dobroczynna!!! 2229 

   
      

      

    

   

    

WILEŃSKI 
ORGAN DEMOKR 

: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście— 
o zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, 

-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku 
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dowolnie zmieniane. 

da, odbędzie się eksportacja zwłok 

durhardtówny 
'owała pracy na polskiej kulturalnej niwie na Litwie. 
o godz. 10 rano z Dworca Kolejowego na cmen- 

rzędzie zawiadamia społeczeństwo 

Rolników Ziemi Kowieńskiej. 

  

Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Obrady nad projektem u- 
stawy wyborczej do rad ad- 

ministracyjnych. 

Sejmowa komisja administra- 
cyjna obradowała wczoraj w dal- 
szym ciągu nad projektem ustawy 
wyborczej do rad administracyj- 
nych. Podkomisja zaproponowała 
uchwalenie 5-ciu artykułów, —i tak: 

1. Wybory do rad powiatowych 
zarządza wojewoda. 

2. W tym celu wojewoda dzieli 
powiat na okręgi wyborcze. 

3. Okręgiem wyborczym może 
być jedna lub kilka gmin. 

4. Przy tworzeniu okręgu wy- 
borczego będą stosowane następu- 
jące zasady: 

a) By każda gmina wchodziła 
w skład okręgu; 

b) By okręgi 
całość; 
--€) By ludność gminy, należą 
do jednego typu narodowościow. 
go, nie była rozdzielana; 

d) By z powiatów mieszanych 
mogły być utworzone przynajmniej 
3 okręgi; 

e) By miasta miały conajmniej 
3 mandaty; 

5. Podział mandatów będzie 
proporcjonalny, a wybory człon- 
ków do rad gminnych będą się 
odbywały przez kolegja wyborcze. 

Po dyskusji zabrał głos szereg 
posłów, i uchwalono wszystkie 
ustawy. 

Debaty nad budżetem Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. w 
sejmowej komisji komisji 

budżetowej. 

Na posiedzeniu sejmowej komi- 
sji budżetowej pos. Kaczyński (Ch. 
D.) wygłosił referat o budżecie Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. ošwiad- 
czając, iż zamierza zaproponować 
podwyższenie budżetu o 816 tys. 
złotych oraz 6 rezolucyj, między 
innemi w sprawie zreorganizowa- 
nia administracji _ Ministerstwa, 
poddanie szkół zawodowych pod 
bezpośrednie kierownictwo kura= 
torjów, większej opieki nad szko- 
łami akademickiemi. 

Po referacie zabrał głos kie- 
rownik Ministerstwa p. Minister 
Bartel, który akceptował w zupeł- 
ności postulaty wysunięte przez 
referenta i prosił o wstawienie do- 
datkowe jednego miljona złotych 
na budowę gmachu Ministerstwa. 

Następnie odbyła się dyskusja. 
Na wywody mówców replikowal 
raz jeszcze p. Minister Bartel. 

Sprawa ratyfikacji traktatu 
gwarancyjnego polsko-ru- 
muńskiego w senackiej ko- 
misji spraw zagranicznych 

i wojskowej. 

Senacka komisja spraw  zagra- 
nicznych i wojskowa obradowala 
pod przewodnictwem sen. Białego 

stanowiły jedną 

     

« (Piast) nad sprawą ratyfikacji trak- 
tatu gwarancyjnego polsko-rumuń- 
skiego 

Obecny na posiedzeniu mini- 
ster spraw zagranicznych Zaleski 
wyjaśnił, że Rumunja uznaje pre- 
tensje obywateli polskich, wywła- 
szczonych w Besarabji do pełnego 
odszkodowania na równi z obywa- 
telami innych państw, przyczem 
minister dodał, że polski charge | 
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Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 
Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 
Naczelny redaktor przyjmuje od 2—43 ppol. 

Redaktor działu gospodarczego 
0d8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

ppoł. 

przyjmuje 

T 30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, o:ł. z zastrzeżeniem miejsca 10% 
ogłoszeń mogą być przez administrację 

drożej, w dnie świąteczne i za=* 
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WILKIANIE | 
wszystkich warstw i każdego й 
wieku, spieszcie ujrzeć niezrówn. E 

komików świata 

PAT i PATAGIION 
w najnowszej, tryskającej szam- 

pańskim humorem farsie 
„ZJĘCIOWIE w OPAŁACH* 

2232 Dziś w kinie „HELIOS%.Ę 

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. 

d'affoires w Bukareszcie otrzymał 
od rumuńskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych zapewnienie, że 
sprawa odszkodowania obywateli 
polskich będzie w jaknajprędszym 
czasie załatwiona. 

W toku dyskusji Marszałek Se- 
natu Trąmpczyński popierał ko- 
nieczność energicznej akcji w spra- 
wie odszkodowań. 

Przeciwko ratyfikacji opowie- 
dział się sen. Ringiel (Koło Żyd.), 
motywując swe stanowisko obawą 
komplikacji stosunków z sąsiada- 
mi, i ponadto stosunkiem rządu 
rumuńskiego do mniejszości ży- 
dowskiej. 
„Po dyskusji komisja postano- 

wiła zaproponować Izbie ratyfiko- 
wanie traktatu gwarancyjnego. 

Pozatem komisja przyjęła rezo- 
lucję sen. Białego wzywającą rząd, 
aby przy sposobności ratyfikowa- 

R nia 

      

  

  

dyplomatycznej postarał się o za 
bezpieczenie praw obywateli pol- 
skich oraz władz polskich do ma- 
jątku i zarządu fundacji małżon- 
ków Dutkowskich, w Czartorji na 
Bukowinie. 

Z senackiej komisji skar- 
bowo-budżetowej. 

Senacka komisja skarbowo-bud- 
żetowa zakończyła dyskusję nad 
Sprawozdaniem Najwyższej  lzby 
Kontroli o działalności Minister- 
stwa Robót Publicznych. 

Przyjęto trzy rezolucje zapro- 
ponowane przez referenta sen. Kę- 
dziora (Piast). Jedna z nich wzy* 
wa Ministerstwo Robót Publicz- 
nych do sfinansowania sprawy wy- 
dzierżawienia nieruchomości w O- 
lechowcach (Małopolska), budowy 

OO
OD
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strażnic dla korpusu ochrony po- | 
granicza, oraz budowy domów u- 
rzędniczych w województ. wschod- 
nich. Inna wzywa rząd do ścisłego 

mierzania i ściągania daniny l2- 
sowej na odbudowę kraju. : 

Następnie komisja omówiła 
sprawozdanie Najwyższej Izby Kon- 
troli o działalności Ministerstwa 
W. R.i O. P., poczem przeszła 
do omówienia takiegoż sprawozda- 
nia o działalności Ministerstwa Ko - 
munikacji. 

Pos. Januszewski (Wyzw.) za- 
proponował rezolucję wzywającą - 
rząd do zorganizowania jednostki 
administracyjnej w _ Ministerstwie 
Komunikacji, kierującej lotnictwem 
cywilnem, któraby mogła wywie- 
rać należyty wpływ na politykę 
lotniczą, istnienie bowiem referatu 
czyli działu jest niewystarczające. 

Dyskusję nad tą rezolucją po- 
stanowiono odłożyć do czasu roz- 
patrywania budżetu. Wicemarsza- 
łek Woźnicki zawiadomił pisemnie 
przewodniczącego komisji o zrze- 
czeniu się referatu budżetu Min. W.. 
R.i O.P. motywując to tem, że mini- 
sterstwo to zamierza kontynuować 
dotychczasową politykę szkolną i 
oświatową, z którą pogodzić się 
nie może. : 

Wobec tego komisja wybrala 
referentem sen. Thulliego (Ch. D.). 

Referat Generalnej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów powierzono sen, Sze-' 
reszewskiemu (Koło Żyd.). 

  

Kupujcie „Kurjer Wileński”,
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Prezydent Rańkowski nareszcie ustąpi! 
Z posiedzenia 

Na ostatnie posiedzenie naszej 

R. M. zebrało się pełne quorum. 

Po prędkiem stosunkowo załatwie- 
niu sprawy przeznaczenia folwarku 

miejskiego Tupaciszki na wydzie- 

lenie parcel dla pracowników i ro- 

botników miejskich i po uchwale- 

niu prowizorjum budżetowego na 

pierwszy kwartał 1927 r. w takich 

granicach jak było przewidziano w 

budżecie na ostatni kwartał b. r. 

przystąpiono do sprawy rozbudowy 

elektrowni miejskiej. 
Sprawa ta już nieraz zajmowa- 

ła dużo miejsca na łamach naszej 

prasy. Dawno już zwracano uwagę 

na niedołężną i wprost szkodliwą 

gospodarkę obecnego Szefa Sekcji 

Technicznej osławionego Piegutka- 

Piegutkowskiego. : 
W dyskusji zabrało głos kilku- 

nastu radnych. Po ostrem jak zwy- 

kle—przemówieniu r. Studnickiego, 

który powołując się na opinię roz- 

maitych osób, domagał się odrzu- 

cenia magistrackich projektów roz- 

budowy elektrowni zabierali głos 
cały szereg radnych z ugrupowań 

żydowskich, którzy użalając się na 

dość duże opodatkowanie miesz- 

kańców m. Wilna proponowali 
wstrzymać się z zakupem maszyn 

i kotłów do czasu otrzymania spe- 

cjalnej pożyczki na ten cel. Wobec 

zapisania do głosu kilkunastu rad- 

nych uchwalono ograniczyć czas 

przemówień do 5 minut. 
Pomimo ograniczenia czasu ca- 

ły szereg radnych robi zastrzeżenia 

co do gospodarki Sekcji Technicz- 

nej—ani jednego głosu w obronie. 

Z ciekawszych przemówień było 

przemówienie radnego J. Godwo- 
da. W 5 minutowem przemówieniu 

p. Godwod stwierdza, że sprawa 

rozbudowy elektrowni miejskiej i 

przejścia na prąd zmienny była za- 
opracowana przez 

dyrekcję elektrowni jeszcze przed 
wojną. W 1919 r. sprawa ta była 
postawiona na porządek dzienny 
ówczesnego Magistratu. Przyjście 

do rządów obecnego Magistratu i 

p. Piegutkowskiego całkowicie za- 

bagniło sprawę elektrowni. Pomi- 

mo domagania się ówczesnego dy- 

_ rektora elektrowni inż. Blumberga 
przeprowadzenia remontu turbiny 
p. Piegutkowski wykombinował bu- 
dowę małych elektrowni dzielnico- 
wych—na Portowej i przy ul. Ra- 
duńskiej. Na budowę tych elektro- 
wni miasto wydatkowało około 
1.000.000 zł. a obecnie po przejś- 
ciu na prąd zmienny —elektrownie 
te będą wyrzucone gdyż nikt tych 
maszyn nie kupi. Wobec braku 
prądu i konieczności pozostawie- 
nia całych dzielnic miasta w ciem- 
nościach — p. Piegutkowski poza- 
wierał umowy z przedsiębiorcami 
prywatnymi i dawał im maszyny 
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W JESIENNE WIECZORY. 
Cudnie ciepły i słoneczny listo- 

pad, jakiego istotnie najstarsi lu- 
dzie nie pamiętają, skłania do 
spacerów i wycieczek sportowych 
nawet. Niemniej wieczory, wierne 
kalendarzowi i porze roku, stają 
się długie, coraz dłuższe. W mieś- 
cie nie mają ludzie prawie wcale 

    

" czasu czytać. Kto dziś czyta? Re- 
cenzenci i stare panny, bo nawet 
odlotki wolą sobie chwilę po- 

Jęcać sportom i chodzić do ki- 
na, a dorośli!... Nawet w wagonie 
nie biorą książki do ręki, bo jeż- 
dżą nocami dla zyskania na czasie. 
Skomplikowane życie współczesne, 
zwiększające się wymagania kom- 

- fortu i elegancji, a co za tem idzie, 
mus intensywnej pracy dla zdoby- 
cia tychże, wszystko to niewiele 
zostawia czasu do rozkoszowania 
się subtelnością analizy lub ma- 
lowniczym inpresjom autorów po- 
wieściowych. 

To też półki księgarskie šwie- 
cą przerażającemi pustkami, jeśli 
mówić mamy o nowościach. Nic 
godnego uwagi się nie ukazało, 
albo nie wiele: książka Goetla, nie- 
przeciętna, znów dowód tego wiel- 
kiego talentu, co się urodził w 
ogniu wojny i wstrząsach przygód 
na dalekim wschodzie, Perzyńskie- 
go powieść, dowcipne lecz zwykłe, 
potylekroć słyszane warszawskich 
kawiarni koncepty... a przepraszam 
jest sensacja 13-te wydanie Trę- 

Rady Miejskiej. 

miejskie na dostarczanie prądu dla 

miasta. Bieżące roboty były całko- 
wicie zaniedbane. 

Słupy nie zamieniane od czasu 

wojny. Na skutek tego zdarzają 

się często nieszczęśliwe wypadki 

pośród robotników, a przed tygod- 

niem przy zamianie słupów jeden 

z robotników padając razem ze 

zgniłym słupem zabił się, a drugi 

leży w szpitalu walcząc ze šmier- 

cią. 
Na zakończenie przemówienia 

radny Godwod stawia wnioski: 
1) widząc masę braków i błę- 

dów, popełnionych przez kierow- 

nika Sekcji Techn. p. Piegutkow- 

skiego Rada Miejska wzywa go do 

podania się do dymisji. 
i 2) wobec konieczności rozbu- 

dowy elektrowni, zgodnie z opinją 
rzeczoznawców — upoważnić Magi- 

strat do kupna kotłów i maszyn. 

Pośród radaych robi się zamie- 

szanie. Nikt z nich Piegutkowskie- 

go nie bronił i nie wiedzą jak się 

zachować wobec pierwszego wnio- 

sku. Nareszcie ktoś z radnych skła- 

da wniosek — przekazania sprawy 

do Komisji Rewizyjnej i po zbada- 

niu wniosek ten przegłosować. 

Większością głosów wniosek p. 

Godwoda uchyla się i przyjmuje 

się wniosek przekazania do Kom. 

Rew. (także brak zaufania). Drugi 

wniosek kupno maszyn jednomyśl- 
nie został uchwalony. 

Po załatwieniu spraw podatko- 

wych (naturalnie nieniniejszych niż 

w latach ubiegłych) i po uchwale- 

niu wypłacenia prac. miejsk. jed- 

norazowego zasiłku narówni z pra- 

cownikami państwowymi — vice- 

prezydent odczytuje list z rezyg- 

nacją ze stanowiska, lecz nie 

Piegutkowskiego, jak tego Rada 
Miejska oczekiwała, lecz prezy- 
denta p. Bańkowskiego. 

Po odczytaniu tego pisma p. 

Godwod stawia wniosek, ażeby 

Rada uchwaliła rozwiązanie się 
i wyznaczyła nowe wybory. Rad- 

ni powstają z miejsc i z okrzyka- 

mi: „Rezygnację i sprawę rozwią- 

zania R. M. odłożyć na następne 

posiedzenie!" — opuszczają salę. 

Kiedyż jednak skończy się na- 

reszcie. 
  

  

Największy szlagier świata 

MURJGR GARÓRI" э 
wediug powiešci Jules Verne'a, 

p. t. Michel Strogoff. 

W roli tytułowej: „Iwan Moz- 
żuchin*, ; 

w roli Nadji: „Natalja Kowańko*; 

wkrótce : 

w Kinie „POLONJA“. 
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AKADU" 
dowatej Mniszkówny!  (Ordynat 
Michorowski 10 a Gehenna 8 wy- 
danie) w opracowaniu filmowem... 
Najpopularniejsza w Polsce autor- 
ka, nad której utworami łzy ronią 
w każdej szwalni. Nie gorszmy się! 
Najwięcej wydań w Paryżu miała 
trylogja de Kobry La madonne des 
sleeping, bynajmniej nie uznawana 
za arcydzieło stylu i fabuły przez 
krytyków. Kino przenikające co- 
raz silniej psychikę współczesnego 
człowieka, czyni też nacisk, na ze- 
wnętrzną przynajmniej szatę  lite- 
racką powieści, wydawanych po- 
pularnie. Oto mamy najobiitszy 
dorobek wydawniczy ostatnich mie- 
sięcy. Po 95 gr., z efektownym ry- 
sunkiem na okładce, sypią się „jak 
z rękawa” tłomaczenia i przedruki 
rzeczy oryginalnych, —stare, star- 
sze i najnowsze, bez planu i wy- 
boru, na los szczęścia i na wabia. 

Mamy tu Dygasińskiego i Lon- 
dona, Winawera i Zolę, Pirandel-. 
lego i Flaubert'a, Ligockiego i Cal- 
derona. Wybierano rzeczy  naj- 
sławniejsze, zapomniane trochę, 
lub te właśnie, których czytelnicy 
najwięcej żądają. Jack London bo- 
daj na pierwszym miejscu, jego 
wieczne, z 1001 dnia i nocy przy- 
gody, w najmniej znanym dotąd 
kraju błota i mrozów, w tym pot- 
wornym Klondyke, gdzie ludzie 
są gorsi stokroć od zwierząt, a 
zwierzęta równorzędną odegrywają 
rolę, kędy poszukiwacze złota za- 
mierają z głodu na workach ze 
złotym piaskiem, te wszystkie о- 
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Władomości polityczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzącą środę minister 

Spraw Zagranicznych p. Zaleski u- 

daje się do Genewy na grudniową 

sesję Rady Ligi Narodów. Będzie to 

pierwsza sesja, na której weźmie 

udział przedstawiciel Polski. P. Za- 

leskiemu będą towarzyszyli p. p. 

Strassburger, Tarnowski i Kutrze- 

ba, płk. Sztabu Gen. 
Rada Ligi Narodów ma się za- 

jąć kwestją ograniczenia zbrojeń, 

podstawą do czego mają być ma- 

terjały, opracowane przez specjal- 

ną komisję rozbrojeniową. 
© 

W kołach parlamentarnych zwra- 

cają uwagę, że w nadchodzącą SO- 

botę upływa termin złożenia sej- 

mowi przez rząd dekretu praso- 

wego. 
© 

Dziś o godzinie 5 ppoł. odbę- 
dzie się posiedzenie Rady Ministrów, 

na którem ma być przyjęty projekt 

Opinjodawczej Rady Finansowej 
przy Min. Skarbu. 

Skład tej Rady ma wynosić 10 

osób, zaś przewodniczącym jej ma 
być minister skarbu. 

© 
W nadchodzącą niedzielę w 

Warszawie będzie obradować Rada 

Naczelna Związku L.-N. przyczem 
będzie szczegółowo omawiana spra- 

wa stanowiska Z. L. N. w sprawie 

nowych ugrupowań politycznych. 
Na posiedzeniu ma wygłosić 

przemówienie p. Roman Dmowski. 

© 
P. vice-premjer Bartel wysto- 

sował okólnik do wszystkich ku- 

ratorów województw Wschodnich, 
w którym domaga się większych 
starań nad rozwojem szkolnictwa, 

a zwłaszcza nad sprawami Oświaty 
mniejszości narodowych. 

© 
W dniu wczorajszym zakończy- 

ła doroczne swe obrady Rada Na-, 
czelna Związków  Ziemiafskich 
Rzpitej Polskiej.” 

Był tam omawiany stosunek do 
marsz. Piłsudskiego. . 

Ze względów kurtuazyjnych na 
stanowisku prezesa pozostawiono 
nadal p. Maurycego Zamoyskiego. 

Nastroje ziemian znalazły swój 
wyraz w wyborze pp. Jundzjłła i 
Steckiego do rady. 

© 
W Min. Oświaty wybuchł kon- 

flikt pomiędzy kierownikiem tego 
resortu, p. vice-premjerem Bartlem, 
a vice-ministrem Gajczakiem, któ- 
rego działalność przyniosła Opła- 
kane wyniki, tak, że p. Bartel po- 
stanowił tę sprawę załatwić. 

Wczoraj po południu rozeszła 
się wiadomość, iż p. Gajczak о- 
trzymał dymisję. P. Bartel na za- 
pytanie prasy zaznaczył, że dymisji 
nie udziela on, lecz Rada Mini- 
strów. 

P. Bartel postawił wniosek o 

   

wkrótce otwarcie 
w gmachu 

przy ul. Dąbrowskiego 5. 
     

  

powieści ze „szlaku* bawią mło- 
dzież i dorosłych, wieczną bajką 
nieprawdopodobieństw i przygód. 

Mamy i powieści histo- 
ryczne Kraszewskiego i Wells'a 
fantazję Niewidzialny jedną z lep- 
szych jego rzeczy, Dygasińskiego 
obrazy z życia mętów społecznych 
i wsi, pól i lasów mazowieckich, 
które tak świetnie malować umiał. 
Znana santymentalna powieść Dau- 
det'a Le petit Chose, (Mały) i 
fantastyczne przygody bajecznego 
typu  południowca francuskiego 
Tartarin'a unieśmiertelnionego przez 
A. Daudet'a, który kochając swe 
„poludnie“ Ie Midi z całego serca, 
opisał je tak dosadnie i zjadliwie, 
że jak sam twierdził potem, wie, 
iż życiu jego grozi niebezpieczeń- 
stwo, gdyby się w ząacnej mieści- 
nie Tarascon pokazał. 

— Ze znanych polskich auto- 
rów, widzimy obficie powieści Tet- 
majera Otchłań, Księżniczka Me. 
tella, Anioł Smierci, Na Skalnem 
Podhalu, tuż zaraz Valter Skotta 
romans historyczny Ryszard Lwie 
serce, ilustrowany według filmu 
amerykańskiego, w którym Dou- 
glas Fairbanks dokonywa cudów 
ekwilibrystyki i humoru. Tak samo 
ilustrowaną jest Cyganerja Murge- 
ra, nieśmiertelny kodeks praw dla 
artystycznej braci po dziś dzień, 
oraz wielkie dzieło V. Hugo Nę- 
dznicy. Widzieliśmy w Wilnie ten 
film, jeden z najpiękniejszych jakie 
zostały odegrane w ostatnich cza- 
sach. Dzięki niezwykle szczęśliwe- 

WI1LENSK 1 

dymisji Gajczaka, gdyż tam, gdzie 
się dwóch nie zgodzi, jeden musi 
ustąpić, — ja zaś nie mam zamia- 
ru ustępować — oświadczył pan 
Bartel. 

Sprawa dymisji p. Gajczaka ma 
być załatwiona na jutrzejszem po- 
siedzeniu Rady Ministrów. 

Konflikt powyższy wynikł rów- 
nież na tem tle, że p. Bartel do- 
magał się, ażeby instruktorowie 
wychowania fizycznego w szkołach 
byli rekrutowani ze sfer wojsko- 
wych, zaś p. Gajczak był przeci 
wny temu. 

Rónież w kwestji szkół po- 
wszechnych p. Bartel był za typem 
4-klasowym, a p. Gajczak za 1- 
klasowym. 

Jako kandydatów na miejsce p. 
Gajczaka wymienia się vice-kurato- 
ra łódzkiego, p. Pogorzelskiego, 
prof. Radwana i prof. Anczyca. 

Minister Rolnictwa, p. Nieza- 
bytowski w wywiadzie prasowym 

rozwinął swój pogląd na bieżące 

zagadnienia rolnictwa. M. i. oświad- 
czył: 

Jednym z najważniejszych czyn- 

ników, wpływających ujemnie na 

rolnictwo, był dotychczasowy brak 

stałości w polityce państwowej. Za 
główne przyczyny złych wyników 

w produkcji rolnej p. minister u- 
waža: 

1. Brak kredytów długotermi- 
nowych i wysoka' stopa procento- 
wa kredytów krótkoterminowych. 

2. Dysproporcja pomiędzy ce- 
nami produktów rolnych i prze- 
mysłowych. 

3. Nadmierne i nieracjonalnie 
rozwinięte pośrednictwo w zakre- 
sie obrotów wytworami wiejskiemi. 

4. Brak urządzeń, ułatwiających 
wywóz produktów rolnych. 

5. Zbyt mała pojemność rynku 
wewnętrznego. 

Za główne zadanie rządu wkie- 
runku podniesienia roinictwa p. 
minister uważa ustalenie warunków 
rolnych. Obecny rząd kilkarotnie 
zaznaczył, że celem jego jest opar- 
cie rozwoju Polski na rolnictwie. 
Specjalną uwagę trzeba zwrócić na 
te dziedziny, które wymagają więk- 
szych nakładów pracy. 

P. Minister stwierdza następnie, 
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Sprawa Wystawy Ziem Wschodnich 
w Wilnie. 

Wczoraj wrócili z Warszawy de- 

legaci miejscowego Komitetu Orga- 

nizacyjnego Wystawy Ziem Wscho- 

dnich prof. dr. Stefan Ehrenkreutz 
i p. Mieczysław Bohdanowicz. 

W Warszawie delegaci byli u Mi- 

nistra Przem. i Handlu p. Kwiat- 

kowskiego, u Ministra Komunikacji 
p. Romockiego, oraz u Ministra 
Rolnictwa p. Niezabytowskiego, a 

także odbyli dłuższą konferencję z 

wiceministrem przemysłu i handlu, 
p. Doleżalem. 

W czasie tych wszystkich kon- 

ferencyj wyjaśniło się, iż czynniki 

rządowe bardzo przychylnie usto- 

sunkowują się do myśli urządzenia 

wystawy Ziem Wschodnich, oraz, 

że za najbardziej wskazane miejsce 

ku temu uważają Wilno. Projekt 

urządzenia tej wystawy w Warsza- 

wie, lansowany przez szereg dzia- 

łaczy z Warszawskiego Instytutu 

Badania Stanu Gospodarczego 

Ziem Wschodnich, w sferach decy- 

dujących aprobaty nie znajduje. 

Zarówno istnieją pewne wątpli- 
wości co do widoków powodzenia 
wystawy projektowanej w Grodnie. 
Natomiast wysunięty przed kilku 
tygodniami przez odbytą w woje» 
wództwie konierencję wileńskich 
sfer gospodarczych projekt urzą- 
dzenia dużej wystawy Ziem Wschod- 
nich w Wilnie spotkał się wszędzie 
w kołach rządowych z bardzo ży- 
wem uznaniem. Wymienieni powy- 
żej ministrowie obiecali także w 
miarę możności poparcie finanso- 
we Wileńskiej wystawie. 

Co do terminu wystawy — to 
sprawa ta pozostaje nadal w za- 
wieszeniu. Sfery rolnicze ze wzglę- 
du na to, iż rok obecny jest w 
naszym kraju rokiem  nieurodzaj- 
nym, wolałyby urządzić wystawę 
dopiero w 1928 roku, natomiast 
sfery przemysłowe oraz niektórzy 
przedstawiciele sfer rządowych 
wskazują na jesień 1927 r., jako 
na najbardziej pożądany termin. 

Z ннар сосомеучннетчх орн онн 

że rolnictwo polskie tylko (wtedy 

będzie zapewniało aktywowość bi- 

lansu handlowego, gdy przeprowa- 

dzone będą inwestycje gospodarstw, 

a nadewszystko, gdy ustąpi chwiej- 

ność. 
W sprawie reformy rolnej za - 

znaczył p. minister, że realizacja jej 

tylko wtedy nie odbije się na życiu 

gospodarczem państwa, gdy będzie 

ona przeprowadzona stopniowo, 

t.j. gdy proces rozdrabniania bę- 

dzie się odbywał równolegle do 

podnoszenia się kultury rolnej. 

Trzeba, by przymusowy wykup 

ziemi był stosowany jako środek 
ostateczny. 

  

Z ZAGRANICY. ' 

Sukcesy naszej kawalerji w Ame- 
ryce. 

NOWY-YORK, 25-XI. (Pat.). W czwar- 

tym konkursie międzynarodowych zawo- 

dów hipicznych major Toczek na „Fiam- 
lecie” zdobył drugą nagrodę. 

оООО 906800 

© Kino „POLONJA“ ii. ki. Hiliwica 2. 
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NAD PROGRAM: 

mu doborowi artystów, żaden dy- 
sonans lub [amerykański koncept 
nie zepsuł, (tak jak to miało miej- 
sce z Notre Dame) treści arcydzie- 

ła literatury romantycznni. Dobrze 
jest że sobie o nich przypomną 
ludziska, powieść V. Hugo zawiera 
tyle spraw społecznych i zagad- 
nień etycznych dotąd nie rozwią= 
zanych, iż dziś jeszcze stają się 
one orężem wyostrzonym do wal- 
ki, która od owych czasów toczyć 
się nie przestała.  Wygrzebali też 
wydawcy Bibljoteki groszowej inne 
długie i aktualne w połowie prze- 
szłego wieku powieścidło, E. Sue 
Żyd wieczny tułacz, w którego 
losach fantazją poetycką ubarwio- 
nych, odzwierciedla się walka dwóch 
światów, bajkowe dzieje rodziny 
Rennepont, mającej swych przed- 
stawicieli na wszystkich szczeblach 
drabiny społecznej, co daje auto- 
rowi sposobność malować jaskra- 
wemi barwami rozmaite środowis- 
ka i wskutek konfliktów, oraz in- 
tryg zakonu Societatis Jesu, zakoń- 
czyć istnym stosem trupów, uśmier- 
cając wszystkich swych bohaterów. 
Kto |ciekaw sensacyjnych dziejów 
domów królewskich Francji, ma 
obfitą strawę w romansach  hi- 
storycznych Dumas'a ojca. Oto 
Trzej muszkieterowie, i dwa dal- 
sze ich ciągi, opisujące dwór 

Ludwika XIII, frondę i miłostki 

królowej Anny z pięknym Buc- 
kinckhamem, pod czujnym okiem 
Richeliewa, dalej inne, późniejszych 
lub wcześniejszych czasów sięgają- 

Dziś wspaniały program z udziałem wszechšwiatowych 
artystów: 

czarującej XENI DESNI 

orz RUDOLF KLEIN-ROGGE 
znany ze swej słynnej kreacji „Doktora Mabuze* w obrazie p. t. 

„Klejnot Primadonny 
Salonowo-sensacyjny kryminalistyczny dramat w 8 aktach od- 

słaniający tajemnice kulis teatralnych, gdzie- w przepojonej ero- 

tyzmem atmosferze z za każdego kąta, z za każdej dekoracji 

czai się intryga, grzech i przestępstwo..... 

„Oj. ta ochrona lokatorów*, zrcywesoła farsa w 2 aktach. 

Początki seansów o godz. 4, 6, 8, 10,15. 

Bilety honorowe w dniu premiery nie ważne. 
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ce: La reine Margot, siostra na- 
szego (chwilowo) króla Walezjusza, 
ze zwyrodniałego rodu Vałois, żo- 
ny Henryka III, króla Navarry, 
rzeź św. Bartłomieja i trucicielstwo 
Katarzyny Medicis, opisane wedle 
źródeł historycznych. Pamiętajmy, 
że powieści starego Dumasa jak 
Hrabia Monte Christo i Eugeniu- 
sza Sue różne opowieści o pira- 
tach i intrygach, czytywało nasze 
społeczeństwo z przed lat 50—60 
znacznie gorliwiej niż wspaniałe 
dzieła Balzac'a lub George Sand. 
l wówczas goniono widać za sen- 
sacją i wstrząsem, szukając okrop- 
ności, czarnych charakterów, intryg, 
zguby uciśnionej niewinności, ta- 
jemnic i t. p. Dziwne, iż nie prze- 
tłumaczono do tej kategorii wy- 
dawnictw takiego Consuelo G. Sand, 
jednego z najwspanialszych roman 
d'aventure, jakie w owej epoce się 
ukazały, mamy też fantastyczną 
opowieść 0 žmudzkiej rodzinie 
Szemiotów i Dowgiełłów przez Me- 
rimee Niedźwiedzie Gody. 

I oto lektura na zimowe wieczo- 
ry. Papier wydawnictw 95 groszo- 

wych nie może być wytworny, ale 

druk niezbyt mały, tłumaczenia na- 

ogół dobre, chociaż korekta fatal- 
nie niedbała, ale sposób popula- 
ryzowania dzieł sztuki odpowiedni. 
Na wsi, gdzie godziny biegną o 
wiele mniej szybko, gdzie wieczór 

faktycznie zaczyna się o 5 przy 
naftowej lampie, wskazane są lektu- 

ry tanie, łątwe do nabycia w więk- 
szej ilości. Czy to prywatnie, czy 

     

   

    

Wielki pożar. 
Dziś o godz. 2-ej po północy 

w garażu „Autowil* przy ul. Za- 
walnej Nr. 1 wybuchł wielki po- 
żar. Przyczyną jest nieostrożność 
szofera, który rzekomo miał za- 
prószyć ogień w zbiorniku z benzy- 
ną. Pożar szybko się rozszerzył. Do 
godz. 3-ej strawiony został całko- 
wicie garaż wraz z dwoma sa- 
mochodami i dom stróża wraz 
z szopą. Murowany piętrowy dom 
mieszkalny stojący poza garażem 
stanął w ogniu. obec silnego 
wiatru jest obawa, że pożar będzie 
się rozszerzał. 

Na M. Pohulance obozują miesz- — 
kańcy palących się domów. 1 

Straż ogniowa wykazała całą | 
swą niemoc. 

Na miejsce po 10 minutach przy” 
był tylko oddział samochodowy. 
Beczki konne przybyły dopiero 
po upływie pół godziny. Brak 
jakiejkolwiek organizacji. 

Komendanta na miejscu pożaru 
nie widać. Dobry kwadrans akcja jest 
najzupełniej bezmyślna, co nie po”. 
zostało bez wpływu na trudność 
umiejscowienia pożaru. * -— — - 

Zarówno liczebność i wyposa | 
żenie techniczne naszej straży, jak, | 
i to przedewszystkiem, jej kierow- 
nictwo wymaga gruntownej rewizji. 

Jeszcze jeden kwiatek fatalnej 
gospodarki raagisrrackiej. 

7 T T ESTA AA h 

Od Administracji. 
W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca, jak row“ 
nież wpłacanie zgóry bieżącej pre” 
numeraty do dnia 10-go każdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80.750. į 

i i wa wz. 

Pamiętajcie o głodnych dzieciach! | 

do obiegowej bibljoteczki, lub do“ | 
mów ludowych. Niestety, kolpor” 
też i sprzedaż książek na prowin“ | 
cji, na wsi, jest jeszcze niezorga” | 
nizowany u nas, dużo jest zakąt” 
ków do których książka rzec moż” | 

na nie dociera, i nikt jej tam nie | 

przywozi. A przecież trzeba by po” 
myśleć o tem na serjo. Czytelni" 
ctwo dawniej trochę się szerzyło 
przez dwory, dziś biblioteki nię 
istnieją, poszły na oklejanie okię 
po wioskach, na usłanie chlewód | 
i inne racjonalne użytki, przy d0“ | 
mach ludowych zakładają się czy” 
telnie, komplety książek dobierant 
zwykle według przypisów i katal0“ 
gów układanych w Warszawie w 
Centrali jakiejś gdzie zasiadają IU” 
dzie nie mający pojęcia o charak” 
terze naszej ludności. Zresztą pr0” 
pagandy rozmaite społeczne i po” 
lityczne zraziły mocno ludność 5 
wiejską do czytania czegobądź. Sło” | 
wo drukowane stało się na wśi 
synonimem kłamstwa, mówionć 
nie lepszą ma opinię. | jeśli siś| 
pomyśli, że są wioski mające P- | 
kilkadziesiąt osób dorosłych, które 
nie prenumerują gazet, nie maji| 
nic do czytania, nawet kalendzr' 
nie kupują, a jedyny druk jaki wł) 
dzą, to książki szkolne swych dzie” 
ci, trzeba przyznać, iż wielką nie” | 

dbałością jest nie starać się pod” 
sunąć tym osadom, ludziom i gr'| ; 
madom, lektury i wiadomości ** 
tej formie, jaka by potrafiła 240 

być sobie zainteresowanie i gron”| 

stałych czytelników wytworzyć. H. 
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Žycie gospodarcze. 
Zjazd rolnikow -litwinow. 

W dniu 23 listopada odbył się 
w Wilnie w sali przy kościele św. 
Mikołaja zjazd rolników litwinów, 
zam. na terenie województwa Wi- 
leńskiego. Niezważając na znaczne 
koszta podróży, zjazd zgromadził 
dużo przedstawicieli rolników od 
poszczególnych wsi, a nawet od 
gmin województwa Wileńskiego. Po 
sporządzeniu listy członków zjazdu 
okazało się 130 delegatów, prawo- 
mocnych członków zjazdu, oraz 
do 150 gości. 

Zjazd otworzył prezes komisji 
organizacyjnej p. Józef Kajruksztis, 
poczem nastąpiły wybory prezyd- 
jum zjazdu. Do prezydjum wybra- 
no: Gajgałasa Kazimierza, Lasow- 
skiego Kazim., Szpaka, Brekszę 
Adama oraz Mackiewicza Rafała. 
Przewodniczył obradom p. Kazi- 
mierz Gajgałas (rolnik z powiatu 
więciańskiego). 

Przed rozpoczęciem posiedzenia 
prezes Tymcz. Litewskiego Komite- 
tu w Wilnie dr. Daniel Olsejko 
powitał zjazd w imieniu wileńskie- 
go społeczeństwa litewskiego, życząc 
jak najpomyślniejszych wyników 
pracy. 

Jako pierwszy punkt porządku 
dziennego rozważano kwestję zor- 
ganizowania związku rolników li- 
twinów. Sprawę tą zreferował agro- 
nom Kuryłowicz. W swem prze- 
mówieniu referent starał się wyka- 
zać wszystkie złe strony tego, iż 
rolnicy litewscy nie posiadają jesz- 
cze fachowych organizacyj. W spra- 
wie tej zabrał głos szereg człon- 
ków zjazdu i po zakończeniu dy- 
skusyj powzięto ogólną uchwałę: 
utworzenia w Wilnie Towarzystwa 
Rolniczego, które będzie mogło za- 
kładać swe oddziały oraz kółka 
rolnicze na prowincji. 

Drugim  panktem porządku 
dziennego była kwestja zorganizo- 
wanie spółek kredytowych. W dy- 
skusii nad tym punktem wzięło u- 
dział wiele członków. Ostatecznej 
uchwały lub rezolucji w tej spra- 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
Z Walnego Zgromadzenia wie- 
rzycieli Banku Rolniczo-Przemy= 

słowego. 

W sobotę 20 bm. odbyło się 
w tutejszym Sądzie Okręgowym 
Walne Zgromadzenie wierzycieli u- 
padłego Banku Rolniczo-Przemy- 
słowego, na którem kuratorowie 
zdali sprawozdanie zeswej działal- 
ności oraz sprawozdanie ze stanu 
masy upadłościowej i stanu kasy. 
Na posiedzenie stawili się wierzy- 
ciele bardzo licznie, a pretensje 
wytoczone prawie wyczerpały całą 
sumę passywów Banku. Ze spra- 
wozdania wynika, że aktywa Ban- 
ku po przeszacowaniu ich nie są 
tak beznadziejne i że wierzyciele 
pewne zaspokojenie swych należ- 
ności otrzymają. W szczególności, 
jeżeli uprzywilejowani hipotecznie 
wierzyciele zrzekną się części swe- 
go uprzywilejowania, będąc pod 
groźbą procesów o obalenie swych 
zabezpieczeń. 

Odbyły się też wybory prezesa 
zarządu konkursowego i czterech 
jego członków-syndyków. Wybory: 
te muszą być zatwierdzone przez 
sąd; większość głosów padła na 
adwokatów: Abramowicza Witolda, 
jako prezesa zarządu, Bagińskiego 
Stanisława, Miedzianowskiego Wła- 
dysława, Polikiera Józefa (z War- 
szawy) i Rajfera Nauma — kandy- 
datów grupy nieuprzywilejowanych 
wierzycieli.  Kandydatami grupy 

- uprzywilejowanych wierzycieli byli 
adwokaci: Achmatowicz, Fedoro- 
wicz, Kozłowski i Kukieł - Kra- 
jowski. 

Charakterystyczną jest rzeczą, 
że, ze wszystkich wierzycieli około 
100, którzy byli na sali, tylko 1 
podał głos na kandydatów uprzy- 
wilejowanej grupy, 

Obligacje i świadectwa ułamko- 
we 5/o pożyczki konwersyjnej. 

Jak się dowiadujemy, Wileńska 
Izba Skarbowa zawiadamia wlaš- 
cicieli obligacji i świadectw ułam- 
kowych 5 proc. pożyczki konwer- 
syjnej, że kasy skarbowe będą wy- 
dawać rzeczone walory tylko do 
dnia 15 grudnia r. b. 

Nieodebrane wyżej wymienione 
papiery procentowe do wskazanego 
terminu zostaną odesłane do Mi- 
nisterstwa Skarbu i otrzymanie ich 
przez właścicieli będzie bardzo u- 
trudnione. (s) 

Sprawa weksli przedwojennych. 

Z polecenia Ministerstwa Skar- 
bu, Wileńska Izba Skarbowa eg- 
zekwuje sumy, przypadające skar- 
bowi państwa z mocy weksli przed- 
wojennych, dyskontowanych w b. 
Oddziale Banku Państwowego (ro- 
syjskiego) w Wilnie. W wypad- 
kach niezapłacenia dobrowolnego 

wie zjazd nie powziął, postanowio- 
no jednak starać się o założenie w 
Wilnie banku drobnego kredytu, 
który utworzy we oddziałw w 
większych miasteczkach i wsiach. 

Ponieważ dyskusje nad temi 
dwoma punktami zajęły wiele cza- 
su i była już godz. 1-sza, przeto 
przewodniczący zarządził przerwę 
obiadową do godz. 2 m. 30. 

W czasie tym członkowie zjaz- 
du udali się do klubu litewskiego 
na ul. Dominikańskiej Nr. 12, 
gdzie klub zaprosił wszystkich u- 
czestników zjazdu na obiad do 
swej jadalni. 

O godz. 3-ej w sali posiedzeń 
zjazdu rozpoczął się dalszy ciąg 
obrad. W sprawie zorganizowania 
kooperatyw oraz stworzenia orga- 
nizacyj rzemieślniczych, zjazd nie 
powziął konkretnej uchwały. W 
czasie dyskusji nad tym punktem 
na estradzie ukazał sie białoruski 
poseł na sejm p. Jaremicz, który 
w imieniu białoruskiego związku 
włościańskiego  (Sialanski Sajuz) 
powitał zjazd rolnikow litwinów. 

Wreszcie przystąpiono do ostat- 
niego punktu porządku dziennego: 
wolnych wniosków. Ten ostatni 
punkt dał słuchaczom możność za- 
znajomienia się ze stanem faktycz- 
nym szeregu gospodarstw rolnych 
naszego kraju. Pozatem postano- 
wiono wybrać komisję dla wpro- 
wadzenia w życie postanowień 
zjazdu. 

Do komisji wybrano następują- 
ce osoby; Matjoszajtisa Stanisława, 
Stankiewicza Mateusza, Szpaka, ks. 
Malukiewicza (z Trok), Kazimierza 
Gajgałasa, Adama Bicasza, ks. 
Prunskiego Piotra, oraz Mickusa 
Kazimierza z Sejn. 

Po wspólnej fotografji przewod- 
niczący zamknął zjazd, prosząc jed- 
nocześnie uczestników, aby się u- 
dali do Klubu Przemysłowo-Han- 
dlowego, gdzie odbył się obchód 
jubileuszu D-ra J. Basanowicza 
oraz koncert. N. R. 

należności przez wystawców tych 
weksli Izba Skarbowa, jak się do- 
wiadujemy, wytoczyła przez pro- 
kuratorję akcję cywilną, na sku- 
tek której sąd wydaje już wyroki 
przysądzające skarbowi sumy  cał- 
kowite wraz z kosztami a” 

V) 

Licytacja objektów zasekwestro- 
wanych. 

W sali licytacyjnej Izby Skar- 
bowej przy ulicy Wielkiej Nr. 46 
(składy biura ekspedycyjno-trans- 
portowego R. Wojewódzkiego) co- 
dziennie oprócz sobót i dni po- 
świątecznych, od godz. 10 i pół 
rano, odbywają się licytacje róż- 
nych towarów, mebli domowych, 
maszyn, instrumentów muzycznych 
i wogóle wszelkich objektów, za- 
sekwestrowanych przez urzędy skar- 
bowe na opłacenie nieuiszczonych 
przez płatników podatków. (v) 
  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
25 listopada r. b. 

  

1. Waluty 

Banknoty 

żądano płacono tranzak, 
Dolary St. Zjed. 8,98%4 8.98/1  8,98/2 
Londyn 43,72 43,68 43,71 
Marki niemiec. 2,1442 2,10 - 

Zioto 
Ruble złote 4,76 4,75 4,75 

Papiery procent. 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem.za 1002 — — —  31—37 
8% dol. Wil. B-ku 

Ziem. 1 dol. - — 7,25 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
25-XI b. r. Šių 

1, Waluty - 
-sprzedaż _ kupno 

Dolary 8,99 9,01 8,97 
: Il. .Dewizy 

Londyn 43,71 43,82 43,60 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 31,50 31,58 31,42 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,00 174,43 173,57 
Rzym 38,65 38,72 38, 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
jak z iš a r 1 

spółek zarobk. 
ej zj 15,75—16,25 
Modrzejów 3,70 
Ostrowiec 7,25—1,20—1,25 
Rudzki 1,12—1,11 

SPORT. 
ZA. Z. 8.] 

А. 7. S. w Wilnie podaje do wia- 
domości swym członkom, że dn. 28 b.m. 
o godz. 11. 30 odbędzie się kolejny tre- 
ningowy bieg na przełaj. ||| 

Jednocześnie odbędzie się pierwszy 
suchy trening narciarski w terenie, do 
udziału w którym Komisja Sportowa 
Sekcji Narclarskiej wzywa ik najszerszy 
ogół zawodników Związku. Ćwiczący win- 
ni się zaopatrzyć w kijki narciarskie oraz 

Z OR żę 
biórka na przystani wioślarskiej A. 

Z. S$. na Antokolu. 

KURIER 

Ruch zawodowy. 
Memorjał Komisji Okręgowej Zw. 

Zawodow. w Wilnie w sprawie 
bezrobocia. 

Korzystając z pobytu p. Mar- 
szałka J. Piłsudskiego, komisja Okr. 
Zw. Zaw. doręczyła Mu memorjał 
w sprawie bezrobocia treści nastę- 
pującej: 

Do Pana Prezesa Rady Mini- 
strów. 

W Wilnie szerzy się bezrobocie, 
jakiego nie widzieliśmy od czasu 
wybuchu wojny. Cały większy prze- 
mysł na terenie m. Wilna—drzew- 
ny, zatrudniający do 2000 osób, 
garbarski do 500 osób, jest w znacz- 
nym stopniu unieruchomiony. Drob- 
ny przemysł i rzemiosła także 
przeżywają ciężki kryzys. Liczba 
bezrobotnych zarejestrowanych w 
P. U. P. P. dochodzi do 5.000 o- 
sób. Wobec nadchodzącej zimy i 
wstrzymania prac sezonowych —bu- 
dowlanych, drogowych, wodnych i 
innych — liczba bezrobotnych jesz- 
cze bardziej powiększy się. 

W związku z bezrobociem licz- 
ba zachorowań i Śmiertelność 
pośród bezrobotnych i szczególnie 
pośród ich dzieci wzrosła w za- 
straszający sposób. Statystyka szkol- 
na podaje, że liczba dzieci z otwar- 
tą gruźlicą dochodzi do 15%, a 
dzieci zagrożonych gruźlicą docho- 
dzi do 60%. 

Jeżeli przyjąć pod uwagę, że 
ludność robotnicza m. Wilna o- 
gromnie ucierpiała podczas okupa- 
cji niemieckiej i bolszewickiej, to 
musimy stwierdzić, że żadne miasto 
w Polsce nie poniosło tak dużych 
ofiar jak Wilno. 

Celem częściowego zatrudniania 
bezrobotnych Samorząd m. Wilna 
prowadzi z kredytów, udzielonych 
przez Skarb Państwa, roboty ka- 
nalizacyjne i wodociągowe, zatrud- 
niając około 400 bezrobotnych. W 
innych zaś miastach Polski, obję- 
tych bezrobociem, pomoc ta jest 
zorganizowana znacznie lepiej i 
skuteczniej. Naprzykład, m. st. War- 
szawa mając około 12.000 bezro- 
botnych, zatrudnia około 3.000 
osób, otrzymując kredyt pafstwo- 
wy około 1.000.000 zł. miesięcznie, 
Lwów otrzymuje około 200.000 zł. 
miesięcznie; tylko Wilno otrzymu- 
je około 80.000 zł. miesięcznie. 
Obecnie zaś przewidując zmniej- 
szenie nawet tej sumy kredytów, i 
z tej nieznacznej ilości zatrudnio- 
nych Magistrat redukuje około po- 
łowy. 

Przyjmując pod uwagę ciężki 
stan materjalny bezrobotnych i ich 
rodzin, Prezydjum Komisji Okrę- 
gowej Zw. Zaw. Ziemi Wileńskiej 
zwraca się do Pana Prezesa Rady 
Ministrów z prośbą o wydanie za- 
rządzenia: 

1) natychmiastowego wyasygno- 
wania większych kredytów na pro- 
wadzenie robót kanalizacyjnych i 
wodociągowyci na terenie m. Wilna; 

2) wyasygnowania kredytów na 
akcję dokarmiania dzieci bezrobot- 
nych; 

3) wyasygnowania kredytów na 
akcję wydawania artykułów żywnoś- 
ciowych i opału bezrobotnym i ich 
rodzinom podczas miesięcy zimo- 

ch. 
= I. Godwod 

przewodniczący 

W. Żyłowski 
sekretarz. 

Ze Związku Pracowników Sa- 
mochodowych Ziemi Wileńskiej. 

W dniu 19-m listopada r. b. 
odbyło się posiedzenie Zarządu 
Związku Pracowników Samocho- 
dowych z następującym  porząd- 
kiem dziennym: 1) Zwołanie wal- 
nego zgromadzenia członków Zwią* 
zku. 2) Zmiana: godzin urzędowa- 
nia w Związku. 3) Wystosowanie 
ostrzeżenia do członków Związku 
i zainteresowanych w sprawie zbie- 
rania składek rzekomo z upoważ- 
nienia Związku przez szofera Po- 
łubińskiego. | 

Po zagajeniu posiedzenia przez 
p. St. Grytego uchwalono zwołać 
walne zgromadzenie na dzień 5-ty 
grudnia r. b. (w niedzielę) o godz. 
9 rano. 

Co do godzin urzędowania po- 
stanowiono zmienić, zamiast od 
godz. 4-tej do 6-tej, jak było do- 
tychczas, na godz. od ó-tej do godz. 
8-ej wieczorem Oraz uchwalono 
wystosować odezwę do członków 
Związku i zainteresowach następu- 
jącej treści: Zarząd Związku Pra- 
cowników Samochodowych Ziemi 
Wileńskiej ostrzega wszystkich za- 
interesowanych w tej Sprawie, że 
nigdy nie upoważniał szofera p.Po- 
łubińskiego do zbierania składek 
na rzecz uwięzionego p. Paszkie- 
wicza i za powyższe nie przyjmu- 
je na siebie odpowiedzialności. Na 
tem posiedzenie AA : 

-ki. 
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МЕВ КТ 

Wiešci z kraju. 
Z Rudziszek. 

W ostatnich tygodniach prze- 
śladują gminę Rudziską pożary. 

Spaliły się wszystkie zabudowa- 
nia gospodarza Czupajły w Kolonii 
Rudziszki wraz ze zbiorami i sprzę- 
tami domowemi. Dnia 19 b. m. 
w nocy w tejże wsi spłonął dom 
mieszkalny Al. Kozłowskiego. Wła- 
Ściciela ciężko poparzonego wynie- 
Siono z ognia. Z dobytku nic nie 
uratowano. 

Pod protektoratem proboszcza 
Jurkiewicza nawiązał się komitet 
pomocy pogorzelcom. 

* * 
* 

W pierwszych dniach grudnia 
mają się odbyć wybory wójta i za- 
stępcy wójta. Ludność z niecierpli- 
wością oczekuje dnia wyborów, 
wierząc, że „duch święty” natchnie 
Radę Gminną wyborem człowieka 
energicznego i uczciwego. 

* * 
* 

Prezesem Kółka Rolniczego wy- 
brany został p. Fr. Krawczun, któ- 
ry wiele pracy położyć musi nad 
uporządkowaniem stosunków w 
Kół. Rol. Poprzedni prezes, osła* 
wiony Witold Kucewicz, pozostawił 
interesy kółka tak zabagnione, że 
została, na wniosek instruktora 
Kółek Rolniczych p. Makowskiego 
wybrana specjalna komisja likwi- 
dącyjna „afer Kucewicza*. Ze 
względu na toczące się dochodze- 
nie bliższych szczegółów narazie 
nie podajemy. Wogóle ciemna o- 
soba Witolda Kucewicza chociaż 
zakulisowo, lecz w dalszym ciągu 
mąci spokój ludności. Ciekawe 
jest, kiedy skończone zostaną śledz- 
twa wytoczone b. zarządowi gmi- 
ny, którym jak wiadomo dyktato- 
rował Kucewicz. A może wtedy rę- 
ka sprawiedliwości ukróci działal- 
ność szkodliwą Kucewicza. 

* * 
* 

Powstało na terenie parafji Ru- 
dziskiej Koło Młodzieży Wiejskiej. 
Może umiejętne kierowanie umy- 
słami rozpuszczonych jak dotąd 
młodzieńców ukróci pijaństwo i de- 
moralizację i nie powtórzą się gor- 
szące zajścia przed kościołem w 
czasie procesji. 

* * 
* 

Dzięki energji prezesa koope- 
ratywy p. Skrzyńskiego spółdziel- 
nia w Rudziszkach rozwija się co- 
raz lepiej, tak, że uchwalono już 
powiększyć lokal, jako  niewystar- 
czający obecnemu ruchowi w 
sklepie. 

  

Z RUCHU STRZELECKIEGO 

Związek Strzelecki buduje domy 
strzeleckie. 

W czasach powojennego kryzy- 
su mieszkaniowego nietylko po- 

„szczególne jednostki, ale i całe ży- 
cie społeczne cierpi z powodu bra- 
ku pomieszczeń dla najrozmait- 
szych  organizacyj społecznych. 
Szczególnie ostro odczuwają brak 
własnych lokali organizacje przy- 
sposobienia wojskowego, które po- 
wstały dopiero po wojnie. Zwią- 
zek Strzelecki, który w okresie 
przedwojennym, prowadząc prace 
konspiracyjne, nie mógł dorobić 
się podobnie jak „Sokół'* wła- 
snych budynków, szczególnie jest 
dotknięty brakiem dachu nad głową. 

Wprawdzie na terenie Polski 
posiadamy 973 świetlice strzeleckie, 
zarówno jednak ich liczba, jak i 
rozmiary dalekie są od koniecznych 
wymagań Związku. 

Lokal Związku Strzeleckiego, 
otwarty dla strzelców i gości, ogni- 
skuje całokształt pracy oświatowej 
i zmieścić winien wszystkie zwią- 
zane z życiem strzeleckim insty 
tucje. Tutaj więc znaleść się musi 
bibljoteka, czytelnia, sala do ćwi- 
czeń, przedstawień teatralnych, po- 
pisów chóru i orkiestry, tu mają 
odbywać się wykłady, zabawy i 
gry. Widzimy więc, że lokal strze- 
lecki ma spełniać wielkie i różno= 
rodne zadania. 

Władze centralne Związku Strze- 
leckiego zdają sobie doskonale 
sprawę z tego, iż należy jak naj- 
rychlej zaopatrzyć się we własne 
domy strzeleckie. W tym też celu 
przy Wydziale Wykonawczym Za- 
rządu Głównego pracuje stale re- 
ferent budowlany, który ma za za- 
danie wypracowanie jednolitego ty- 
pu domu strzeleckiego oraz uzgod- 
nienie samorzutnych akcyj w tym 
kierunku na prowincji. 

W lecie roku przyszłego stanie 
13 domów strzeleckich w następu- 
jących miejscowościach: Stryj, Czort- 
ków, Milanów, Polsko-Wola, Ko- 
pina, Przemyśl, Koźlin pod Krze- 
mieńcem, Borysław, Lida, Suwałki, 
Włoszczowa i Borowo. Pozatem w 
Lublinie wzniesiony zostanie wzo- 
rowy dom strzelca. 

Związek Strzelecki ma zamiar 
wkrótce wydać książkę poświęconą 
sprawie domów strzeleckich i 
świetlic. 

Nowy oddział Związku. 

W dniu 17 b. m. został zorga- 
nizowany oddział Związku Strze- 
leckiego w Krzywiczach pow. Wi- 
lejskiego. Liczba członków czyn- 
nych wynosi już, mimo tak krót- 
kiego czasu działalności, około 40. 
Do zarządu oddziału weszli ob. ob. 
1) Jerzy Pałuski, prezes, 2) Kazi- 
mierz Ganela, sekretarz, 3) Edmund 
Krajewski, skarbnik i 4) Stanisław 
Kaniewski, referent  kulturalno- 
oświatowy i gospodarz. Komen- 
dantem oddziału został Józef No- 
sowicz. 

Nowy Zarząd Obwodu Związku 
w Wilejce paw. 

Wobec postawienia rezygnacji 
prezesa Zarządu Obwodu Związku 
Strzeleckiego w Wilejce powiato- 
wej ob. Danowskiego, nastąpiły 
nowe wybory do zarządu, w skład 
którego weszli ob. ob. Bocheński 
Mieczysław— prezes, Komecki Ma- 
rjan—vice-prezes, Kalasiewiczówna 
Jadwiga—sekretarz, Sikorski Mie- 
czysław — skarbnik, Pyzalski Boh- 
dan — referent kulturalno-oświato- 
wy, Starzewicz Jan, Danowski Wła- 
dysław, Kraszewski Jan i Gutow- 
ski Leon — członkowie zarządu. 
Komendantem obwodu jest obyw. 
Szymankiewicz Marceli. 

Oddziały Związku Strzeleckiego 

powstają coraz liczniej. Wydział 
Wykonawczy Zarządu Głównego 
zatwierdza przeciętnie po 20 od- 
działów tygodniowo. 

W sprawie pomnika Józefa 
Montwiła w Kinie, 

Od lat dwudziestu paru w tak 
zwanym parku montwiłłowskim, 
przy ulicy Rosa wznosi się na u- 
stronnym pagórku dosyć wysoki 
cokół o dwóch;kondygnacjach z sze- 
roką podstawą kamienną— to mo- 
nument granitowy O niewyszukanej 
formie i niezupełnie nadającej się 
na pomnik artystyczny, o ileby sta- 
nąć miał dajmy na to gdzieś 
na placu miejskim. Na cokole tym 
miał być umieszczony bardzo pię- 
kny biust bronzowy Adama Mickie- 
wicza w wieku młodym, podług 
dłuta prof. Piusa Welońskiego od- 
lany. Miała to być fundacja Ś. p. 
Józefa Montwiłła, dyrektora banku, 
założyciela trzech kolonij dla urzędni- 
ków w Wilnie. 

w park przy ul. Rosa był nie- 
gdyś częścią ogromnego ogrodu 
Czapskich; następnie rozparcelowa- 
no go przed ćwierć wiekiem; słu- 
żył potem li tylko dla mieszkańców 
miejscowej kolonji. Czasu ostatniej 
wojny ogród zepsuty został przez 
niemców, wznoszących tu swe skła- 
dy wojskowe. Miejscowość ta stra- 
ciła na uroku, a dodać trzeba, że 
były rząd carski nie pozwolił na 
umieszczenie tu popiersia wieszcza 
naszego na przygotowanym przez 
J. Montwiłła cokóle pomnikowym. 

Obecnie, gdy T-wo Popierania 
Pracy Społecznej postanowiło ucz- 
cić pamięć tak zasłużonego Wilnu 
filantropa i założyciela T-wa Mu- 
zycznego „Lutnia“, gdy obu tym 
towarzystwom oraz Zarządowi Wi- 
leńskiego Banku Ziemskiego wyda- 
ło się, że ustawienie pomnika mon- 
twiłłowskiego w głębi dziedzińca 
przy ul. Mickiewicza, mianowicie 
w. ogródku na wprost teatru „Lutni”, 
jest niedostatecznem  uczczeniem 
pamięci niezapomnianych zasług 
męża, wyłonił się nowy  pro- 
jekt, gorąco popierany przez 
wymienioną instytucję bankową, 
ażeby użyć cokołu niedoszłego po- 
mnika Mickiewicza z parku przy 
ulicy Rosa na monument dyr. Mon- 
twiłła, ustawiony w śródmieściu, 
gdziebądź na placyku otwartym, 
lub ogrodzie miejskim. Cokół ów 
uwieńczony byłby popiersiem Mon- 
twiłła, które niegdyś było wykona- 
ne przez rzeźbiarza J]. Noworyttę, 
podług maski pośmiertnej, zdjętej 
przez tegoż artystę. 

Czy biust ów jest zupełnie do- 
brem dziełem sztuki, jest to rzeczą 
kompetencji artysty, kierującego 
sprawą budowy pomnika. Wilnia- 
nie są zaciekawieni tym nowym 
sposobem odznaczenia pięknej pa- 
mięci i wybitnych zasług spolecz- 
nych i kulturalnych J. Montwilta, 
ileże, jak wiadomo w kaplicy Fran- 
ciszkańskiej przy ul. Trockiej znaj- 
duje się już oddawna wmurowana 
staraniem p. J. Ostrejki tablica 
pamiątkowa, opiewająca zasługi 
nieodżałowanego działacza naszego, 
zaś na grobie jego na cmentarzu 
Rosa wznosi się piękny pomnik z 
bronzową podobizną Montwiłła i 
bronzową również figurą genjusza 
z pochodnią, oraz napisem: „Niech 
żywi nie tracą nadziei i przed na- 
rodem niosą oświaty kaganiec". 
Nagrobek ów wykonał znany rzeź- 
biarz warszawski Zygmunt Otto. 
O š. p, Montwille zachowała się 
wdzięczna pamięć współziomków, 
jednak co do ustawienia choćby 
najskromniejszego nowego pomni- 
ka na mieście sądzilibyśmy, że wy» 

  

з 
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WOLNA TRYBUNA. 

Także głos. 
Tyle si pisze i mówi o pom- 

niku, który lud wiljenski ma sta- 
wić Adamu Mickiewiczu. Piszą, że 
lud ma wolny głos. Ot mnie si 
ni puoduoba ni jeden w ta konska 
szopa przy placu Uorzeszkuowej. 
Ja radzę, coby i tanio było i pren- 
dko, stawić ot nazad ta kamienna 
pieca, co na niej Murawjew był i 
w ta puora głowa naszego tuiesz- 
niego poety na nią duorobiwszy, 
jak u tej Muonijuszki. Ni szukąć 
artystów szukalskich aż het w Pa- 
riży, ni gonić lubelskie w Lubli- 
nach—ot jakiści nasz wilienski zna- 
czy tuteszni krajowy hermanowy 
lepiglinek puotrafi. A jakżeż! ja 
tam ni czytał żadne dziady ni ta- 
deusze ni pielgrzymstwa tutejsze, 
ja wiem, że Mickiewicz mieszkaw- 
szy u pana Obsta i napisawszy 
powrót taty i mamy. Więc takiego 
chcę Mickiewicza ot z brodą długą 
i kręconemi wąsiskami, bo inaczej 
mojego gruosika na pomnik ot 
nie dam — i tyla! I pomnika nie 
uznam ni ja ni familja muoja ni 
duozorca u nas ni nasza organi: 
zacia. Ot co! Puodpisawszy 

Kaziuk Kłapećko 
damski choljewkarz 
ul. Łokieć Nr. 13. 

оее 

starczającym byłby dla tego celu 
ów przyzwoicie utrzymany ogród 
przy Lutni. Co do biustu Adama 
Mickiewicza, który jest naprawdę 
dziełem niepospolicie pięknem, to 
szkoda, że wywieziony on zo- 
stał przed kilkunastu laty przez 
brata ś. p. Montwiłła, Stanisława, 
do majątku Szaty na Žmujdzi, 
powinien byłby ozdobić przynaj- 
mniej przyszłe muzeum Mickiewi- 
czowskie przy Uniwersytecie S. B. 
Może da Bóg doczekać, że owa 
piękna pamiątka wróci do Wilna. 
Jest z popiersia tego kopja gipso- 
wa, znajdująca się w posiadaniu 
rodziny ś. p. M. Wasilewskiego, 
przyjaciela J. Montwiłła. Biust ten 
figurował w r. 1905 w sali Miej- 
skiej na obchodzie 50-lecia zgonu 
autora „Dziadów” i zachwycał pu- 
bliczność olśnioną  niepospolitem 
dziełem mistrza Welońskiego. 

Diaulos, 

0 atobuach wieki 
Od mieszkańców dzielnicy an- 

tokolskiej otrzymujemy następującą 
skargę. 

Warunki komunikacyjne między 
Antokolem a innemi dzielnicami 
miasta są w stanie opłakanym. Od 
czasu jak „piegutek” mimo prze- 
ślicznej jesieni dostał kataru i wo- 
góle nie wyrusza z remizy, miesz- 
Кайсу naszej dzielnicy zdani są 
wyłącznie na łaskę Polsamów, Au- 
topolów, Samwilów, Polpsujów i 
Wilstojów, a właściwie w większo- 
ści wypadków na siłę i cierpliwość 
własnych „samochodów*, czyli nóg 
od Boga danych. 

Gdybyż bowiem te motorowe 
dyliżanse chadzały według jakich- 
kolwiek norm  chronometrowych 
lub choćby meteorologicznych. Po- 
suwają się jak Ów zegar w zapadłej 
mieścinie: skoro na wskazówce 
usiądzie wrona. Raz goni za sobą 
karawana tych karoc, po dwie lub 
trzy w odstępach kilkudziesięciu 
metrów, to znów cierpliwy obywa- 
tel czeka kwadrans, 20 minut, pół 
godziny, aż do góry przekleństw 
pod adresem administracji miejskiej 
dorzuca jeszcze jedno i brodzi po 
mrocznych błotach i łamie nogi. 

liczba autobusów jest nie- 
wystarczająca, to wiadomo. Że o 
10-ej, a czasem znacznie wcześniej, 
na linji Plac Katedralny—Pośpiesz- 
ka przestają kursować autobusy, 
to jest niezrozumiałe, Publiczność 
opuszcza teatr „Lutnię*—autobusu 
niema! Iluby przedsiębiorstwa mo- 
gły jeszcze o tej godzinie przewieść 
pasażerów! 

Sieć linij autobusowych jest roz- 
planowana wadliwie. Ż Antokolu 
żaden autobus nie jedzie poza Plac 
Katedralny. Skoro grono kilku o0- 
sób wybiera się na Zwierzyniec, na 
Dworzec lub na Pohulankę, znacz- 
nie prędzej, wygodniej i taniej za- 
jedzie dorożką, a nawet taksówką, 
niż autobusem z „przesiadką*! Tak © | 
wygląda demokratyczność środków 
komunikacji wileńskiej... 

A co będzie, skoro Reduta roz- 
pocznie grać na Pohulance, gdzie 
wogóle autobusów niema? Czy ma- 
my wtedy iść pieszo do Zawalnej, 
autobusem dojechać do Pi. Orzesz- 
kowej, tam przesiąść się do Piacu 
Katedralnego, gdzie nie znajdziemy 
autobusu lub w najlepszym razie 
przesiądziemy się poraz trzeci...1? 

Pol-auto-sam-wile! Zlitujcie się! 
Dlaczego wszystko, co dotyczy 

publicznej czystości, higieny, wy- 
gody i elementarnej cywilizacji w 
mieście Wilnie—musi mieć zawsze 
posmak barbarzyństwa, drwin z 0- 
bywateli i płaczu tych ofiar, ich 
złorzeczeń, wstydu i zgrzytania 
zębów??.. Mieszkańcy Antokolu.
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Zachół „  £ 3m.01 większe, od rachunków przedkłada: Bernardyńskim. Przygrywać będzie „Vilniaus Aidas“. W zesz- rytualnych religji mojżeszowej, przy-  Skinder Julian, m-c kolonii Litewszczy. 

nych przed wprowadzeniem insta- zjednoczona orkiestra wszystkich łym tygodniu sędzia śledczy po за zna gm. Głębockiej około wsi Miereckie 

KOSCIELNA z. я RAA : > = į 2 tem dla odróżnienią naczyń koszer- DO " 

ROSCIELN— lacji prądu zmiennego. Zdziwieni pułków garnizonu wileńskiego. przeprowadzeniu dochodzenia aresz- nych od normalnych umieszczono gm. Głębockiej, został napadnięty przez 

— Rozporządzenie |. E. Bi- obywatele, udając się do Magistratu HARCERSKA. "ył redaktorkę litewskiej gazety ną nich napisy „koszer* mat yet E EO Z ! 

ia dla wyjaśnienia widocznego nie- „HMARCEŚSNA. „Vilniaus Aidas“ izgodzi! się zwol- ań Е — Nieszczęgliwy wypadek. We mły- 

skupa Wileńskiego. J. E. ks. Bi- 

skup Wileński wydał rozporządze- 

mie, które obowiązuje także i ka- 

pelanów wojskowych na terenie 

Archidjecezji wileńskiej. 1 

Brzmienie rozporządzenia jest 

następujące: 
1) Zapowiedzi głosić tylko w 

soboty. s 
2) Nie błogosławić związków 

małżeńskich w niedziele i święta, 

jak również w soboty i wigilje 

świąt i uroczystości po godz. 12-ej, 

a w inne dnie po zachodzie słońca. 

3) Nie zezwalać na grywanie 

orkiestr wojskowych w czasie ślubu 

w kościele. 
4) Nie udzielać Sakramentu ny Komisarz Rządu na m. Wilno. 2 męskie i 1 żeńska, w Dziśnie a Ro а e" 7 dowską ugodą polsko-żydowską. (z) wych całego świata wywołała wiado- 

Chrztu świętego w mieszkaniach — Plan przemeldowania na 2 męskie i 1- żeńska, w Smorgo- * dk le a 134 SE 
mość 0 odkryciu w Australji plemienia 

prywatnych. dzień 26.X1 r. b. Komisarjat I. niach 1 męska i 1 żeńska, w No. _ wyszedł kolejny ( ) numer tego karłów, o których istnieniu dotychczas 

pisma. (c) Teatr i muzyka. nie miano najmniejszego pojęcia. Ucze- 

— Roraty na intencję murarzy. 

W niedzielę 28 b. m. © godz. 6 

rano w kościele po-Bernardyńskim 

będą  odprawione Roraty“ ze nia 12. Stefańska Nr. 13 czyli Kwa- + м i drugi świet tysta Ludwik Solski i 

wspólną komunją św. na intencję szelnia 14. Stefańska Nr. 15 czyli _SPRAWY_SZKOLNĘ. e POZ sd z wystąpić w. komedji S miau „Salanduby“, — л ZE ini Le i 

murarzy, należących do Bractwa Kwaszelnia 16. Stefańska Nr. 17 — Koncert na rzecz wpisów Aue W aka. da wypo Wotócej ten WERE A kreację  Australji. ® 

św. Trójcy — Spowiedź dla człon- 

ków Bractwa i ich rodzin o g. 5 

wieczorem w sobotę. 
MIEJSKA. 

— w sprawie ustawy 0 £0- 

dzinach handlu. W związku z pro- 

jektowaną ustawą o godzinach han- 

dlu Magistrat m. Wilna po poro- 

zumieniu się z czynnikami zainte- 

resowanemi zwrócił do zarządu 

związku Miast Polskich z propo- 

uj h poprawek do 
: karzom państwowym zajmować si o „Kobieta w mojej twórczości* zapo- ы 

:›;Ёа następ jących pop WOJSKOWA sowanie. Szczegóły koncertu uka- piakiyką W yda Giiorych i ok A się datas, Tym, którzy nie A służy im, jak wszystkim prawie ludom 

m 1 kł 2  żą się niebawem w pismach. talach, którab: ła odciągać ich patrzą się wcześniej w bilety wejścia, prymitywnym, łuk i strzały z kamienia, 

o $ 1 — czas pracy W Zakia 
alach, któraby mogła odciągać ich przypominamy, że St. Przybyszewski w drzewa, kości lub muszli. Mową potocz- 

- dach fryzjerskich przedłużyć do 12 

godzin. 
Do $ 2 — czas sprzedaży w 

sklepach z wyłączną sprzedażą chle- 

= bułek przedłużyć do 14 go- 

n. 
Do $ 4 —sprzedaż gazet i wy- t „żegn 

bcht | 8 

robów tytoniowych na dworcach ze swym: współpracownikami Dow. ne Zebranie członków Oddziału w Minister spraw wewn. (z) WSD Józeć p ы а'іак°д'1?ёкз""}‘:`°:‚?:":’ясуд Jem At 

kolejowych i przystaniachł może się O. W, dziękując im za współ- lokalu własnym, przy ul. Wileń- — Kaprys natury. Pomimo, W "ostatniej jednak chwili dowiedzie- i A н :\Пуёпіе. З z2 

odbywać przez cały czas, gdy stacja 

i przystanie są Otwarte dla pu- 

bliczności. 
Do $ 7 — godziny otwarcia i 

zamykania sklepów w granicach u- 

"stawy określają władze samorzą- 

dowe. 
Do $ 12 — sprzedaż mleka'i 

mięsa w dnie świąteczne może 

się odbywać do 10-ej rano przez 

cały rok. 
Do $ 13 — uliczne sprzedaże 

kwiatów, wyrobów tytoniowych 

może się odbywać w dnie Świątecz- 

ne na ulicach w tych godzinach, 

co i w dnie powszechne. 

Do $ 18 — traktającego O WY- 

wieszeniu na drzwiach godzin otwar- 

cia — określić jako zbędne. 
Do $ 23 — Ustawa wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 
Przedkładając powyższe popraw- 

ki do ustawy, Magistrat prosi O — Ostrzeżenie. Referat kult.. uczycieli Szkół rednich i Wyż” A i Wilja nie ma wyglądu zi- parkowej 7 pozbawił się życia przez i ie si х 

ich poparcie. | (S) oświatowy D. O. K. wydał rozkaz, szych N. S. W.) podaje do mowego. Co chwila daje się zau- powieszenie Maciażko Bose, Przylzyn ad A Ai 

— Jak zwykle... Pomimo za- w którym ostrzega przed nabywa- wiadomości, že Il-ga konferencja ważyć mknąca po jej falach łódź samobójstwa—rozstrój nerwowy. Zwłoki czące, głowa rzuca się na wszystkie 

pewnień Magistratu, że z chwilą niem przez oddziały wojskowe, wychowawcza Z cyklu „Dom sportowa. To A.Z.S. trenuje. zabezpieczono. a A S zz 

wprowadzenia prądu zmiennego 

całe miasto będzie oświetlone w 

dostatecznej ilości—miasto w dal- 

szym ciągu pogrążone jest w cie- 

mnościach, pomijając już niedosta- 

teczne oświetlenie ulic, placów i t.d. 

ale i w mieszkaniach nic się pod 

tym względem nie zmieniło. Prąd 

w dalszym ciągu jest zbyt niski. 

Tymczasem Magistrat przedkła- 

da abonentom rachunki 3 — 4 

porozumienia, otrzymują  odpo- 

wiedź, że winą tego stanu jest nie- 

dostosowanie starej instalacji do 

prądu zmiennego, przez co wielka 

ilość prądu zużywa się w samym 

liczniku i rozprasza się w objekcie, 

do którego druty przylegają. 

Ale co tam winni mieszkańcy? 

Trzeba o tem było wcześniej po- 

myśleć i nie kazać obywatelowi za 

jedno i to samo pałcić cztery razy 

więcej. (z) 

— Posiedzenie Komisji Sani- 

tarnej. W sobotę dn. 27 b. m., 

odbędzie się posiedzenie Komisji 

Sanitarnej, na którem będzie obec- 

Stefańska Nr. 7 czyli Kwaszelnia 

Stefańska Nr. 9 czyli Kwaszelnia 

10. Stefańska Nr. 11 czyli Kwaszel- 

czyli Kwaszelnia 18. 
Komisarjat II. Żelazna Chatka— 

cała. Rossa Nr. 18, 20 i 48. Hry- 

biszki — cała. 
Komisarjat III. j. Jasińskiego 

10, 12, 14/16 i 18. Podgórna Nr. 

1, 3, 5. Staro-Szlachturna Nr. 7i9. 

Komisarjat IV. Pióromont od 

Nr. 8 do 24 włącznie. * 

Komisarjat VI. Wieś Miłojszy- 

ki. Pośpieszka. Kolonia „Wilja* 

obydwie strony. (S) 

— Wyjazd gen. Pożerskiego. 

W dniu wczorajszym opuścił Wilno 

gen. Pożerski, udając się do Sło- 

nima celem objęcia dowództwa 

20-ej Dywizji piechoty. 

Opuszczając Wiłno gen. Pożer- 

ski w ostatnim rozkazie żegnał się 

pracę, a w szczególności pułk. inż. 

Ożyńskiemu, ppułk. Mokłowskie- 

mu, ppułk. Bobiatyńskiemu, kpt. 

Grzywińskiemu i ks. prob. Sopoć- 

ce, ppułk. Niemirskiemu i mjr. 

Zimmerowi. 

— Zmiana na stanowisku ko- 

mendanta szpitala okręgowego. 

Dotychczasowy komendant wojsko- 

wego szpitala okręgowego, pułk. 

lek. Ordyłowski, został przeniesio- 

ny na stanowisko naczelnego lė 

karza Dow. O. Wilno. 
Dowództwo szpitala obejmuje 

ppułk. lek. Pawlikowski. 

— Rocznica powstania listo- 

padowego. W dniu 29 listopada 

jako w 86 rocznicą powstania listo- 

padowego we wszystkich  oddzia- 

łach i formacjach garnizonu wileń- 

skiego, odbędą się w godzinach po- 

południowych odczyty i pogadanki 

na powyższy temat. 

podręcznika historji polskiej A. Fi- 

wela, jako zawierającego błędy i 

nieścisłości. 
— Licytacja koni wojskowych. 

Dnia 30 b. m. na rynku Kalwaryj- 

skim odbędzie się licytacja 60-ciu 

wybrakowanych koni wojskowych. 

Licytacja dostępna jest dla. wszyst- 

kich. 
ARTYSTYCZNA. 

— Poranek muzyczny. W nad- 

chodzącą niedzielę odbędzie się 

o godz. 12-ej poranek muzyczny 

(o ile dopisze pogoda) w ogrodzie 

— Zarejestrowanie Wil. od- 

działu wojewódzkiego Harcerst- 

wa Polskiego. P. Wojewoda Wi- 

leński zawiadomił p. Komisarza 

Rządu na m. Wilno, iž ze swej 

strony nie widzi przeszkód do za- 

rejestrowania oddziału Wileńskiego 

Wojewódzkiego Związku Harcerst- 

wa Polskiego na podstawie statutu 

Związku, zatwierdzonego przez Mi- 

nisterstwo Spraw Wewnętrznych. 

Oddział Wileński w całem wo- 

jewództwie wil. posiada 28 drużyn, 

17 męskich oraz 11 żeńskich. z 

tego w Wilnie jest 10 drużyn mę- 

skich i 7 żeńskich, w Święcianach 

wej Wilejce 1 męska, w Mołodecz- 

nie 1 męska, oraz w Budsławiu 1 

drużyna żeńska. (c) 

szkolnych. Dnia 7:g0 grudnia r.b. 

staraniem Opieki Szkolnej gimna- 

zjum J. Lelewela odbędzie się 

pierwszy Z dorocznych koncertów 

na opłatę wpisów dla niezamož- 

nych uczniów tej szkoły. Niezwy- 

kle staranne urządzenie tych kon- 

certów, ich wysoki poziom  arty- 

styczny, udział młodych sił, dający 

przegląd pracy znanych w Wilnie 

pedagogów, zdobyły już ogólne u- 

znanie i budzą w Wilnie zaintere” 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Legia Inwalidów wojsk 

Polskich, Oddział Wileński, podaje 

do wiadomości członków, że w. 

niedzielę dnia 28-go listopada r. 

b. o godz. 15-ej odbędzie się Wal- 

skiej Ne 42, z następującym po- 

rządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie Komitetu Or- 

ganizacyjnego za czas działalności. 

2) Referat w sprawie koncesji i 

pracy. t 

3) Wyboru Zarządu Oddziału. 

4) Wolne wnioski. i 

Wstęp za okazaniem legityma- 

cji, stawiennictwo wszystkich człon- 

ków, ze względu na doniosłość 

spraw, jest obowiązkowe. 

— Klub Narodowy. Dnia 26 

b. m. w piątek o godz. 8 wiecz. w 

lokalu Klubu Inteligencji Pracują” 

cej (Mickiewicza 17) odbędzie się 

zebranie dyskusyjne Klubu Naro- 

dowego; odczyt wygłosi prof. T. 

Koneczny na temat: „Sprawa unji 

cerkiewnej wobec Kościoła i Pań- 

stwa”. Wstęp 50 gr. 

— „Dom i Szkoła". Zarząd 

Wileńskiego Koła, Towarzystwa Na- 

Szkoła* odbędzie się w piątek, dn. 

26-go listopada r. b. w sali gimna- 

zjum im. Adama Mickiewicza (ul. 

Dominikańska Ne 3) punktualnie 

o godzinie 7 min. 15 wiecz. 

Dr. med. S. Brokowski, nacz. 

lek. szkół powszechnych, wygłosi 

Z 
00:00 

referat o „Roli opieki domowej w 

pielęgnowaniu zdrowia młodzieży 

szkolnej”. Wstęp dla rodziców i 

opiekunów uczącej się młodzieży 

oraz dla uauczycielstwa — wolny. 

nić ją z aresztu tylko po wniesie- 

miu kaucji w kwocie 1500 zł. 

Z tego powodu wydawnictwo 

wymienionego pisma zostało za- 

wieszone i w dniu 23 b. m. litwi- 

ni wileńscy wydali jednodniówkę 

„Kovos Aidas“ (Echo walki), pod- 

pisaną przez tę samą redaktorkę 

Marję Žukowską, zwolnioną już z 

aresztu po wniesieniu żądanej 

kaucji. Jednodniówka ta została 

poświęcona prawie wyłącznie 0so- 

bie jubilata D-ra Jana Basanowi- 

cza i wydana została w powiększo- 

nym formacie. 
Jednak w dniu 25 b. m. wła- 

ROZNE. 

— Claude Farrere zawita do 

szenia odczytów i zapoznania się 

z polskiem życiem kulturalnem, po 

odwiedzeniu Krakowa, Lwowa i e- 

wentualnie Lublina, przyjedzie pra- 

wdopodobnie i do Wilna. Przynaj- 

mniej w tym kierunku czynione są 

starania ze strony wileńskich kul- 

turalno-oświatowych zrzeszeń. (z) 

— Praktyka lekarzy państwo- 

wych. Ministerstwo spraw wewn. 

wydało zarządzenie, zabraniające le- 

od normalnej pracy w urzędzie. 

Co do praktyki prywatnej w do- 

mu w godzinach pozaurzędowych, 

w tym kierunku rozporządzenie nie 

stawia żadnych przeszkód. 

Pozwolenie na pracę w Kasach 

Chorych i szpitalach wydaje tylko 

że listopad dobiega końca i należa- 

łoby spodziewać się już zimy, a 

przynajmniej silniejszych przymroz- 

ków — zimy ani widu ani słychu. 

W dalszym ciągu mamy jesień. 

Onegdaj temperatura wynosiła 

w cieniu 10 stopni C. w cieniu i 

16 C. w słońcu. Wprawdzie wczo- 

raj wieczorem wiatry sprowadziły 

temperaturę nieco zimniejszą, nale- 

ży się jednak spodziewać, że na- 

stępne dnie znów będą ciepłe. Tak 

przynajmniej przepowiadają uczeni, 

którzy zapewniają, że taką pogodę 

będziemy mieli jeszcze kilka tygo- 

dni, a wogóle zima będzie bardzo 

łagodna. 
Tymczasem na polu wszystko 

rośnie. Oziminy doszły do takiego 

stanu, że jeden silniejszy a nagły 

przymrożek może znpełnie je zni- 

szczyć. 
Drzewa puszczają pąki listowia. 

A tymczasem nad południowo - 

zachodnią Europą szaleją dawno 

niesłyszane huragany. (Z) 

— Kuchnie koszerne w wojsku. 

W ostatnich dniach została urucho- 

miona w Wilnie na Snipiszkach 

koszerna kuchnia żydowska dla żoł- 

skiego. 

nierzy wyznania mojżeszowego, sta- 

cjonujących w garnizonie wileń- 

skim. 
Sumy potrzebne na produkta 

daje rząd, wypłacając odnośne kwo- 

ty przypadające na wyżywienie ka- 

żdego żołnierza. Kuchnia została 

dostosowana Ściśle do wymagań 

Jak dotychczas, kuchnia ta nie 

cieszy się liczną frekwencją żołnie- 

rzy wyznania mojżeszowego. Zgło- 

siło się bowiem zaledwie 15-stu. 

Wpływa na to ta okoliczność, że 

poszczególne oddziały zbyt daleko 

oddalone od koszernej kuchni, co. 

skłania żołnierza raczej do niesto- 

sowania się do przepisów rytual- 

nych, niż nadwerężania swoich nóg 

dia * zadośćuczynienia postulatom 

religii. 
Nadmienić przytem należy, że 

uruchomienie kuchen koszernych 

przy oddziałach wojskowych pozo- 

staje w związku z zawartą między 

b. rządem a frakcją sejmową Ży- 

  

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Występy Ludwika Solskiego. Dziś po 

Jutro o godz. 4 m. 30 popoł. z udzia- 

łem Ludwika Solskiego grany będzie 

„Skąpiec” — Moliera, specjalnie dla mło- 

dzieży. 3 
W poniedziałek na premjerzė sztuki 

St. Przybyszewskiego „Dla szczęścia ”Lu- 

dwik Solski kreuje rolę Zdżarskiego. 

— Przedstawienia popołudniowe. 

W sobotę o godz. 4 m. 30 popoł. „Ską- 

piec" — Moliera, w niedzielę zaś o godz. 

4.ej popoł. „Wesela Fonsia” — Ruszkow- 

Э— Stanisław Przybyszewski w Wil- 

nie. Odczyt Stanisława Przybyszewskie- 

poniedziałek wypowie słowo wstępne 

przed premierą sztuki „Dla szczęścia”. 

— Uroczystość ku czci Chopina. Ww 

związku z dokonanem niedawno odsło - 

nięciem pomnika Chopina w Warszawie 

miał odbyć się w niedzielę staraniem Wi- 

leńskiego Towarzystwa Filharmonicznego 

w Sali Teatru Reduta uroczysty obchód. 

liśmy się o depeszy, jaką znakomity wir- 

tuoz nadesłał Wil. Towarzystwu Filhar- 

monicznemu. Artysta uległ mianowicie 

nieszczęśliwemu wypadkowi, skutkiem 

czego tak świetnie zapowiadający się 

obchód szopenowski odłożony być musi 

na pewien czas. 
P. Turczyńskiemu życzymy prędkie- 

go powrotu do zdrowia i pełnych sił. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Śmiertelny postrzał. Onegdaj 
postrzelony został przez niewiadomego 

sprawcę na trakcie Oszmiańskim o 2 

kilm. od rogatki Chrebtowicz Franciszek, 

zam. we wsi Mieszkańce Nr. 13, rannego 

w stanie ciężkim przewieziono do szpi- 

tala żydowskiego, gdzie nocy ubiegłej 

zmarł. 
— Samobėjstiwa. W mieszkaniu 

swem przy ul. W. Pohulanka 1l-a po- 

zbawił się życia przez powieszenie Kwa- 

skin Chaim. Przyczyną samobójstwa, jak 

ustalono we wstępnym dochodzeniu, zły 

stan majątkowy. Е 

— W mieszkaniu swojem przy ul. 

Na prowincji. 

— Noworodek w Dzisience, Na 

brzegu rzeki Dzisienki, w pobliżu m. Ko- 

ziany znaleziono trupa noworodka, w 

wieku 2 miesięcy, wyrzuconego na brzeg 

przez rzekę. 

— Samobójstwo gajowego. Przez 

m-ców wsi Łastowiec gm. Głębockiej, 

  

ZE 
5 ——— 

znaleziony został w krzakach należących 
do tejże wsi, trup gajowego lasów pań- 

stwowych, Piskunowicza Kazimierza, któ- 

ry popełnił ECO wystrzałem z 

rewolweru w usta. Ustalono, iż powodem 

samobójstwa był strach przed odpowie- 

dzialnością za poranienie w nocy z 17 

na 18 b. m. pastucha Mintorowicza Adol- 

fa, pasącego konie w lesie państwowym. 

— Napadli, pobili i obrabowali, 

nie Szankiera, w folw. Bobrowszczyzna, 

gm. Prozorockiej, pow. Dziśn. podczas 

zdejmowania pasa transmisyjnego, wsku- 

tek nieszczęśliwego wypadku poniósł 

śmierć na miejscu młynarz Łagosz Kle- 

mens. 
—_ Kradzież koni. We wsi Gryczki, 

gm. Postawskiej, na szkodę Szweda Ba- 

zylego, z niezamkniętej stajni skradziono 

klacz wart. 250 zł. Jednocześnie skra- 

dziono na szkodę Łysika Teodora—wóz 

i 224 kg. żyta. 

    

Rozmaitości. 

Najmniejsi ludzie na świecie. 

Wielką sensację w kołach nauko- 

ni sądzą, iż odkryty ród karłów nie jest 

jedynem plemieniem małoludków w Au- 

stralji, wobec czego sfery miarodajne 

postanowiły wysłać w głąb Australji 

Według wiadomości, nadeszłych z 

Melbourne, wzrost karzełków australij- 

skich dochodzi zaledwie do 140 centy- 

metrów u mężczyzn i do 130 centyme- 

trów u kobiet. Jest to miara, odpowia- 
dająca mniej więcej wzrostowi dziesię- 
cioletniego dziecka. 

Sposób życia karłów jest zupełnie 

prymitywny; mieszkają oni w pieczarach, 

chronionych przed niepogodą gałęziami 

palmowemi, lub. korą drzew. Karzełki 

żyją w grupach, przyczem grupy Składa- 

jące się z 20--100 rodzin, tworzą jedną 

wioskę. Ubiór karzełków stanowi jedy- 

nie fartuszek z trawy, lub liści. Za broń 

ną małoludków australijskich jest narze- 

cze języków ludów okolicznych. Życie 

gospodarcze karłów jest również bardzo _ 

prymitywne; zajmują się głównie polo- 

waniem, przyczem są znakomitymi strzel- 

cami. 
Znany misjonarz, Jan Seiwert, który 

badał obyczaje karłów, pisze o nich: 

gniazda ptaków, znają każdą roślinę 

każde drzewo. ALA wyrabiać z orze- 

chów i owoców, z liści, kwiatów, gron, 

pestek, żywicy, kory i korzeni najroz- 

maitsze przysmaki i lekarstwa. Ale prócz 

tego umieją otrzymywać z roślin nie- 

bezpieczne trucizny, któremi zatruwają 

niepozorne, lekkie jak piórko, strzały 

swych łuków, nadając im działanie śmier- 
cionośne. 

Zarówno wobec Europejczyków, jak 
i wobec swych sąsiadów, karzełki są 

nadzwyczaj płochliwe i nieprzystępne. 

Jest rzeczą godną uwagi, że te pry- 

mitywne plemiona małoludi ów posiada- 

ją etykę o wiele czystszą, aniżeli ludy 

okoliczne, stojące, jak się zdaje, na 

wyższym poziomie kultury. Karzełkom 
australijskim obce są niszczycielskie woj- 

ny, nie znają też oni wielożeństwa, ani 

ofiar ludzkich. 3 

Karły są znakomitymi tancerzami, 
a ich ulubionym tańcem jest t. zw. „ta- 

niec djabelski". Tańcząc ów „taniec dja- 

belski“, karzełki wpadają w pewnego ro- 

dzaju ekstazę: na początku ruchy są 

wprawdzie dość powolne, przyczem tań- 

czący, pochyla się wprzód i w tył, krę- 

cąc się przytem w kółko, — ale stopnio- 

z wyciągniętemi ramionami, a w tej sa- 

mej chwili podbiegają, widzowie, podno- 
sząc go Z ziemi. Ciało tańczącego nie 

zgina się, lecz pozostaje w kataleptycz- 
nej sztywności, dopóki tancerz nie 5101 

na obu nogach. Potem sztywność po- 

woli ustępuje, a taniec tem samem jest 
skończony. 
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