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kaz został wydany i ma byč wyko- к) adzančzaly sie golsd mktelką 

wia się prosto i jasno. Gdy scho- - 

Należność pocztowa oplacona ryczanem. 
  

_ Rok HI. Nr. 277 (725) 

KURJER 0! 
NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

©ENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed 
kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25'%o zniżki, dla poszukujących pracy—50%0 zniżki, ogł. zagraniczne—-50% drożej, ogł. cyirowe i tabe 

  

   

Wilno, Wtorek 30 listopada 1926 r. 

  

ENSKI 
= 

               

miejscowe— 157% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

Kwestja doboru personal- 
nego administracji. 

Siedmioletnie rządy sejmowe w 

Polsce wyrobiły w nas nieuświa- 
domioną jeszcze niestety przez szer- 
szy Ogół właściwość: wiarę we 
wszechmoc ustawy. Do dziś jeszcze 
nietylko przeciętny obywatel, ale 

nawet przeciętny polityk, zapytany 

o to, jaką drogą wypowiada się 
wpływ grupy rządzącej na życie 
kraju, odpowie bez wahania: 

— Przez ustawodawstwo. 
I w ten sposób nietylko ujmie 

kwestję jednostronnie, ale nawet wy- 
sunie na czoło czynnik, niezawsze 

decydujący. 
Przykładu nie daleko szukać. 

Roznamiętniający w tej chwili opi- 

nję publiczną dekret z d. 4 listo- 

pada 1926 r. zmierza do ograni- 
czenia swobody prasy. Ktoś powie 
„swobody*, ktoś inny „samowoli”. 
Mniejsza o to, nie będę się spierał. 

Faktem jest, że w chwilach prze- 
wrotów politycznych rząd strony 

zwycięskiej musi zawsze ograniczyć 
nieco swobodę ruchów prasy swego 

przeciwnika, jeśli nie chce, aby ona 
jego swobodę ograniczała. Przypuść- 
my na chwilę, że u steru władzy 

są elementy jednorodne, że zatem 

w walce, tak jak na manewrach 

wojskowych, są tylko dwie ściśle 
określone strony, dajmy nato nie- 
bieska i czerwona. Ustawa odpo- 

„wiada rozkazowi do wojska. Roz- 

dzimy jednak na grunt życia pań- 
stwowego, sytuacja się komplikuje. 

Tam już nie generał dowodzący 
mówi do swych podkomendnych, 
generałów, pułkowników i porucz- 

ników, lecz rząd do administracji. 

A to zupełnie co innego. 

Dekret prasowy został na na- 

szym terenie zastosowany jak dotąd 

do organów niepolskich, a nie do 
polskich organów antyrządowych. 

Zachodzi pytanie, przeciwko komu 

zwróci się ostrze dekretu w razie 

dalszego trwania jego żywota, o 

którym najbliższe dni ostatecznie 

zadecydują? Nasza administracja 

nie ma wcale charakteru poma- 

jowego. Wręcz przeciwnie, oblicze 

jej jest wyraźnie  przedmajowe. 

Przytem nie trzeba zapominać, że 

administracja ta przez szereg lat 

ćwiczyła się w  konfiskatach wy- 

dawnictw lewicy polskiej i mniej- 

szości narodowych, w tolerowaniu 

najautentyczniejszej samowoli pra- 

sy narodowo-demokratycznej. 

Przypuśćmy jednak, że ograni- 
czenie swobody prasy oddanoby 

Jom. Czy skład esobisty nasze- 

'О0 sądownictwa nie wskazuje, w 

takim kierunku posztaby interpre- 

lacja ustawy, która w takich ra- 

zach m i z konieczności dość o0- 

gólnikowo określać zakres czynów 

zakazanych. W świeżej pamięci 

mamy znaną w Wilnie postać p. 

prokuratora Hołowni, od którego 

doprawdy trudno oczekiwać było 
walki z rozpasaniem Narodowej 

Demokracji, ale czegoś wręcz prze- 

ciwnego. A duch p. Hołowni tuła 

się jeszcze po Ziemiach Wschod- 

nich. 

A zatem na pytanie: człowiek 

czy ustawa decyduje? nie możemy 
dać odpowiedzi twierdzącej na 

rzecz drugiego czynnika. Oboje zwią- 
zani są ze sobą najściślej i wpływ 
człowieka-wykonawcy ustawy na to, 

« czem Ona się staje w zetknięciu z 

życiem, nie może być. negowany. 
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A teraz przejdźmy ad rem, do 

zagadnienia doboru personalnego 

wśród administracji Ziem Wschod- 
nich. Ч 

Jakim warunkom musi odpo- 

wiadać urzędnik? Mówi się wy- 

kształcenie. Dobrze. Doświadcze- 

nie. Też dobrze. Ale czy to już 

koniec? Dla wielu tak, dla mnie nie. 

Najprzód więc owa już zazna- 

czona sprawa fizjognomji politycz- 

nej urzędników. Poruszamy ją na 

wstępie, jako zagadnienie ogólno- 

polskie. Nie jest ona najważniejsza, 

ani tem mniej wyłącznie decydują- 

ca. Co do tego, wyraźnie się za- 

strzegam. Mimo to, kwestja taka 

istnieje. Wjększość urzędników jest 

apolityczna i ta niewątpliwie po- 

słusznie wypełnia polecenia swych 

przełożonych, nie bacząc, aby w 

nich wyczytać więcej, niż literalnie 

zawierają, ani też, aby im nadać 

odmienną, niż „u góry” chciano, 

treść, według własnego widzimisię. 

Są jednak niewątpliwie w szere- 

gach naszej administracji jednostki 

o tak zdeklarowanej fizjognomii par- 

tyjnej, że w polu ich „urzędowania 

niemiłe zarządzenie władzy zwierzch- 
niej załamuje się tak samo, jak 

promień Światła, który na swej 

drodze trafił na pryzmat. Znamy 

wypadki, gdy jednostki, które za 

czasów rządów N. D. i jej przyja- 

wątpliwość wykorzystywaniem swe- 

go stanowiska dla celów partyjno- 

politycznych, już po wypadkach ma- 

jowych otrzymywały inny dział pra- 

cy, dający im bezpośredni wpływ 
na personalja administracji poma- 

jowej. Takich wypadków żadną 

miarą pominąć milczeniem nie 

można. Wskazują one, że selekcja 

administracji nie idzie dziś w tym 

kierunku, aby zarządzeniom, od 

góry idącym, zapewnić konieczną 
sprawność. 

A teraz kwestje najważniejsze, 

wyłącznie lub w większym stopniu 

nas, niż jakiejkolwiek innej dzielnicy 
dotyczące. Państwo styka się z lud- 

nością na niższych szczeblach swe- 

go aparatu państwowego. Nauczy- 

ciel, referent, bardziej jeszcze niższy 
urzędnik starostwa, urzędnik skar- 

to są prawdziwi reprezen- 

tanci państwa polskiego wobec lud- 

ności miejscowej. Czem taki urzęd- 

nik jest dla chłopa, tem w jego 
pojęciu staje się dla niego państwo 

polskie. Lud tutejszy oczekuje (i 

ma prawo oczekiwać!) zrozumienia 

przez administrację jego potrzeb. 
Tu zaraz nasuwają się dwie kwe- 
stje: zagadnienie specyficznych, miej- 

scowych potrzeb ludności, różnych 
niż w innych częściach Rzeczypo- 

spolitej, i zagadnienie stosunku do 

chłopa, jako przedstawiciela pewnej 

warstwy, warstwy upośledzonej, a 

zatem wymagającej szczególnej 0- 

pieki władzy państwowej. 

Rozpatrzymy zagadnienie spe- 

cjalnie. 

Przykład: Referent rolny pewne- 
go powiatu jest ziemianinem, po- 

chodzącym z tegoż lub z pobliskie- 
go powiatu, związanym węzłami 

pokrewieństwa z ziemiaństwem tego 
powiatu, na który rozciąga się jego 

władza. Nieurodzaj. Rząd udziela 

pomocy siewnej. Referent rolny 
zajmuje się jej rozdziałem. Zaczyna 

się nacisk na p. referenta ze strony 
krewniaków, znajomych, słowem 

ze strony 50% ziemiaństwa danego 

powiatu. Rezultat jest ten, że dro- 

Święto podchorążówki. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

P. Prezydent Rzplitej wyjechał wczoraj rano do Ostrowia Łomżyń- 
skiego, aby wziąć udział w uroczystości Święta Podchorążówki. 

W ub. niedzielę uroczystości te poprzedził capstrzyk. 
Wczoraj wzięli w nim udział przedstawiciele władz wojskowych, 

rodziny podchorążych i ludność miejscowa. Obecni byli płk. Rożen, 
I-szy vice-minister Spraw Wojskowych gen. Konarzewski. oraz Il-gi 
vice-minister Spraw Wojskowych gen. Fabrycy. 

O godz. 2-ej po północy przybył p. Prezydent Rzplitej, zaś o go- 
dzinie 11-ej rano odbyła się msza. 

O 12-ej godzinie odbyła się promocja uczniów na podchorążych. 
Następnie odbyła się defilada, a potem wspólny obiad, poczem p. Pre- 
zydent Rzpltej powrócił do stolicy. 1 

O godz. 14 m. 30 wyjechała z Ostrowia do Warszawy uroczysta 
warta belwederska, złożona z podchorążych. i 

Przybyła ona do Warszawy o 6 godz. wieczorem, pow tana przez 
kompanję 36 pp. 

Warta udała się do Łazienek, gdzie podchorążowie, przybrani w 
historyczne mundury z 30 r., udali się pod Belweder i tam zaciągnięto 
uroczyste warty przy dźwiękach orkiestry. 

. . > . 

Zwycięscy jeźdcy połscy wracają. 
NOWY YORK. 29. XI. (Pat.) Zawody hipiczne zostały zakończone. 
Jeźdcy polscy w 10 konkursach zdobyli 4 pierwsze nagrody, dwie drugie, 

trzy trzecie i jedną czwartą. В 
Wśród tych nagród puhar narodów. 
Porucznik Szosłand ponadto mały puha 
Drużyna polska wraca niezwłocznie do k 

stąpi około 15 grudnia. 

Umowa polsko-holend: 
żeglugi powie 

GENEWA. 29. XI. a 2 aaa rs] 
ralnego Ligi Narodów w celu rejestracji i ogła 
listopada 1925 roku konwencję prowizoryczr 
pomiędzy Holandją a Polską. 

aju. Przyjazd do Warszawy na- 

rska w sprawie 
rznej. 
przesłał do sekretarjatu gene- 

zenia zawartą w Hadze dnia 4 
w sprawie żeglugi powietrznej 

    
Rozbrojenie | 

PARYŻ. 29. XI. (Pat.) „Echo de 
wysuniętych przez Francję w sprawie ro 

Punkt pierwszy dotyczy fortec Król 
Punkt 2-gi przerobienia na inne 
Punkt 3-ci podniesienia stanu li 

50.000 ludzi przy równoczesnem zm 
bezpieczeństwa utrzymywanej przez . 

Punkt 4-ty zakazuje užywania Reichswehrę zabronionych 
przez traktat wersalski środków woj: h. takich jak gazy i tanki. 

Punkt 5-ty wstrzymania wywozu pófiabrykatów, które mogą być 
zagranicą przerobione na materjał wojenny, wreszcie punkt 6-ty dotyczy 
zakazu szkolenia wojskowego stowarzyszeń sportowych. 

podaje sześć punktów 
ojenia Niemiec. 
ca, Kistrzynia i Głogowa. 
240 dawnych koszar. 
:go policji municypalnej do 
niu do 100.000 stanu policji 

  

Delegacja gdańska w Genewie. 
GDAŃSK. 29. XI. (Pat.) Delegacja gdańska do rokowań z Ligą Narodów 

w sprawie finansów Gdafs! 
denta Sahma do Genewy. 

Kombinacje niemieckie. 
BERLIN, 29.XI (Pat). Według doniesień prasy generalny sekretarz 

Ligi sir Eric Drummond omawiał wczoraj z podsekretarzem stanu 
Schubertem zagadnienia techniczne,związane z grudniową sesją Rady Ligi. 

Zdaniem „Berliner Tageblatt“ sprawa przewodnictwa na grudnio- 
wej sesji Rady Ligi Narodów dotychczas nie jest jeszcze wyjaśniona. 

Niemcy nie mają rzekomo chęci przyjąć obecnie tej godności, na- 
omiast Stresemann miałby przewodniczyć na sesji marcowej, która we- 
dług tutejszych inspiracyj miałaby się odbyć w Berlinie. 

W związku z temi kombinacjami dziennik wyraża przypuszczenie, 
że inspiracje te miałyby tylko wówczas realne znaczenie, gdyby przed 
marcem nastąpiło tego rodzaju zbilżenie między Niemcami a mocarstwa- 
mi zachodniemi, szczególnie Francją, któreby umożliwiło Niemcom za 
proszenie Rady w gościnę do stolicy Niemiec. = 

Gdyby jednak nie było widoków na takie porozumienie, wówczas 
rząd Rzeszy byłby skłonny już obecnie podjąć się przewodnictwa na 
grudniowej sesji Rady. 

bna własność uzyskuje nieznaczną inaczej, innemi kategorjami, niż 

część pomocy siewnej. Ludzie, któ- mieszkańcy tego terenu, na którym 

rych gospodarstwo zaledwie jest w wypada im „urzędować*. Zagadnie- 
stanie wyżywić, nie otrzymawszy nia tego nie można sprowadzać do 

a wyjechała wczoraj pod przewodnictwem prezy- 

Cena 20 groszy. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 
Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Redaktor. działu gospodarczego przyjmuje 

o0d8—-9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  

tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
lowe o 200% drożej, o4ł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

  

LE RC JI rynku reżby, kreślenia i geomerji wykreślnej 
udziela nauczyciel. Zakretowa 20, m. 1, w godz. 4—6 ppoł. 2214 
  

Wiadomości polifyczń. 
(Tel. od wł. kor, z Warszawy). 

W dniu dzisiejszym ma być 
podpisany dekret p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej o powołaniu do 
życia Rady Finansowej. Rada ta 
składać się ma z 8— 10 osób i 
będzie organem  opinjodawczym 
przy Ministerstwie Skarbu. 

Przewodniczącym jej ma być 
z urzędu minister skarbu. W skład 
Rady wejdą członkowie sejmu, 
prawdopodobnie m. i. posłowie 
Michalski i Byrka, oraz ludzie z 
poza parlamentu. 

Ministerstwo Skarbu dementuje 
pogłoski, jakoby miało podnieść 
dodatki dla funkcjonarjuszy pań- 
stwowych w wysokości 10 proc. 

W b. tygodniu p. vice-premjer 
Bartel odbędzię konferencję z p. 
ministrem skarbu  Czechowiczem 
w sprawie unormowania płac dla 
nauczycieli. Od 1-go stycznia 1927 
r. p. Bartel ma podnieść płace na- 
uczycielskie. 

© 

Wczoraj powrócił do Warsza- 
wy delegat Polski przy Lidze Na- 
rodów, p. Gliwic, który w Gene- 
wie brał udział w pracach komite- 
tu do przyszłej konferencji. 

We środę wyjeżdża do Genewy 
delegacja polska w składzie: p. 
Minister Spraw Zagran. Zaleski, 
Strassburger, Tarnowski i 
Sztabu Gener. Kasprzycki, kt 
z ramienia Polski będzie brał udział 
w pracach rozbrojeniowych. 

" Starosta pszczyński Lersz zwol- 
niony został ze służby w związku 
z nieszczególną dziąłalnością 1 о- 
statniemi wyborami na G. Śląsku. 

    

  

P. Adam Kocur, członek sądu 
w Katowicach, będzie mianowany 
komendantem wojewódzkim poli- 
cji śląskiej w stopniu inspektora. 

Wczoraj obradowała w Krako- 
wie Rada Wojewódzka P. P. S. 

W obradach wzięło udział 60 
delegatów i 35 gości ze wszyst- 
kich organizacyj PPS wojewódz= 
twa krakowskiego. 

Na konferencję przybyli posło- 
wie Barlicki, Bobrowski, Daszyń- 
ski, Liebermann, Czapiński, @-г 
Marek i Pużak. Omówiono spra- 
wę nowej ordynacji wyborczej do 
rad gminnych. 

Referat o sytuacji 
wygłosili pos. Barlicki i Daszyń- 
ski. Pozatem omawiano sprawy 
organizacyjne i prasowe. (Pat.). 

politycznei 

płk. 

Wczoraj odbyło się tu zebranie 
członków wojewódzkiego koła 
Klubu Pracy. 

Pos. Polakiewicz wygłosił dłuż- 
sze przemówienie na temat dzia- 
łalności dotychczasowych rządów 
w Polsce oraz zamierzeń rządu 
Marszałka Piłsudskiego. 

Mówca podniósł, że Marszałek 
Piłsudski dąży do pacylikacji sto- | 
sunków wewnętrznych w Polsce i 
nie odrzuca szczerej współpracy 
tych wszystkich, którym dobro 
Polski leży na sercu. 

Po przemówieniach kilku dele- 
gatów kół prowincjonalnych i 
przedstawicieli pokrewnych  stron- 
nictw oraz po uchwaleniu kilku re- - 
zolucyj przewodniczący zamknął 
zebranie. (Pat.). 

Sejm i Rząd. 

Mianowania w Radzie Praw- 
niczej. 

WARSZAWA, 29-XI. (Pat). De- 
cyzją Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnią 22 bm. zostali mia- 
nowani radcami zwyczajnymi Rady 
Prawniczej prezes Sądu Apelacyj- 
nego w Warszawie p. Leon Supiń- 
ski oraz prezes Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie p. Restytut Sumorok. 

Choroba vice-premjera 
Bartla. 

WARSZAWA, 29-XI. (Pat). Pan 
vice-prezes Rady Ministrów prof. 
Bartel zaniemógł | do czasu wy- 
zdrowienia nie będzie opuszczał 
swych prywatnych apartamentów. 

  

Minister Składkowski na Górnym 
Śląsku. ) 

KATOWICE. 29. XI. (Pat). Na 
zaproszenie p. Wojewody Grażyń- 
skiego i Związku powstańców gór- 
nośląskich minister spraw wewnę- 
trzych Składkowski przybył 28 b. 
m. do Katowic, gdzie brał udział 
w uroczystościach urządzonych z 
okazji obchodu rocznicy powstania 
listopadowego. 

Po południu minister wyjechał 
do Królewskie Huty, gdzie wziął 
udział w uroczystym obchodzie 25- 
= istnienia Sokoła w tem mieś- 
cie. 

  

Ze świata. 
Dymisja gubernatora Rzymu. 

PARYŻ. 29. XI. (Pat). Dzien= 
niki donoszą z Rzymu 0 dymisji 
gubernatora miasta Rzymu, dwuch 
vice-gubernatorów i 10 edyłów. 
Przyczyna dymisji nieznana. 

Do dymisjj. 

PEKIN. 29. XI. (Pat). Gabinet 
pomocy, czują się pokrzywdzeni, 
przeklinają Polskę, jako „pański 

kraj". : ` 
Przykład tutaj zacytowany, wzię- 

ty jest z rzeczywistości. Wypadek 
taki niżej podpisany skonstatował 
przed kilku laty na terenie ziemi 

wileńskiej. Jest to oczywiście wy- 

padek szczególniej jaskrawy. W ży- 
ciu codziennem ta sama kwestja w 

różnorodnej postaci spotyka się na 

każdym kroku. Sympatje społeczne 
naszej administracji, zdolność zro- 

zumienia miejscowego chłopa, jego 
odrębnych interesów, są warun- 

kiem, który w doborze administra- 

cji był dotąd stale bądź pomijany, 
bądź samorzutnie kształtował się 

przeważnie niepomyślnie. To jest 

ten stan, który trzeba mieć w pa- 

mięci, mówiąc o niedomaganiach 
naszej administracji kresowej. 

Wreszcie moment najistotniej- 

szy. Znaczna część naszej admini- 
stracji politycznej, nauczycielstwa i 
t. d. mówi innym językiem, myśli 

kwestji językowej tylko lub do 

kwestji znajomości terenu, którego 

cechy zewnętrzne nie wymagają żad- 

nej tajemniczej wiedzy. Różnice mię- 

dzy nauczycielem a dzieckiem, mię- 

dzy urzędnikiem a „rządzonym“ 

tkwią znacznie głębiej, w samej ich 

psychice, ukształtowanej w odmien- 

nych warunkach. 

Polacy z innych dziedzin faktu 
tego uznać nie chcieli i najczęściej 

daty nie uznają. Ten brak zrozu-+ 
mienia jest wynikiem stuletniej 
niewoli, która wytworzyła ciążenie 
dośrodkowe niezorganizowanego po- 

litycznie narodu polskiego. Z od- 

zyskaniem niepodległości stało się 

ono siłą niwelacji centralistycznej, 

Zagadnienie doboru personal- 

nego administracji Ziem Wschod- 

dotąd zaprowadziło nas nieuchron- 

nie do kwestji centralizmu w žy- 

ciu państwowem Polski. Wymaga 

ono rozpatrzenia w odrębnym  ar- 

tykule. 
Bolesław Wścieklica. 

chiński podał się do dymisji. 

CEEMADBZA TE ZOK AOREK WODE FRAY ZZEEE WATA RA RPOZZRZETGECIJ | E ITSREĖO 

Awantury w Sejmie Kowieńskim. 
KOWNO. 29. XI. (Pat.) W Sejmie litewskim, w czasie obrad nad 

wniesioną przez prawicę interpelacją w sprawie rozpędzenia demonstracji 
studenckiej w Kownie, doszło do nowych burzliwych scen. 

Podczas przemówienia posła socjalistycznego prawica wszczęła 
ogromną wrzawę, nie pozwalając mu dalej mówić; interpelację przyjął 
Sejm głosami prawicy, podczas gdy partja rządowa wstrzymała się od | 
głosowania. 

Niemcy kłajpedzcy żądają otwarcia. 
Niemna. 

KŁAJPEDA. 29. XI. (Pat.) Niemiecka partja ludowa w Kłajpedzie 
przedstawiła Dyrektorjatowi memorjał, w którym wylicza postulaty kłaj- 
pedzkich grup gospodarczych. 

Zadania te pozostają w zupełnej sprzeczności z dotychczasową 
polityką tych grup, między innemi wysuwany jest postulat otwarcia 
Niemna skierowania polskiego tranzytu węgla i drzewa przez Kłajpedę. 

Żukauskas o polityce kłajpedzkiej. 
KŁAJPEDA. 29. XI. (Pat.) Podczas pesyięcia urządzonego przez nowy 

Dyręktorjat Kłajpedy z Falkiem na czele gubernator Kłajpedy p. Żukauskas 
wygłosił charakterystyczne przemówienie, w którem podkreślił, że rząd stoi 
na stanowisku, iż w Kłajpedzie nie może być prowadzona polityka grup nacjo- 
nalistycznych, lub też poszczególnych osób. 

Trzeba usunąć różnice poglądów. 
Pozatem podkreślił mówca owocną pracę dotychczasowego dyrektorjatu 

Simonajtisa. `
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Ze Zjazdu delegatów T.N.S.W. 
Okręgu Wileńskiego. 

W niedzielę, dnia 28 bm. roz- 
poczęły się w Wilnie obrady Zjaz- 
du Okręgowego Wileńskiego T. N. 
S. W. Obrady poprzedziło uroczy- 
ste nabożeństwo, celebrowane przez 
J. E. ks. Arcybiskupa-Metropolitę 
Jałbrzykowskiego, który w krót- 
kiem, a podniosłem kazaniu prze- 
prowadził analogję pomiędzy Chry- 
stusem a szerzycielem wiedzy — 
nauczycielem. 

O godz. 11-ej rozpoczęły się 
obrady Zjazdu. Zagaił je dyr. gimn. 
im. Mickiewicza p. Zapaśnik. Wi- 
tali Zjazd: J. E. ks. Arc.-Metropo- 
lita Jałbrzykowski, w imieniu Wo- 
jewody wileńskiego p. Gintowt- 
Dziewałtowski, który wyraził goto- 

" wość jego do przychylnego załat- 
wienia każdej sprawy, która w wy- 
niku obrad będzie się musiała о- 
przeć o władze administracyjne; 
kurator Ryniewicz, przedstawiciel 
U. 8. B. prof. Oko, przedstawiciel 
Okręgowego Związku Zawodowego 
Nauczycieli Polskich Szkół Po- 
wszechnych p. Wierusz-Kowalski; 
w imieniu Głównego Zarządu T. 
N. S. W. delegat p. Dąbrowski, 
który porównał nauczyciela na ru- 
bieżach Rzeczypospolitej z żołnie- 
rzem, z tą różnicą, że jedyną bro- 
nią dla nauczyciela jest idea, któ- 
rej służy, a która tak często jest 
zapoznawana przez społeczeństwo, 
nieświadome wartości ciężkiej pra- 
cy nauczycielskiej. Zjazd więc wi- 
nien przypomnieć społeczeństwu, 
oraz być wyrazicielem tych prą- 
dów, jakie w tej chwili nurtują 
wśród społeczeństwa, w sprawie 
walki o 8-klasowe gimnazja. 

Po przemówieniach powitalnych 
na propozycję dyr. Zapaśnika u- 
czczono przez powstanie pamięć 
tragicznie zmarłego kuratora So- 
bińskiego, poczem nastąpiły wybo- 
ry do prezydjum, w skład którego 
weszli: dyr. Zapaśnik, delegat war- 
szawski p. Dąbrowski, dyr. Czap- 
kiewicz i jako sekretarze profeso- 
rowie Jastrzębski i Łukaszewski. 
Teraz dopiero rozpoczęły się wła- 
Ściwe obrady, dotyczące projektu 
przyłączenia 3 niższych klas gim- 
nazjum do szkoły powszechnej i 
utworzenia gimnazjów 5-0 klaso- 
wych. Na ten temat prof. U.S.B. dr. 
Glixelli wygłosił odczyt p.t. „Ośmio- 
czy pięcio klasowa szkoła średnia 
ogólnokształcąca. Prelegent wska- 
zał na niebezpieczeństwo, płynące 
ze wspomnianego projektu. Prak- 
tyka wykazała, że obecnie przy ist- 
nieniu 8 - klasowych gimnazjów, 
wstępują na uniwersytet absolwen- 
ci, którzy nie odpowiadają pozio- 
mowi inteligencji studenta uniwer- 
sytetu. Wogóle prof. Glixelli od- 
niósł się negatywnie do projekto- 

  

zabrała 
krótkich odstępach 

wanej reformy szkoły średniej. 
Koreferat delegata warszawskiego 

pokrywał się naogół z założeniami 
refe ratu przedmówcy. Dodał on tyl- 
ko,iż w Polsce zadużo jest wogóle 
reform, podczas gdy na zachodzie 
do wszelkich reform, a tembardziej 
w dziedzinie szkolnictwa, podchodzi 
się b. ostrożnie. Niewątpliwie trze- 
ba dążyć do utworzenia szkoły je- 
dnolitej, by młodzież miała w sze- 
rokich ramach otwartą drogę do 
wiedzy. Ale szybkie przeprowadze- 
nie reformy w Polsce może za so- 

cz z c OE CZ EDC S TS TEZA A WE OCET OZ I WO OWCZE OOOO ORO O EC EZ EO EOKA 

WITOLD HULEWICZ. 

Przybyszewski. 
W miesiącu bieżącym upływa 

roczny okres czasu, który zazna- 
czył się bolesnemi stratami wśród 
pierwszych naszych poetów. Śmierć 

trzech największych. W 
zmarli Że- 

romski, Reymont i Kasprowicz. 
Pierwszy szereg tych, którzy 

najdostojniej niosą imię Polaków, 
przerzedził się zastraszająco. Scho- 
dzą z pola wodzowie narodu z 
ostatniego okresu niewoli — by 
odejść tam, gdzie jest lepiej. 

Niewielu ich już pozostało. Z 
kornym smutkiem patrzymy jeszcze 
na snującą się po ulicach stolicy 
schorowaną postać Kazimierza Tet- 
majera. Słuchamy żywych zawsze 
słów Wacława  Sieroszewskiego. 
„Mamy wśród siebie i Miriama i 
Staffa i w pełni południa znakomi- 
tego Wacława Berenta. Są inni, co 
przestali pisać, lub chlubną u Mu- 
zy służbę zamienili na łatwiejszy 
żołd w partyjnej gazecie. 

Ale pozostał jeden, którego 
imię jest niejako symbolem litera- 
ST. polskiej na przełomie dwóch 
stuleci, którego pochodnia przed 
trzydziestu laty rzuciła w senne 
pokolenie płomień gwałtowny, pa- 
ląc i wyzywając do walki, parząc i 
oślepiając. Jest to wódz dla jed- 
nych, czerwona chusta dla drugich, 
żarliwy pisarz, ognisty poeta, šwiet- 
n pda porywający K o 
„Zycia — którego Wilno goścą o 
wóch dni. > е 

„szkoly šredniej 

bą pociągnąć nieobliczalne skutki 
i nie dać pozytywnych rezultatów. 
Połączenie bowiem szkół powszech- 
nych z niższemi klasami gimnazjal- 
nemi obniży tylko kulturę obycza- 
jową, bo młodzież gimnazjalna w 
tem środowisku będzie musiała ob- 
niżyć się kulturalnie. Jestto prawo 
majoryzowania mniejszości przez 
większość. 

Trzeba więc czekać, aż się pod- 
niesie obyczajowość w szkole po- 
wszechnej. Można, wprawdzie, w 
tym kierunku robić próby, ale tylko. 
próby. Bo nie można zaczynać re- 
form od środka: trzeba naprzód 
podnieść stan kulturalny szkoły 
powszechnej i dopiero wtedy sto- 
sować w pełni projektowaną re- 
formę. 

Kończąc swe przemówienie, pre- 
legent przestrzega przed zamianą 

na pole doświad- 
czalne. Żle bowiem wychodzi rol- 
nik, który zamienia całą swą po- 
siadłość na działki doświadczalne. 
W dyskusji, jaka się potem wyło- 
niła, zabrał głos przedstawiciel Ku- 
ratorjum Fedorowicz, który, jak 
zaznaczył, wyraził swój osobisty 
pogląd na sprawę reformy szkoły 
Średniej. Uważa on, że reforma: 
i) musi iść w kierunku ujednostaj- 
nienia szkoły, 2) zdążać do jedno- 
litości systemu wychowawczego, od- 
powiadającego duchowi polskiemu, 
3) musi być wprowadzona jednoli- 
tość szkoły, kładąc przytem szcze- 
gólny nacisk na pierwsze 2 dezy- 
deraty. 

W dalszej dyskusji zabierali głos: 
wizytator Riess, dyr. Zapaśnik, prof. 
Jastrzębski i t. d. 

Przyjęta została następująca 

rezolucja w sprawie reformy 
szkolnej: 

„W sprawie zamierzonej, a jesz- 
cze nie ustalonej reformy szkolnej, 
Zjazd Okr. Wil. T. N. S$. W. w dn. 
28.X1—26 r. zgłasza do władz na- 
stępujące postulaty: 

1) Uznaje konieczność głębo- 
kiej reformy szkoły w Polsce, w 
kierunku stworzenia polskiego sy- 
stemu wychowania młodzieży. 

2) Reforma powinna objąć ca- 
łokształt szkolnictwa i być prze- 
prowadzona n.e tylko na podsta- 
wie pewnych założeń reformowych, 
lecz na podstawie wyników, osią- 
gniętych w drodze uprzednich do- 
świadczeń. 

3) Szkoły powszechne winny 
poprzedzać przedszkole dla dzieci 
od lat 4-ch. To bowiem podniesie 
poziom kulturalny młodzieży. 

4) Zreformowaniu musi ulec 
kształcenie nauczycieli w kierunku 
podniesienia poziomu  wykształce- 
nia, a szczególnie nauczycieli 
szkół powszechnych. 

5) Konieczne są  dokształca- 
nie i pogłębianie wiedzy nauczy- 
cieli, szczególnie znajdujących się 
zdala od ośrodków kulturalnych, 
przez systematyczne kursy, urzą- 
dzane przez Ministerstwo W. R. i 
Oświaty. 

6) Młodzież zdolna, lecz uboga 
winna mieć możność kształcenia 
się drogą utworzenia dla niej sty- 
pendjów. 

Wysuwając wyżej wymienione 

Jak zmarły przed czterema mie- 
siącami Kasprowicz, i on urodził 
się i wychował nad brzegami pra- 
starego Gopła, na ziemi Kujaw- 
skiej, która była kolebką Polski. 

W dziesiątym roku życia na 
sianie w stodole, w rodzinnem Ło- 
jewie, entuzjazm dziecka przelewa 
się w hołdowniczym wierszu na 
jubileusz Kraszewskiego: 

Przeto dożyj sto lat jeszcze, 
Oh żeby Bóg dał nam takie 

wieszcze! 

W pełnej wzruszenia odpowie- 
dzi sędziwy twórca polskiej powieś- 
ci dziękował za ten pierwszy utwór, 
całując główkę autora i wzywając 
Boga, by na nią zlał wszystkie 
swoje błogosławieństwa. *) 

Z tym talizmanem proroczego 
pocałunku dziecko wstąpiło na 
ciężką drogę sztuki. 

Mając lat szesnaście, modli się 
žarliwie—o co? Nie o łatwość ży- 
cia, nie o wielkość, ani o sławę — 
modli się o ból, cierpienie i mękę! 
O cierpienia większe prosi nad ra- 
ny Chrystusowe! W tej dziwnie 
jasnowidzącej modlitwie sam sobie 
jako dziecko wytknął drogę cier- 
niową. 

I nie zbacza z niej. Dzisiaj si- 
wa głowa pochylić się może z 
mocnem wyznaniem: „Nie zaprze- 
dałem się. Żywym sobą świadectwo 
dałem własnym słowom z „Synów 
Ziemi*: „Ból, ból, im gorszy, im 
więcej szarpie, tem płodniejszy*. 

„*) Ten „Pierwszy Utwór Przybyszew- 
skiego* ukazał się jako druk bibijofilski 
z okazji zjazdu bibljofilów w Warszawie 
w listopadzie r, b. 

KU BRB JE R WECĘB BNC SO""KrA 

Uwolnienie więźniów politycznych. 
WROCŁAW, 29.X1 (Pat). W nocy z niedzieli na poniedziałek dwaj 

nieznani mężczyźni z bronią w ręku napadli na więzienie śledcze w 
Lubiczach i wtargnąwszy do wnętrza budynku, stoczyli formalną walkę 
z broniącymi im dostępu dwoma strażnikami, z których jeden został 
zastrzelony, drugi 
Sprawcy napadu wyłamali następnie drzwi wiodące do cel 

zaś obezwładniony i zamknięty w izbie strażniczej. 
i uwolniw- 

szy znajdujących się w nich 10 więźniów politycznych, wspólnie z nimi 
zbiegli w 'niewiadomym kierunku. 

Zaalarmowana strzałami 
kiwania. 

policja nadbiegła i rozpoczęła poszu- 

Powstanie w Albaniji. 
BIAŁOGRÓD. 29. Xi. (Pat.) „Wreme* donosi z Albanji, że liczba 

wojsk rządowych, walczących obecnie z powstańcami, wynosi 12.000 
żołnierzy łącznie z ochotnikami. 

O O p 

postulaty reformy, Zjazd uchwala 
następującą związaną z dzisiejszym 
stanem szkół rezolucję: 

Zjezd Wol. Okr. S-w protestuje 
przeciw oddzieleniu 3 niższych 
klas gimn. i domaga się od czyn- 
ników rządzących 8 klas. gimna- 
zjów, gdyż zniesienie gimnazjum 
wyższego sprawy wychowania na- 
rodowego nie rozwiąże. Zrujnuje 
natomiast szkołę średnią, a zara- 
zem przyczyni się do obniżenia 
kulturalnego poziomu inteligencji 
polskiej. 

Po przerwie obiadowej. 

Po przerwie obiadowej przyjęto 
sprawozdanie zarządu i komisji re- 
wizyjnej do zatwierdzającej wiado- 
mości i udzielono zarządowi jedno- 
głośnie absolutorjum, poczem przy- 
stąpiono do omówienia sprawy u- 
tworzenia funduszu pogrzebowego. 
Po zreferowaniu sprawy przez prze- 
wodniczącego dyr. Zapaśnika i po 
ożywionej w tej sprawie dyskusji 
uchwalono utworzyć fundusz po- 
grzebowy z tem, że składka na 
członka w dniu śmierci jednego z 
członków związku ma wynosić 3 
złote. 

W wolnych wnioskach poruszo- 
no sprawę ustawy sanacyjnej, któ- 
rą zmniejszono nauczycielstwu po- 
bory o 40 proc. i demoralizacji 
wśród młodzieży oraz sprawy przyj- 
mowania na stanowiska nąuczycieli 
sił niewykwalifikowanych uchwala- 
jąc następujące rezolucje: | 

1) Zjazd zaniepokojony zupeł- 
nem pominięciem nauczycieli w о- 
pracowywanym przez Ministerstwo 
W. R. i O. P. projekcie łagodzą- 
cym skutki ustawy sanacyjnej do- 
maga się natychmiastowego  znie- 
nienia ustawy z dnia 22.XII 25 r. 
która krzywdząc nadal tylko na- 
uczycielstwo, uniemożliwia normal- 
ne funkcjonowanie szkoły. 

2) Zjazd postanawia zwrócić 
się do władz administracyjnych, 
celem wydania odpowiednich za- 
rządzeń, aby ukrócić wśród mło- 
dzieży szerzenie się demoralizacji 
przez pornografję we wszystkich 
jej objawach. : 

3) Zjazd domaga się zaniecha- 
nia dalszego wydawania tymczaso- 
wych pozwoleń na stanowiska na- 
uczycieli nieposiadających w myśl 
ustawy z 26.1X. 22 r. wymaganych 
kwalifikacyj, ponieważ napływ sił 
niekwalifikowanych do szkolnictwa 
średniego obniży jego poziom i 
obecnie wobec dostatecznej liczby 
nauczycieli z kwalifikacjami, nie 
jest on niczem uzasadniony. 

Wieczorem o godzinie 8-ej od- 
było się w sali gimnazjum im. E. 

* 

Jest w jego życiu dziwna, nie- 
spotykana siła napięcia, jakaś ol- 
brzymia kondensacja wielkiej skali 
uczuć ludzkich — od szałów męki 
do obłędnych szczytów szczęścia, 
od nieba miłości do piekieł niena- 
wiści. To jest życie, któremu  nie- 
obca żadna rozkosz, żadną mę- 
czarnia, żaden raj, żadna otchłań. 
Tu przeszumiała cała pełnia prze- 
jawów duszy nowoczesnego czło- 
wieka z duszy tej straszliwą roz- 
terkę, od najwyższych uniesień do 
mroków bezpowrotnej rozpaczy. 
W pokoleniu wyrosłem na glebie 
Europy w końcu XIX wieku nie- 
łatwo znaleść twórcę bezwzględniej, 
pełniej i konsekwentniej ludzkiego. 

Treścią książek Przybyszewskie- 
go jest człowiek nowoczesny, któ- 
ry ślepo i uporczywie kroczy dro- 
gami oddalającemi go od celów 
wskazanych przez najwyższe pra- 
wodawstwo wewnętrzne. Człowiek 
nowoczesny, wyrafinowanym apa- 
ratem nowożytności zagłuszający 
sam siebie. Człowiek, który wciąż 
komplikuje, analizuje i: gmatwa, a 
nigdy nie upraszcza. Już nie umie 
nigdzie i nigdy spotkać siebie. Już 
nie rozumie własnego języka, bo 
prastare mądre słowa przysypał 
miałem  kunsztownej terminologii. 
Co krok, to zakręt, zygzak i sprzecz- 
ność. Wszędzie krzywizny, niena- 
wiść, zasadzki i zło. Pewniki usu- 
wają się zpod stóp, opoki krusze- 
ją. Nie pomagają ani maszyny, ani 
systemy, ani teorje. Nie można wy- 
nalezionem żelazem prostować du- 
szy. A dusza skrzywiona jest strasz- 
liwie. A żelazo się mści, jak po- 
drażniony wulkan. Tak zamyka się 

Orzeszkowej towarzyskie zebranie, 
w którem wzięli udział członko- 
wie zjazdu i przedstawiciele władz 
i społeczeństwa. W poniedziałek 
odbyły się posiedzenia sekcyj: hu- 
manistycznej z p. Zofją Paszkow- 
ską, filologicznej z proi. M. Glixel- 
lim i matematyczno-przyrodniczej 
z prof. W. Staszewskim na czele. 
Na tem obrady zjazdu zakończono. 

(Zdan.) 

Uydroelektrawnia czy turbiny 
DATOWE, 

(Dokończenie). 

W wystawie w Bazylei przy- 
jęło udział 15 państw.  Wysta- 
wa Bazylejska była poważnym po- 
kazem naukowym budownictwa 
wodnego i żeglugi Śródziemnej i 
sił wodnych. Pomijając w spra- 
wozdaniu prof. J. Łopuszańskiego 
dział żeglugi śródziemnej, chciało- 
by się zwrócić uwagę na postęp 
rozwoju wyzyskania sił wodnych 
przez niektóre państwa. 

Na pierwszy plan w kierunku 
wzzyskania sił wodnych wysuwa 
się Szwajcarja, gdzie w koncu ro- 
ku 1925 r. ogółem było 6918 za- 
kładów o sile wodnej — średniej 
mocy 960,000,000 km., o rocznej 
produkcji 3465 miljonów  kilowat 
godzin. 

Interesującem jest również ze- 
stawienie rocznego przyrostu mo- 
cy zakładów wodnych z ostatnich 
35 lat. 

Moc in- Roczny 
Okres. stalowa- przyrost 

na km. w km. 

1891 — 1900 121.000 12.100 
1901 — 1919 587.000 38.700 
1911 — 1920 620.000 62.000 
1921 — 1925 569.000 113.800 

W dziele niemieckim, który po- 
święcony był przeważnie żegludze 
śródziemnej, wystawionych było kil- 
ka projektów wykorzystania sił 
wodnych na Menie i Dunaju, przy- 
czem ostatni zakład ma produko- 
wać około 250 miljonów  kilowat 
godzin rocznie. Działy Badeński, 
Sląski i Bawarski bardzo szczegó” 
łowo i systematycznie ilustrowaly 
gospodarkę energetyczną tego kra- 
ju: przez wystawienie projektów oraz 
wykonanych budowli dla wyzyska- 
nia sił wodnych rzek Murg, Bobrawy, 
Knissy, Wery, Izu, Izary i t. p. 

O rozwoju wyzyskania sił wod- 
nych we Włoszech mogą šwiad- 
czyć następujące cyfry: zużycie e- 
nergji elektrycznej w latach 1908 
— 1910 nie dosięgało 1 miljarda 

błędne koło tragedji pomyłek: czło* 
wiek na przełomie wieków XIX 
i XX. ‚ 

Meta može byč tu jedna tylko 
Pada człowiek twarzą na ziemię, 
wije się w niemocy, krzyczy w 
straszną noc, paznokcie wpija w 
ziemię z rozpaczliwym krzykiem: 

— Nic nie wiem! Nic nie ro- 
zumiem! 

Nad tem pośmiewiskiem czto- 
wieczej nędzy wyłania się ostatnia 
ucieczka w tym grobie niewiary. 
W mroku majaczy coś — i to jest 
jedno, co wiem! — coś bez oczu, 
bez twarzy, bez kształtu i bez imie- 
nia. Jakaś się czarna bezkształtna 
łapa wychyla potwornie i w šwie- 
cie czyni okropny, bezrozumny po- 
rachunek z temi strzępami ostat- 
niemi bieli, pokoju i szczęścia, co 
jeszcze tu i tam wykwitają Iękli- 
wie. Ciemne, nieodwołalne, wiecz- 
nie głodne, czujne i drapieżne Fa- 
tum, Ananke, ślepe przeznaczenie. 
To jest ostatni w nowoczesnym 
człowieku, marny rozbitek z okrę- 
tu, który zwał się: Wiara— a któ- 
ry roztrzaskał się na drzazgi. I już 
w. strachu przedśmiertnym zrywa 
się człowiek, by uciec przed po- 
twornym upiorem. Sił nie mal 

Więc wije się w nowym szale 
i krzykiem zagłusza siebie i upiora 
w sobie. 

Tu zjawia się poeta, tak samo 
ludzki, ale bogatszy niezmiernie w 
duszy, w sercu czulszy postokroć, 
z krwią nieskończenie gorętszą. Nie 
cofa się przed niczem, szuka, tro- 
pi, wgryza się w szczeliny. Naj- 
ciaśniejsze wybiera przesmyki, naj- 
skwarniejsze pystynie, najciemniej- 
sze tunele. Stroni od wydeptanych 

kilowat godzin, w latach 1913—14 
wynosiło około 2,3 miljonów; w 
1918 — 1919 dochodziło do 4 
miljonów, a w ostatnich 1924—25 
wynosiło przeszło 7 miljardów ki- 
lowat godzin produkcji rocznej. W 
roku 1924 celem wyzyskania sił 
wodnych zostało wybudowanych 46 
przegród dolin. 

We Francji zakłady cieplne ma- 
ją instalowanych kw. 3.230.000, z 
roczną produkcją około 4 miljar- 
dów kilowat godzin, zakłady hydro- 
elektryczne 1.290.000 kw. instalo- 
wanych, z roczną produkcją po- 
nad 3 miljardy k. w. h. 

Przyczem roczna ilość godzin 
pracy silników cieplikowych jest 
dwukrotnie mniejsza od zakładów 
hydroelektrycznych. 

Oddział austrjacki, też bogaty 
projektami wykorzystania sił wod- 
nych, których ogólna moc po о- 
statecznej rozbudowie może dać 
około 230.000 km. 

Czechosłowacja wystawiła pla- 
ny już wybudowanego zakładu wod- 
nego na Łabie w Mironiczach mo- 
cy 4660 km. przy sprawności ro- 
cznej 17,5 mtljonów kwh, oraz w 
Strekowie mocy 22800 kwh.. przy 
sprawności rocznej do 100 miljo- 
nów kwh. W dziale poświęconym 
rozbudowie sił wodnych zwracały 
uwagę projekty wykorzystania rze” 
ki Wetławy na roczną produkcję 
300 miljonów kwh. 

W oddziale Polski w dziale wy- 
zyskania sił wodnych, między in- 
nemi były wystawione schematy 
wykorzystania sił wodnych Dunaj- 
ca, Sanu, Wiljii i Wilejki. Dwie 
ostatnie rzeki w promieniu do 30 
km. od miasta Wilna, według ob- 
liczeń Okręgowej Dyrekcji Robót 
Publicznych, mogłyby dać śred- 
nio około 20,000 KM, a przy 
maksymalnem obciążeniu około 
40,000 KM. 

Inżynier. 

Wśród pism. 
— Muzyk wojskowy Nr. 4,5. Dwu- 

tygodnik poświęcony sprawom kultury 
muzycznej w armji Polskiej, wychodzi w 
Grudziądzu Tuszewska Grobla 18. I. 

Nadzwyczaj potrzebne pismo — wre- 
szcie znalazło Środki by począć egzysto- 
wać. Rola muzyki w wojsku jest ważna 
nietylko ze względów kulturalno-wojsko- 
wych, ale niejednokrotnie orkiestra stano- 
wiąc w mieście jedyną zorganizowaną 
placówkę muzyczną—jest regulatorem i 
motorem życia muzycznego danej miej- 
scowości. Pismo omawiane przedstawia 
się nader interesująco, zwłaszcza gdy się 
zważy, że współpracują tacy wytrawni 
znawcy jak prof. Chybiński, Reiss, Opień- 
ski. Prócz artykułów treści ogólnej, pi- 
smo prowadzi w rubryce „Wiedza mu- 
zyczna*—dział zaznamiający czytelnika z 
prymitywnemi zasadami muzyki. Dział 
ten uważać należy — w naszych stosun- 
kach—za bardzo ważny i szczęśliwie po- 
myślany. Kronika bieżąca, przegląd pism 
muzycznych wreszcie kącik dla aneg- 
dot muzycznych zamykają każdy numer. 
Niska cena (1 zł. miesięcznie) sprawia, 
iż pismo winno znaleść duży zbyt, nie- 
tylko w kołach wojskowych lecz i cy- 
wilnych. t. s. 

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 rów- 
nież wpłacanie zgóry bieżącej pre- 
numeraty do dnia 10-go każdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80.750. 

  

gościńców. Nerwowym skurczem sil- 
nych palców podważa każde zam- 
knięte wrota, nie omija żadnej cze- 
Juści, pięścią rozwala wszystkie 
tablice, na których jest napis „Nie 
wolno!* Rzuca się w odmęty ży- 
cia, brnie przez żywy ogień, puszcza 
się wpław przez grzmiące wody. 
I wszędzie widzi konsekwencje, 
wszędzie czuje swąd grzechu, jęki 
słyszy i złorzeczenia. Nie cofa się. 
Rzeczom widzianym i do dna po- 
zianym nadaje formę w płomien- 
nem słowie, bez wahania, bez kom- 
promisu, z olbrzymią odwagą wy- 
ciągania wniosków z przeżywane- 
go chaosu ludzkiej gmatwaniny. 
Język ten bucha, grzmi, krzesa 
skry, podpala i tratuje. 

A skąd wyrósł i dlaczego ma 
przymioty elementu? 

„W moim tworze odnaleść mo- 
żna li tylko te wrażenia zzewnątrz, 
które przez ziemię zapłodnione zo- 
stały i przez zetknięcie się z nią 
nabrały gorąca, barwy i siły—i stąd 
pochodzi, że wszystko, co mej zie- 
mi nie dotknęło, nigdyby w mej 
duszy „twórczem* stać się nie mo- 
gło". 

Wyznanie takie nabiera tu szcze- 
gólnego znaczenia. Tworzy genety- 
czne uzasadnienie podkreślonej już 
prawdy, żeśmy napotkali indywidu- 
alność wśród ludzi najszczerzej... 
ludzką. To nie jest poeta mozolnie 
wydłubujący obrazki i wykrawki 
życia. Tu jest coś z płodności ży- 
wiołu, który te istnienia ludzkie 
wydał, coś z huraganu naginające- 
go wierzchołki, coś z oślepiających 
błyskawic i rozlanych mgieł tęskni- 
cy i nocnych poszumów lasu. Ten 
rozmach elementarny i ta bezpo- 
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NA MARGINESIE. 

Zbawcy narodu. 

P. Roman Dmowski nie od dziś u- 
chodzi za zbawcę narodu. Należy on, 
jak wiadomo, do tych ludzi, bez których 
naród polski dawnoby upadł, albo zgnił 
w niewoli moskiewskiej. Źe p. Dmowski 
nie zapomniał o swej zbawczej woli ró- 
wnież i po 15 maja 1926r., świadczy na- 
stępujący komunikat prasowy: 

„W dniu 27 listopada odbyło się 
posiedzenie zarządu głównego Zwią- 
zku Ludowo - Narodowego, na kg 
rem Roman Dmowski zakomuniko- 
wał, że podjął wespół z szeregiem 
ludzi pracę nad skonsolidowaniem 
politycznem narodu. Wyniki pracy 
staną się wiadome ogółowi polskie- 
mu w najbliższym czasie. 

Po dłuższej dyskusji, w której 
stwierdzono, że Związek Ludowo- 
Narodowy nigdy nie uważał, ażeby 
osoba Romana Dmowskiego należa- 
ła do jednego stronnictwa, zarząd 
główny Związku Ludowo Narodowe- 
go wyraził nadzieję, że inicjatywa 
Romana Dmowskiego będzie ważnym 
momentem w rozwoju politycznym 
narodu”. 

W języku wyznawców p. Dmowskie- 
go Narodowa Demokracja oznacza zwy- 
kle naród. 

W przeszłości więc zapowiedź p. 
Dmowskiego możnaby było zrozumieć, 
jako program narodowo-demokratycznej 
dyktatury nad narodem. Ale dziś,, Wo. 
bec faktu politycznego wskórobrania te- 
go stronnictwa pomimo najlepszych chę- 
ci nie możemy uwierzyć w przejście do 
ofenzywy żywiołów endenckich. 

Spodziewać się raczej możemy, że 
konsolidacja obejmie ten mniejszy na- 
rėd t. į. samą Narodową Demokrację, 
ktėrej „granitowa" do niedawna budowa 
zaczyna mocno trzeszczeć... 

* 
* * 

P. Dmowski w zbawianiu narodu 
nie jest odosobniony. Na swój sposób 

„rolę podobną (nieco narazie skromniej, 
ale nie o wiele) gra p. Michał Obiezier- 
ski w „Stowie“. W ferworze mówi 
p. Obiezierski: 

„Kanapowa grupa Wileńsko-Nie- 
świeska*, jak ją nazywa odłam masy 
przodującej w dowcipie, wciąga cały 
naród do gruntownego zrewidowa- 
nia programu polityki państwowej, 
tak samo jak osiem ląt temu—wcią- 
gnęła cały naród do wojny pomimo 
oporu „masówek politycznych*, 
Ktoby to powiedział, iż z racji sym- 

patycznego skądinąd K. O. K., Wojski ze 
„Słowa” zadmie w taki róg.4 

Pamiętamy zawsze K. O. K. z jego 
sklepów z kaszą, mąką i innemi poży- 
ecznemi rzeczami. P. Obiezierski przy-** 
tpomniał nam inną ładną skądinąd kar- 
tę, w której K. O. K. nie był zresztą 
odosobniony. Nie trzeba jednak przesa- 
dzać. Przesada nie do uszanowania isto- 
tnych wartości skłania, lecz do dobrego 
humoru. 

Już bowiem Napoleon mówił, że od 
wzniosłości do śmieszności jeden krok 

tylko... a 

Masażysta 
S. OKUN, Hotel „Palace“, 

Dowiedzieć się u portjera. _ W.Z.P. 80. 
2138-2 

    

Kupujcie „Kurjer Wileński”, 

  

średniość namiętności huczy i prze- 
wala się na całej przestrzeni od 
„Wigilij* aż po „Krzyk* i „Il regno 
doloroso“. Nie w jednym utworze, 
nie w bojowej surmie „Confiteor*, 
nie w cyklach powieści, nie w tę- 
żyźnie i mocnej technice drama- 

"tów — ale w całym tworze zrozu- 
mianym jako jedno dzieło, przez 
które płynie ciemny nurt ziemi, 
bólu i tęsknoty. Dlatego, gdy stoi- 
my na jednej z tych stacyj cier- 
pień, narzuca się nam zawsze wra- 
żenie szczerego samoodsłonięcia 
duszy, cichej, lecz buntowniczej i 
rozpaczliwej spowiedzi bez zastrze- 
żeń. To jest głos duszy. To jest 
naga, brutalna prawda. To jest nieą 
kłamany, żywiołowy i prawdziwy 
krzyk sumienia, które ocknęło się 
w zamieszce. 

* 

Przybyszewski! Jakie to dziwne, 
że dzisiaj nazwisko to można wy- 
mówić głośno, a nie krzyknie bo- 
jowo jedna połowa słuchaczy, a nie 
zachłyśnie się zgorszeniem druga. 
Jak to niedawno dźwięk ten dla 
całego pokolenia był wyzwaniem, 
klątwą irumieńcem wstydu, dla po- 
kolenia całego hasłem walki i sztan- 
darem zwycięstw. 

Dźwięk tego nazwiska jak iskra 
przeleciał Polskę, zelektryzował li- 
cznych poetów Niemiec i Skandy- 
nawji. Nikt nie mógł zachować 
sennego spokoju, mówiąc lub pi- 
sząc o Stanisławie Przybyszewskim. 
O tym, który rej wodził w młodem 
gronie modernistów norweskich i 
niemieckich, porywał namiętnem 
uczuciem, wulkanicznem słowem i 
niebywale impulsywnem odtwarza 
riiem Chopina, by w ostatnim roku 
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Žycie gospodarcze. 
Konferencja pracy. 

W niedzielę rozpoczęła się w 
Warszawie pod przewodnictwem p. 
vica-premjera Bartla konferencja 
przedstawicieli sfer pracowniczych i 
robotniczych Oraz przedstawicieli 
nauki, posłów i inżynierów, któ- 
rych działalność wiąże się z zagad- 
nieniami pracy. 

Posiedzenie zagaił vice-premjer 
Bartel oświadczeniem, że rząd stoi 
na stanowisku utrzymania zdoby- 
czy socjalnych ludzi pracy, dalszej 
rozbudowy tego ustawodawstwa i 
pragnie przez bezpośrednie porozu- 
mienie się i wysłuchanie opinii do- 
więdzieć się, czego klasa roboini- 
cza dziś potrzebuje. 

Pierwszy referat wygłosił poseł 
Zaremba. 

W kilkugodzinnem przemówie- 
niu poseł Zaremba omówił wszyst- 
kie interesujące klasę robotniczą i 
aktualne zagadnienia. Punktem 
wyjścis w przemówieniu p. Zarem- 
by było ustalenie, że warunkiem 
koniecznym normalnego rozwoju 
społecznego i korzystnej dla klas 
pracujących polityki gospodarczej 
państwa, jest w obecnych stosun- 
nach wierność Rządu demokra- 
tycznym i republikańskim zasadom 
życia. 

Omawiając nasze życie gospo- 
darcze p. Zaremba domagał się u- 
wolnienia go z pod wpływów t.zw. 
sfer gospodarczych i poddania kon- 
troli klasy robotniczej pracującej 
czyto umysłowo czy fizycznie. Jest 
to niewątpliwie cel ku któremu ży- 
cie nas zbliża, może nie tak szybko 
jakby to było dla mas pożądane. 

Możliwości zrealizowania zagad- 
nienia racjonalizacji produkcji p. 
Zaremba widzi jedynie przy nale- 
żytym rozwoju samorządu gospo- 
darczego i powołania do życia, 
przewidzianych w art. 68 konsty- 
tucji izb pracy. W sprawie ankie- 
ty o kosztach produkcji świat pra- 
cy wypowie się przychylnie, prag- 
nieżjednak zupełnej jawności. oraz 
powołania do jej wykonania ludzi, 
do których ma zaufanie. 

Widząc źródło dzisiejszego kry- 
zysu gospodarczego w obniżeniu 
siły konsumpcyjnej mas p. Za- 
remba szeroko omawiał zagadnie” 
nie płac robotniczych i obniżenia 
cen artykułów pierwsżej potrzeby. 

Pozatem p. Zaremba żądał ru- 
chomej mnożnej płac, waloryzacji 
podatków oraz podwyźszenia po- 
datku gruntowego. 

Następnie przemawiał poseł Bit- 
ner, który zobrazował poglądy na 

naszą sytuację gospodarczą, panu- 
jące wśród kierowników chrześci- 
jańskich związków zawodowych. 

Po referacie posła Bitnera za- 
brał głos p. Mańkowski, prezes 
Zjednoczenia Zawodowego  Pol- 

skiego, który imieniem swojej or- 
ganizacji zgłosił następujące po- 
stulaty: 

Z.Z.P. uważa za najważniejsze 
zadanie rządu celową walkę z dro- 
żyzną przez: a) zakaz wywozu zbo- 
żai środków żywności, b) zbadanie 
kosztów produkcji i administracji 
przedsiębiorstw przemysłowych, roz- 
toczenie kontroli nad produkcją i 
wymianą, c) dostarczenie taniego 

        

minionego stulecia runąć na Kra- 
ków jak rozżarzony meteor. 

Z rąk Artura Górskiego, jedne- 
go z najgłębszych w Polsce umy- 
słów, przejmuje ster tygodnika „Ży- 
cie“, organu młodych talentów, 
gdzie gigantyczne swoje wizje z Ilja- 
dy i Kościoła Franciszkanów re- 
produkował Wyspiański, gdzie dru- 
kowali Kasprowicz, Miriam, Tetma- 
jer, Żuławski, Wyrzykowski. 

Przybyszewski rzuca swoim Sze- 
regom zew bojowy. Całemu światu 
zimnego rozsądku, ślepego dogma- 
tyzmu i małoduszności prosto w 
twarz ciska rękawicę —i całą ławą 
rusza do ataku. Bezwzględny mani- 
fest „Confiteor* bluznął kaskadą 
rzekomych bluźnierstw: 

„Sztuka jest odtworzeniem ist- 
ności, t. j. duszy — we wszystkich 
jej przejawach, niezależnie od tego, 
czy są dobre, czy złe, brzydkie lub 
piękne!* 

„Sztuka nie ma żadnego celu!* 
„Nie znamy żadnych praw!” 

Zakotłowało w całem społeczeń- 
stwie. Rozwarły się z przerażeniem 
wszystkie okna i ze snu zbudzone 
oczy gromić jęły šmialka, co tak 
brutalnie krzyczy w cichą, miłym 
snom oddaną noc. Wzburzyła się 
do dna toń umysłowości polskiej. 

(Dziś z zazdrością myślimy o 
tym żywotnym Krakowie z przed 
ćwierćwiecza, żyjąc w pokoleniu, 
w którem niema walk literackich, 
rewolucyj duchowych ani oczu roz- 
gorzałych fanatyzmem z powodu 
wschodzącej nowej książki. Trwa- 
my w pesymiźmie: cóż może dzi- 
siaj pobudzić społeczeństwo do 
"czytania, do myślenia, do wyjrze- 

  

kredytu na potrzeby produkcji prze- 
mysłowej i rolniczej. W związku 
z bezrobociem  Z.Z.P. domaga się 
uruchomienia kredytu długotermi- 
nowego na zorganizowanie ruchu 
budowlanego i większych robót pu- 
blicznych; w zakresie Świadczeń 
socjalnych wydania w drodze dekretu 
Prezydenta ustaw: a) o umowie pracy 
pracowników fizycznych oraz umy- 
słowych, b) o ochronie życia i zdro- 
wia pracowników, c) o inspekcji 
pracy, d) o sądach pracy. 

Pozatem Z. Z. P. domaga się 
utworzenia jednolitego dla wszyst- 
kich dzielnic kodeksu pracy, po- 
wołania Izby Pracy, rozszerzenia 
ustawodawstwa ubezpieczeniowego 
zaboru pruskiego ma pozostałe 
dzielnice i ujednostajnienia tego 
ustawodawstwa. Z. Z. P. domagać 
się będzie wydania ustawy emigra- 
cyjnej oraz otoczenia wydatną o- 
pieką wychodźtwa polskiego, zwła- 
Szcza we Francji i Niemczech, zaś 
w zakresie postulatów pracowni- 
ków państwowych — przywrócenia 
ruchomej mnożnej. 

Po wymienionych referatach wy- 
wiązała się b. żywa dyskusja, w 
której brało udział kilkunastu 
mówców, poczem przewodniczący 
odroczył obrady konferencji do dnia 
następnego. 

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
29 listopada r. b. 

L Waluty 

Banknoty 
„ žądano płacono tranzak 

Dolary St. Zjed. — — — 

Zioto 
Ruble złote 4,751/a 4,75  4,1751/2—475 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem. za 100 zł. 33,50—38—33,50 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
29-XI b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż * kupno 
Dolary 6,99 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 26,73 _ 26,66 
Genewa 174,00 174,48 173,57 
Rzym 38,65 38,72 3853 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
x kM ы DO 
wiązek spółek zarobk. 

Lilpop 15;15—16,25 
Modrzejów 3,70 

©2 НЕЛЕ RZA OOBE OZGA SEE 

Z RUCHU STRZELECKIEGO 

! Bal reprezentacyjny Zw. Strze- 
leckiego w karnawale. 

Okręg Wileński Związku Strze- 
leckiego w dniu 15 stycznia orga- 
nizuje w salonach Oficerskiego Ka- 
syna Garnizonowego wielki Bal 
Reprezentacyjny Związku. Bal ten 
zapowiada się niezwykle interesują- 
co i ma (być atrakcją nadchodzą- 
cego karnawału. 

Został wyłoniony Komitet Wy- 
konawczy balu, który przystąpi 
nałychmiast do prac organizacyj- 
nych. 

nia poza krąg dancingus, kina i, 
conajwyżej... radjal) 

Przybyszewski idzie dalej, nie 
bojąc się fal uwielbienia, jadu i 
atramentu. Druga wyłania się tra- 
gedja. 

Poeta ujrzał człowieka współ- 
czesnego, pogrążonego w  rozpa- 
czy bez wyjścia, i całą jego nie- 
moc i udrękę wysnuł z grzechu 
pierworodnego, któremu na imię 
„chuć”. Zaiste — było to ostatnie 
Requiem pesymizmu, zawarcie о- 
statnich drzwi nadziei. 

„Na początku była Płeć". 

Straszne to słowo zaciąžylo 
nad twórczością Przybyszewskiego 
i czarnym całunem zaległo całe 
połacie myśli człowieczej—odbiera- 
jąc nawet przeczucie; że za tem 
słowem czekać mogą nowe świty, 
promienne gwiazdy nadziei, prze- 
jasne słońca wiary. 

Sąsiednie kraje miały swoich 
Przybyszewskich. Ale zuchwały, 
arystokratycznie burzycielski gest 
Nietzschego, cyniczny pesymizm 
Strindberga, czarny spazm Dosto- 
jewskiego—tu przeniknięte są uczu- 
ciem, które tamtym nie przyświeca 
tak jasno. Tęsknotą, która nie tli 
się, lecz bucha i piecze i wije się 
językami z ognia. To coś, co nim 
„skręca“, szarpie i targa, co go 
dławi, co tylekroć Sprawia, że 
chce „uciec przed samym  sobą!* 
Przekonanie wmawia mu natar- 
czywie, jakoby na tej niecnej ohy- 
dzie kończył się Światt—a jednak 
w głębi coś niepokojąco, głucho, 
tajemniczo protestuje. Do tego 
buntu Ignie cały skołatany duch   

KURT ER 

Prawosławni - katolicy w Wilnie 
(Wywiad z Archimandrytą Morozo” 

wem). 

Nabierający coraz bardziej ży- 
wiołowego rozpędu ruch tak zw. 
prawosławnych katolików zwrócił 
na siebie baczną uwagę niemal że 
całej Polski. Zwróciliśmy się do 
kierownika tego ruchu, ks. Archi- 
mandryty Morozowa, z prośbą o 
udzielenie wyjaśnień. 

Ks. Filip Morozow już na wstę- 
pie uprzejmie poinformował, iż 
ruch ten coraz bardziej się wzma- 
ga, że już w chwili obecnej kościół 
prawosławno - katolicki u nas na 
Kresach Wschodnich obejmuje z 
górą 20 parafij pod pieczą tyluż 
księży i liczy mniej więcej 20,000 
wyznawców 

Pytamy dalej, jaki jest stosunek 
Rządu do Kościoła Prawosławno- 
Katolickiego? 

Ks. Morozow z uznaniem i za- 
dowoleniem wyraża się o pełnem 
taktu i zrozumienia stanowisku 
Rządu do żywotnych spraw koś- 
cioła, lecz z drugiej strony z żalem 
się odzywa o braku zrozumienia i 
poparcia ze strony społeczeństwa 
polskiego. 

Informujemy się dajej o wyni- 
kach narad biskupów kresowych 
w kwestji unjastycznej? 

Zaznaczywszy na wstępie taj- 
ność obrad — ks. Morozow mógł 
tylko wyjaśnić, że z jego strony 
były wysunięte wnioski: 

Przyznania przechodzącym na 
katolicyzm prawosławnym oficjai- 
nej nazwy prawosławno-katolików 
i zarazem nadania półsamodziel- 
ności prawosławno-katolickim pa- 

  

WOLL EN SKT 

rafjom, żeby te wszystkie parafje 
łączyły się pod jednym egzarchem, 
ale pod głównem kierownictwem 
Arcybiskupa Wileńskiego. 

Ks. Morozow jednocześnie jak 
najbardziej stanowczo podkreśla, iż 
jego akcja nosi charakter czysto 
religijny i niema nic wspólnego z 
temi lub innemi koncepcjami po- 
litycznemi. Zdaniem naszego roz- 
mówcy jedną z największych wad 
życia religijnego naszego społeczeń- 
stwa jest to, że u nas momenty 
religijne ciągle są mieszane z mo- 
mentami politycznemi: Naprzykład 
w naszym kraju w ciągu wieków 
wytworzył się pogląd identyfikują- 
cy Polaka z rzymskim katolikiem. 

Pogląd ten niezmiernie utrud- 
nia prawosławno * katolicką akcję 
misyjną. Na łaciński obrządek ka- 
tolicki miejscowi prawosławni, Bia- 
łorusini i Rosjanie, patrzą nieraz 
jak na narzędzie polonizacji. Za 
jedno z pierwszych zadań uważa 
ks. Morozow przełamanie tego po- 
glądu. Dlatego też ks. Morozow 
jak i większość przechodzących na 
katolicyzm Rosjan jest stanowczym 
przeciwnikiem propagowanej przez 
niektóre koła katolickie koncepcji 
powolnego wprowadzenia łacińskie- 
go obrządku do liturgji prawosław- 
nej, zachowanej przez prawosław- 
no-katolików. 

Na tem pożegnaliśmy ks. Mo- 
rozowa, dziękując Mu za cenne 
wyjaśnienia. 

(5). 

ligalna pasta do zębów 
Krem Perlowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

  

  

Dziś! 

W roli głównej: 

О 

  

tunku. 
Ta tęsknota jednak nie tryska 

żywym słupem optymizmu, nie wy» 
rasta w pomnik podniesienia. Rę- 
ka schyla się nad leżącą w omdle- 
niu ludzkością, lecz jej z błota nie 
dźwiga. 

* 

Trudno w tym związku nie 
wspomnieć o jaskrawym dysonan- 
sie, jaki świeżo zazgrzytał w War- 
szawie z okazji premjery w Te- 
atrze Polskim. Leon Schiller opra- 
cował „Dzieje Grzechu* Żerom- 
skiego w scenicznej szacie. Uczy- 
nił to nietylko z głęboką czcią 
dla autora i z ogromną subtel- 
nością ręki, lecz potrafił stonować 
jaskrawe kolory tak, że w koro- 
wodzie  wstrząsających obrazów 
stanęła przed widzem głęboka, 
rozdzierająca, arcyludzka tragedja 
duszy kobiecej. Znalazło się jednak 
dwóch krytyków, którzy podnieśli 
krzyk alarmowy w obronie moral- 

ności publicznej. Krzyk ten sam, 
który przez całe życie jak miotła 
wlókł się za kometą Przybyszew- 
skiego. Krzyk, który nie przeciw 
grzechowi występuje, lecz przeciw 
gestom na grzech wskazującym. 
Tak było wczoraj, tak będzie zaw- 
Sze i tak było tysiąc dziewięćset 
lat temu. Czyż nie ci sami ludzie 
stanęli ongi wobec tego wielkiego 
jak mur słowa: „Kto z was jess 
bez grzechu, niech na nią pierw- 
szy kamień rzuci"... Czyż nie ci 
sami stanęli wówczas  oniemiali, 
bo o groźną Ścianę tego słowa 
uderzyli głową, nic nie pojmując? 
Oni wiecznie kamienie ciskają na 
Żeromskich i na Przybyszewskich, 

  

PREMJERA! 
O) Największy szlagier obecnego sezonu. 
$, Monumenta!ne arcydzieło filmowe, 

nałością cały dotychczasowy dobytek produkcji filmowej 

„KURJER 
CARSKI“ 

Według powieści Jules Verne'a p.t. „Michel Strogoff". 

wirtuoz ekranu, fenomenalny tragik, jedyny aktor, który potrafi 
wycisnąć łzy wzruszenia, porwać, olśnić, oczarować 

IWAN MOZŻUCHIN. 
Godną partnerką wielkiego mistrza ekranu jest ulubienica Pu- 

; blicznošci, przešliczna 

NATALJA KOWANKO. 
W roli cesarza Aleksandra II — GAJDAROW. 

Początek seansów o g. 4, ostatniego—10.15. 

o Dla całości wrażenia, uprasza się Sz. Publiczność o przybycie 
na 15 minut przed początkiem seansów. 

, Bilety honorowe nieważne. :-: 

artysty w  krzyczącej żądzy ra- 

"bałwany 

Dziś! 

przewyższające swą dosko- 

na tych, którzy mają oczy widzą- 
ce i serca ogromne i którzy dla- 
tego na Ewę Pobratyńską i na 
Maritt i Olgę i Hankę umieli za- 
mierzyć się każdym gestem, tylko 
jednym nie: tylko nie gestem ręki 
trzymającej kamień... 

Gdy myślimy o tworze Przy- 
byszewskiego, ta karta Nowego 
Testamentu, jedna z najcudowniej- 
szych w życiu Chrystusa, przy- 
chodzi na myśl w dziwny sposób: 
Cień tego najwspanialszego sym- 
bolu wije się jak ciche motto mię- 
dzy wierszami tych książek, Bo 
miłość była ich sterem i panią, bo 
miłość pióro wiodła i miłość w 
ciężkie, bezsenne noce świeciła nad 
ich głowami. 

Dzisiaj, gdy minęły burze i 
zamilkły, widzimy to 

twarde życie w całej rozciągłości. 
Dzisiaj zaświadczyć możemy, czy 
mogła tu być mowa o spekulacji 
na niskich instynktach, o  hazar- 
dzie wśród brudów žycia—dzisiaj 
pewiedzieć możemy, czy fo nie 
był: wielki, rosnący i bolesny wy- 
rzut sumienia naszego czasu. 

* 

O przyjeździe Stanisława Przy- 
byszewskiego do Wilna, o tem, co 
Wilnu przywiózł i co w Wilnie zna- 
lazł, garść reileksyj w numerze ju- 
trzejszym. 
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KRONIKA. 
  

Dziś: Andrzeja Ap. 

    
"30 Jutro: Natalji M. 

Listopada] Wschód słońca---g. 7 m. 19 
Zachód „  £. 2 m.S7 

OSOBISTE. 

— Pan Wojewoda nie wraca 
jeszcze do pracy w urzędzie. Do- 
wiadujemy się, iż z nakazu lekerzy 
Wojewoda Wileński pan Władysław 
Raczkiewicz jeszcze przez pewien 
okres czasu nie będzie mógł o- 

puszczać mieszkania. 
W związku z powyższem pan 

Wojewoda przyjmuje interesantów 
w sprawach ważniejszych i niecier- 
piących zwłoki w swem mieszka- 
niu prywatnem codziennie od go- 
dziny 13 do 14-ej. Odnośni inte- 

resanci winni zgłaszać się do Se- 
kretarjatu Osobistego Wojewody 

Urzędu Wojewódzkiego. (z) 

URZĘDOWA 

— Posiedzenie Komisji Ochro- 
ny Lasów. W dniu dzisiejszym od- 

będzie się posiedzenie Komisji O- 

chrony Lasów, na którem będą 

omawiane sprawy, związane z wy- 
dawanem zezwoleń na wyrąb la- 

sów i sprawy wyrębu bez pozwo- 

lenia odnośnego urzędu. (z) 

MIEJSKA. 

— Zapomniane rozporządze- 
nie. Istnieje pewne rozporządzenie, 
o którem zapomnieli wszyscy ci, 
których powinno obchodzić. Za- 
pomniał magistrat, choć nie zapo- 

mniał brać podatków od rozkleja- 
nia plakatów. 

Zapomnieli ci, którzy rozlepia- 
ją plakaty, że do umieszczania tych 
są specjalne miejsca i kleją gdzie 
się da. Niedługo zaczną przylepiać 
przechodniom na plecach. | 

Zapomiały władze policyjne, do 
których należy przestrzeganie Od- 

nośnych przepisów. 
Nie zapomnieli tylko dozorcy 

domów i właściciele sklepów i 

witryn, którym od czasu do czasu 

przyklajstruje ktoś „Pataszona* lub 

innego „wróżbitę z Berdyczowa”, i 

niestrudzenie zrywają afisze rekla- 

mowe. Przeważnie zaś nie udaje im 

się to całkowicie, więc niektóre u- 

lice naszego grodu upstrzone są 

resztami różnokolorowych afiszów, 
co w dużej mierze wpływa na wy- 
gląd estetyczny miasta. 

Może się znajdzie ktoś, kto 
przypomni Magistratowi i policji, 
że istnieje rozporządzenie O IOZ- 
klejaniu plakatów w przeznaczo- 
nych do tego miejscach i należy 
go przestrzegać. 

Może kiedyś to nastąpi. 
Wilnianie to bardzo cierpliwy 

naród, ale czy wyższa władza bę- 

dzie patrzyła przez firankę, jak Ma- 
gistrat i policja stosują się do roz- 
porządzeń?. 

Że Magistrat nie umie temu za- 
radzić, to stara rzecz, ale policja... 

Czy policja również patrzeć bę- 

dzie przez palce, gdy pewnego dnia 

ludność zbuntowana wyruszy pod- 

gmach magistracki i pewnym sen- 

nym dygnitarzom dosadnie pocz- 

nie szczątkami brudnych szmat a- 

fiszowych zalepiać drzwi, okna i 

inne otwory...? 
— Słuszne odwołanie zarzą- 

dzenia. W ostatnich tygodniach 
policja administracyjna z niewy- 
tłumaczonych powodów zabraniała 
uprawiać handel drobnym sprze- 
dawcom handlującym w bramach, 
na rynkach, przy kościołach i t. d. 
Kupcy ci wysłali przed kikoma 
dniami delegację do p. Wojewody, 

którzy interwenjowali w tej spra- 

wie. Pan Wojewoda po rozpatrze- 

niu skargi wydał polecenie Komi- 

sarzowi Rządu na m. Wilno od- 

wołania zarządzenia zabraniającego 

uprawiania drobnego handlu tej 
branży. (z) 

SAMORZĄDOWA. 

— Z posiedzenia Wydziału 
powiatowego sejmiku wil.-troc- 
kiego. W sobotę dnia 27 bm. w 
lokalu przy ul. Wileńskiej odbyło 
się posiedzenie Wydziału powiato- 
wego sejmiku wileńsko-trockiego, 
któremu przewodniczył starosta 
Witkowski. Na posiedzeniu tem 
poza całym szeregiem drobnych 
kwestyj  załatwiono następujące 
sprawy: 

Polecono lekarzowi sejmiku pow. 
wileńsko-trockiego opracować po- 
dział terenu powiatów na rejony 
odpowiednio do potrzeby pomocy 
lekarskiej. 

W związku z ciężkiem położe- 
niem materjalnem całego szeregu 
płatników podatków komunalnych, 
postanowiono biednym i nieza- 
możnym prolongować, względnie 
zupełnie umorzyć zaległości podat- 
kowe. 

W sprawie podania Związku 
Inwalidów Wojennych, oddział Wi- 
leński, który ubicga się w sejmiku 
o subsydjum, postanowiono zako- 

munikować Związkowi, że narazie 
z powodu złego stanu finansowe- 
go Wydziału powiatowego sub- 
sydjum to, nie może być udzielone. 

W kofeu omówiono szeroko 
sprawę utworzenia przychodni le- 
karskiej dla mieszkańców powiatu, 
zamieszkujących w okolicy miasta 
Wilna. Ze względów materjalnych 
postanowiono narazie sprawę tę 
odłożyć na jedno z dalszych posie- 
dzeń Wydziału. 

Na tem posiedzenie zakończo- 
no. Następne posiedzenie odbędzie 
się w dniu 9 grudnia b. r. (7) 

: Z POCZTY. 

— Postępowanie z paczkami 
zawierającemi żywe zwierzęta. 
Związek Towarzystwa hodowli ka- 
narków w Polsce żali się na nie- 
ostrożne obchodzenie się personelu 
urzędów pocztowych i ambulansów 
z paczkami, zawierającemi kanarki, 
pomimo, że odnośne paczki opa- 
trzone są napisem „ostrożnie—ży- 
we kanarki“. Niedbale traktowanie 
tych paczek powoduje, že kanarki 
dochodzą do rąk adresat6w nie- 
żywe lub chore. Podobne zażalenia 
są tu zgłaszane również na niena- 
leżyte traktowanie paczek z żywe- 
mi zwierzętami wogóle. 

Generalna Dyrekcja Poczt i Te- 
legr. przypomina zatem urzędom 
pocztowym i ambulansom ścisłe 

- przestrzeganie odnośnego zarządze- 
nia z dnia 1.XII 1926 r.|(o postę- 
powaniu z paczkami ochronnemi), 
dotyczącego paczek  zawsrających 
żywe zwierzęta (ptaki). 

„ W szczególności paczki z żywe- 
mi zwierzętami, o ile są nadane ja- 
ko pośpieszne, winny być z urzę- 
du nadawczego odsyłane jak naj- 
rychlej, przy użyciu najkrótszych i 
najszybszych połączeń pocztowo- 
kolejowych. Podczas wymiany ła- 
dunku mają być te paczki oddawa- 
ne z rąk do rąk przy równo- 
-'czesnem zwróceniu uwagi, aby się 
z niemi obchodzić ostrożnie. W 
czasie przewozu zimą nie należy 
pozostawiać paczek z żywemi zwie- 
rzętami (ptakami) przez dłuższy 
przeciąg czasu w nieopalonych po- 
mieszczeniach. 

W urzędach oddawczych paczki 
powyższe mają być niezwłocznie 
po nadejściu (w godzinach od 6— 
22-giej) doręczone adresatom przez 
umyślnych posłańców. 

W' wypadku, gdy paczka nadej- | 
dzie z nieżywem zwierzęciem, wi- 
nien odnośny urząd sporządzić o 
tem protokół stanu rzeczy, 

Pozatem kontrolne i inspekcyj- 
ne organa pocztowe mają zwracać 
uwagę na właściwe traktowanie pa- 
czek z żywemi zwierzętami. (s) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Stowarzyszenie Rezerwis- 
tów i b. wojskowych w' Wilnie 
wzywa swych członków do wzięcia 
udziału w ćwiczeniach teoretycz- 
nych i praktycznych przysposobie- 
nia wojskowego. 

Wpisy na listy uczestników 
przyjmuje kierownictwo wydziału 
przysposobienia wojskowego Stow. 
w Wilnie, ul. Wileńska Nr. 26 we 
wtorki, czwartki i soboty od godz. 
4—5 popol. 

— Legja Inwalidów Wojsk 
Polskich Oddział Wileński podaje 
do wiadomości, że z przyczyn od 
niej niezależnych zebranie człon- 
ków wyznaczone na dz. 28-go b. 
m. nie odbyło się, natomiast zo- 
stało naznaczone na dzień 30 
listopada b. r. na godz. 16 w lo= 
kalu Legji przy ul, Wileńskiej Nr. 
42 z następującym porządkiem 
dziennym: 1) sprawozdanie komi+ 
tetu Organizacyjnego z dotychcza- 
sowej działalności, 2) referat w 
sprawie koncesji i posad, 3) wy- 
bory zarządu, 4) wolne wnioski. 

Wstęp na zebranie mają tylko 
członkowie Legji za okazaniem le- 
gitymacji. 
— Towarzystwo Przyjaciół: 

Francji. Na zebraniu tygodniowem 
Towarzystwa w lokalu Klubu In- 
telig. Pracującej (Mickiewicza 17), 
we środę 1 grudnia 0 godz. 8.30. 
wiecz. p. prof. Wincenty Lutosław- 
ski wygłosi odczyt na temat „Dia- 
ble dans la littórature francaise". 
Czytelnia otwarta dla wymiany ksią- 
żek.i:pism od godz. 7 wiecz. | 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Posiedzenie komisji odwo- 

ławczej. Jutro odbędzie się posie- 
dzenie komisji odwoławczej od o- 
rzeczeń Obwodowego Biura Zarzą- 
du Funduszem bezrobocia. 

Przewodniczyć będzie p. Jocz, 
Naczelnik wydziału Pracy i Opieki 
Społecznej Woj. Wileńskiego, obec- 
ni będą przedstawiciele bezrobot- 
nych pracowników umysłowych i 
fizycznych. Komisja rozstrzygnie 
kilkanaście spraw. 

— Wypłata zasiłków. W ubieg- 
ły piątek, sobotę i poniedziałek, 
zarząd obwodowego funduszu bez- 
robocia wypłacił 19 tysięcy zło- 
tych bezrobotnym: pracownikom u= 
mysłowym. 
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'SPRAWY SZKOLNE. 

— Sprawa gier i zabaw. Wo- 
bec stwierdzenia, że objęte planem 
naukowym gry, zabawy i ćwicze- 
nia sportowe odbywają się w wa- 

runkach nie całkowicie gwarantu- 
jących bezpieczeństwo życia mło- 
dzieży, —kurator okręgu wileńskie- 
go wydał rozporządzenie, w któ- 
rem zwraca uwagę dyrektorów 
szkół, by ci baczyli, ażeby zabawy, 
gry i ćwiczenia sportowe odbywa- 
ły się pod kierownictwem właści- 
wych nauczycieli. 

— Konferencje okresowe. Ku- 
ratorjum okręgu szkolnego wydało 
okólnik do Dyrektorów szkół 
średnich i ogólno - kształcących w 
sprawie zwoływania konferencyj o- 
kresowych i wywiadowczych. 

W myśl okólnika konferencje 
te odbywać się będą: pierwsza — w 
ostatnich dniach października, dru- 

. ga — połączona z kwalifikacją, w 
pierwszych dniach stycznia, trzecia— 
w połowie marca, czwarta — po- 
łączona z klasyfikacją, z końcem 
roku szkolnego. i 

Prócz powyższych odbywać się 
będą konferencje klasowe, na któ- 
rych omawiane będą: postęp w na* 
uce i zachowanie się najgorszych 
uczniów. : 

Powyższe konferencje mają na 
celu bezpośrednie zawiadamianie 
rodziców i opiekunów o postępach 
w nauce i zachowaniu się uczniów. 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 

— Zjazd przedstawicieli pro- 
wincjonalnej prasy żydowskiej od- 
będzie się w dniach 19, 20 i 21 

- grudnia b. r. w Wilnie. Zjazd ten 
pozostaje w związku z mającym 
się odbyć ogólno-polskim zjazdem 
dziennikarzy i literatów żydowskich 
w dniu 25 grudnia b. r. w War- 
szawie. 

Z POGRANICZA. 

— Akcja dywersyjna. W rejo- 
nie Olkienik posterunki K. O. P. 
znalazły na linji granicznej 14 ta- 
blic granicznych i 2 wiechy znisz- 
czone Oraz rozkopane dwa kopce 
graniczne. 

Sprawcami powyższego są praw- 
dopodobnie członkowie litewskiej 
bandy dywersyjnej, która niedaw- 
no ukończyła specjalny kurs dy- 
wersyjny prowadzony przez ofice- 
rów armji litewskiej. 

— Przekroczenie granicy. W 
rejonie Rudziszek patrol K. O. P. 
przytrzymał Zabkiewicza Jana usi- 
łującego nielegalnie przekroczyć 
granicę z Litwy do Polski. 

- Pamiętajcie głodnych dzieciach 
"DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
- Choroby weneryczne, skórne 

i moczoplciowe. Elektroterapja. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
a adj, od g. 9—2 i 5—7. 

' w. 
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Kino - Tegr | 

„Helios“ 
Wileńska 38. 

Niezastąpieni komicy 
świata, królowie śmiechu 

| „Zięciowie w opałach” " =<* 

ROZNE. 

— O stypendja dla niezamoż- 
nych uczniów szkoły morskiej 
w Tczewie. Bratnia Pomoc przy 
szkole morskiej w Tczewie zwróci- 
ła się do Rady Miejskiej miasta 
Wilna z prośbą o przyznanie stypen- 
djów dla niezamożnych uczniów 
szkoły morskiej w Tczewie. 

Prośbę swoją Bratnia Pomoc 
motywuje następującymi arguimen- 
tami: 

Wychowanie oficerów polskiej 
marynarki jest zagadnieniem pań- 
stwowem — pierwszorzędnej wagi, 
gdyż od powodzenia zamierzeń Pol- 
ski na morzu zależy w pierwszym 
rzędzie nasz bilans handlowy i о- 
gólny dobrobyt. Odpowiednie wy- 
szkolenie oficerów marynarki han- 
dlowej jest głównym warunkiem 
powodzenia ideji polskiego morza. 

Państwo niestety nie może łożyć 
na utrzymanie uczniów szkoły mor- 
skiej, więc uczniowie są zdani wy- 
łącznie na własne siły, co wobec 
wysokiego wpisu (900 zł. rocznie) 
zmusza wielu uczniów do porzuce- 
nia studjów. 

Sądząc, że powyższe racje są 
wystarczające, Bratnia Pomoc przy 
szkole morskiej w Tczewie prosi 
Radę miejską miasta Wilna o ufun- 
dowanie stypendjów dla niezamoż- 
nych uczniów tej szkoły, a tem 
samem do poparcia ideji polskiej 
marynarki handlowej. (Ss) 

— Młodzież harcerska w hoł- 
dzie poległym w walce o wol- 
ność Polski. Wczoraj o godzinie 
17 m. 30 odbyła się na placu Łu- 
kiskim zbiórka chorągwi wileńskich 
harcerskich drużyn męskich, które 
z wieńcami wyruszyły w pochodzie 
na Górę Zamkową, celem uczcze- 
nia rocznicy Powstania Listopado- 
wego. 

Uroczystość poprzedziło prze- 
mówienie J. E. ks, biskupa Ban- 
durskiego, który omawiając donio- 
słość dla ducha polskiego Powsta- 
nia Listopadowego, wyraził nadzie- 
ję, iż zgromadzeni harcerze pod 
względem tężyzny ciała i ducha 
parią w ślady bohaterów z roku 
1831. 

Po przemówieniu ks. biskupa 
Bandurskiego zebrani uczclli pa- 
mięć wszystkich poległych od chwi- 
li rozbioru Polski w walce o wol- 
ność Ojczyzny  jednominutowem 
milczeniem. 

Po złożeniu wieńców przez 
wszystkie drużyny harcerskie, któ- 
re wzięły udział w uroczystości, 
wygłosił przemówienie okolicznoś- 
ciowe prof. gimnazjum im. Ad. 
Mickiewicza p. Łukaszewski, ucze- 
stnicy odśpiewali Rotę. 

Uroczystość zakończyła się de- 
filadą odbytą przed ks. biskupem 
Bandurskim. (z) 

— Przysposobienie wojskowe. W 
związku z notatką o powstaniu Komite- 
tu Przysposobienia Kobiet do obrony 
kraju zaznaczamy, że Komitet powstał 
i prowadzi swą pracę „niezależnie od 
Związku Strzeleckiego, jak to wyjaśnia 
list, nadesłany nam przez Komitet. 

Notatka o powstaniu Komitetu zo- 
stała w rubryce „Ruchu Strzeleckiego" 
zamieszczona omyłkowo. 

  

Pat i Patachon 
spazmatycznego śmiechu. Partnerkami Pat i Patachona są najpiękniej- 
sze artystki Wiedeńskiego Burg Teatru. Każdy musi zobaczyć. 
Seansy o godz.: 4, 6, 8 i 10.15 w. 

Zarząd S-ki Akc. „PAC* w likwidacji 
podaje do wiadomości p. p. 
zwyczajne walne zgromadzenie 
„Pac* odbędzie się w Wilnie dnia 27 grudnia 1926 
r. o godzinie 17-ej wieczorem w lokalu S-ki Metro- 
politalna 5. 

Porządek dzienny: 
1) wybór Przewodniczącego, 

K. B. RA E R 

Teatr i muzyka. 
-— Reduta na Pohulance. We środę 

dn. 1 grudnia o godz. 8-ej wiecz. Zespół 
Reduty rozpoczyna pracę na Pohułance 
tragedją Juljusza Słowackiego p. t. „Ma- 
zepa”. Postać tytułową odtworzy Juljusz 
Osterwa. я 

Bilety w cenie 0d 50-u gr. sprzedaje 
biuro „Orbis“, Mickiewicza 11 ,od 10 do 
4.30 popoł., w niedziele i święta od 10 do 
12. Tamże nabywać można abonamenty 
na dziesięć premier za cenę dziewięciu 
poszczególnych biletów. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“) 
Występy Ludwika Solskiego. Dziś po 
raz drugi „Dla szczęścia” St. Przybyszew- 
skiego z występem gościnnym mistrza 
Solskiego. т 

Przed podniesieniem kurtyny autor 
wypowie słowo wstępne. 

— Przedstawienie dla inteligencji 
pracującej. Jutro z udziałem Ludwika 
Solskiego grany będzie po raz ostatni w 
sezonie „Skąpiec”—Moliera. Ceny na to 
przedstawienie znacznie zniżono. 

— „Złote runo'*. Korzystając z obe- 
eności autora, wznowione będzie da- 
wno nie grane „Złote Runo” z mistrzem 
L. Solskim w roli Rembowskiego. 

„Złote Runo” ukaże się po raz pier- 
w czwartek. Tydzień więc obecny 

w Teatrze Polskim jest pod znakiem 
dwóch znakomitych gości: Stanisława 
a: i Ludwika Solskiego. 
Próby ze „Złotego runa” prowadzą 

wspólnie Ludwik Solski i Stanisław Przy- 
byszewski. 

— Przedstawienia szkolne. W sobo- 
tę o godz. 4.30 popoł. Ludwik Solski 
wystąpi w „Safandułach* — Sardou, na 
które to przedstawienie bilety jeszcze 
zniżono, w stosunku do poprzedniej po- 
południówki szkolnej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Samobójstwo posterunkowego. 

Poster. VI Komis. Pol. m. Wilna Jawor- 
ski Czesław, wyszedłszy na ulicę z mie- 
szkania post. Kucy Andrzeja, przy ul. Po- 
tok 14, gdzie uczestniczył w uczcie we- 
selnej, wystrzałem z rewolweru w oko- 
licę serca odebrał sobie życie. Przyczyna 
zabójstwa narazie nieustalona, Zwłoki 
zabezpieczono. 5 

— Nagły zgon. Na ul. Filareckiej 
przed domem Nr. 4, zmarła nagle kobie- 
ta nieznanego nazwiska lat około 30. 

WSZ 

Przyczyna Śmierci narazie nieustalona, 
Zwłoki zabezpieczono. 

— Pobicie. Przy ul. Sofjaniki 2 trzej 
narazie nieustaleni sprawcy oraz Mali- 
szewski Andrzej, zam. Szeptyckiego 6, 
pobili Woronowskiego Efraima, zam. 
tamże, któremu zadali kilka ran w głowę 
i wybili dwa zęby. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło Woronowskiego do szpitala 
żydowskiego w stanie ciężkim. Maliszew- 
skiego Andrzeja aresztowano. 

— Podrzutki. W korytarzu d. Nr, 10 
przy ul. Ostrobramskiej znaleziono 3 
tygodn. niemowię płci męskiej, które 
skierowano do przyt. Dzieciątka Jezus. 

— W sieni domu przy ul. Świerko- 
wej Nr. 10, znaleziono dwoje niemowląt 
płci żeńskiej w wieku około 2 tygodni. 
Dzieci skierowano do przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

— przejechanie. Przy zb. ul. Zawal- 
nej i M. Pohulanki, taksówka Nr. 56, na- 
jechała na przechodzącego 14-to letniego 
ewina Józefa, zam. W. Pohulanka 5, 

którego przewieziono do szpitala żydow- 
gie. Stanu poturbowanego nie usta- 
lono, 

— Wybuch. W mieszkaniu Kacynel- 
bogena Hirsza, przy ul. Archanielskiej 
Nr. 54, podczas palenia w piecu nastąpi- 
ła eksplozja jakiejś substancji wybucho- 
wej (prawdopodobnie prochu), wskutek 
czego ulegli poranieniu żona Kacynelbo- 
gena Rocha, lat 41, oraz troje dzieci. 

Poszwankowanych przewieziono do 
szpitala żydowsk. w stanie niegroźnym. 
W czasie dochodzenia odnaleziono w 
piecu nieduży kawałek rury wodocią- 
gowej. 

w swej najnowszej i najlepszej kre- 
acji, salonowej farsie 

Akcjonarjuszów, że 
półki Akcyjnej 

WLAN Ša 

— Nóż wszyi!Bezimiennego. Na tle 
sporu rodzinnego wynikła bójka pomię- 
dzy Jarmułowiczem Witoldem, zam. Pię- 
kna 7, oraz Bezimiennym Edwardem" 
zam. tamże i Niewiarowskim Piotrem» 
zam. Niecała 2; w trakcie bójki Jarmuło- 
wicz zranił Bezimiennego nożem w lewe 
sa iszyję, oraz Niewiarowskiego w 
rękę. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe 0d- 
wiozło Bezimiennego do szpitala św.7Ja- 
kóba. Jarmułowicza zatrzymano. 

— Ogwizdana Gwizdowiczowa. Gwi- 
zdowiczowej Katarzynie, zam. Krupniczy 
zauł. 1, ze strychu tegoż domu przy po- 
mocy wyrwania skobla nieznani sprawcy 
skradli bieliznę wart. 250 zł. p 

Bielizna stanowiła własność nieja- 
kiego Zelgina, zam. w tymże domu, Gwi- 
zdowiczowa otrzymała ją do prania. Po- 
dejrzeń brak. 

Na prowincji. 

— Oko za oko. Przeprowadzone do- 
chodzenie ustalilo, že Dowgiało Stani- 
sław, syn Michała, który w dn. 24 ub. m. 
na weselu we wsi Kiliszki gm. Mickuń- 
skiej zabił Dowgiałę Stanisława, syna 
Karola, z zamiarem zabicia tegoż nosił 
się oddawna, powodując się zemstą za 
pobicie go przez Dowgiałę Stanisława, 
syna Karola, przed 2 miesięcami na za- 
bawie we wsi Łużnikach. Zabójcę z ak- 
tami skierowano do Sędziego Śledczego. 

— Kto był pijany? Po ukończo- 
nym targu w Postawach zaginął ewent. 
został skradziony koń z wozem, należą- 
cy do m-ca wsi Romaszowo, gm. Łuczaj- 
skiej Łyszatko Bronisława, gdy ten był 
w stanie nietrzeźwym. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze | 

W związku z protestem umieszczo- 
nym w cennem piśmie Szan. Pana Re- 
daktora mam zaszczyt prosić niniejszem o 
umieszczenie następującego wyjaśnienia: 

W dniu 28 b. m. odbyło się ogólne 
Zebranie Związku Zaw. Pracowników 
Handlowych i Biurowych Ziemi Wileń- 
skiej, na którem rozpatrywane były za- 
rzuty czynione w wymienionym proteście 
mnie jako prezesowi Zarządu przez pa- 
nów Franciszka Żarnowskiego  Tadeu- 
sza Petrykiewicza i innych. 

Sądzę, że najlepszą odpowiedzią bę- 
dzie zacytowanie następujęcych uchwał 
ogólnego zebrania zaprotokółowanych 
przez prezydjum: 

„Następnie odczytany został proto- 
kół Komisji Rewizyjnej z dnia 27 b. m. 
Z wyników przeprowadzonej rewizji ksiąg 
kasowych i rachunków w dniach 25 i 26 
listopada b. r., w których Komisja Rewi- 
zyjna stwierzdiła, że w działalności go- 
spodarczej i rachunkowości obecnego 
zarządu nie znalazła żadnych nadużyć 
lub uchybień, czy też złej woli.—Przytem 
zebrani zostali poinformowani, iż delego- 
wany z ramienia Urzędu Wojewódzkiego 
Radca "prawny p. Trocki przeprowadził 
ścisłą lustrację rachunków i ksiąg, oraz 
przeprowadzonych prac budowy kuchni 
1 piekarni, przyczem stwierdził daleko po- 
sunięte roboty, bezinteresowną i uczciwą 
pracę Zarządu oraz wzniosłe tendencie do 
polepszenia bytu bezrobotnej inteligencji. 

a) Zebrani wyrażają całkowite votum 
zaufania dla zarządu. 

b) Zebrani zatwierdzają postanowie- 
nia Zarządu co do skreśleń poszczegól- 
nych jednostek z listy członków i sta- 
nowczo potępiają postępowanie tych lu- 
mz arnowskim i Petrykiewiczem na 
czele. 

Zebrani upoważniają i proszą Zarząd 
o podanie uchwały do wiadomości władz 
i ogółu społeczeństwa, by tem samem 
ukrucić szkodliwą działalność tych je- 
dnostek i zapobiec  rozpowszechnianiu 
szkodliwych dla organizacji paszkwili. 

Prócz tego pociągnąć ich do odpo- 
wiedzialności prawnej”. 

Mając nadzieję, że w ten sposób me- 
ritum „protestu* zostało należycie wyja- 
śnione, pozostaję z szacunkiem. 

Józef Winiarz. 
Wilno, 29-XI. 26 7. 

  

Z sądów. 
Sprawy w Wydziale Karnym Są- 

du Okręgowego.. 

W dniu dzisiejszym na wokan- 
dzie Wydziału Karnego Sądu O- 
kręgowego znajdują się następujące 
sprawy: 

Sprawa Antoniego Marcinkie- 
wicza, oskarżonego z art. 49, 587 
K. K. Sprawa Turno-Śławińskiego, 
Koziełł-Poklewskiego, Weryho-Da- 
rowsklego i Stanisława Rymkow- 
skiego, oskarżonych o szpiegostwo 
na rzecz Rosji Sowieckiej. 

W Wydziale Karnym Sądu Ape- 
lacyjnego. 

Sprawa Macieja Suchodolskiego, 
oskarżonego z art. 473, cz. I K.K. 

Sprawa Ignacego Suchodolskie- 
AOL z art. 142, cz. I 

Sprawa Szlomy Lemera, oskar- 
ZOnego: z dit 532; cz. 4; 7-USt, 3 
K. K. 

Sprawa Josiela Kaca, oskarżo- 
nego z art. 51, 587, cz. I K.K. 

Sprawa Leonarda Zabłockiego, 
oskarżonego z art. 591, cz. li II, 
PLKK 3 

Sprawa Ignacego Jaszewicza, 
oskarżonego z art, 434 K. K. 

Sprawa Ireny Żaleciłło, oskar- 
żonej z art. 578, cz. III K. K. 

Sprawa Klemensa Janulewicza, 
oskarżonego z art. 578 K. K. 

Sprawa Konstantego Słabko- 
wicza, oskarżonego z art. 441, 
448 K. K. 

Sprawa Nochima Kagana, os- 
karżonego z art. 279, ust. 3, 51, 
i 585 K. K. 

Znajdująca się w dniu dzisiej- 
szym na wokandzie Sądu Okręgo- 
wego sprawa Turno-Sławińskiego, 
Koziełł- Poklewskiego, Weryho-Da- 
rowskiego i Stanisława Rymkow- 
skiego, którym Urząd Prokurator- 
ski inkryminuje prowadzenie wy- 
wiadu na rzecz rządu litewskiego i 
sowieckiego, budzi wielkie zaintere- 
sowanie wśród społeczeństwa. 

Turno-Sławiński znany był sze- 
rokiemu społeczeństwu jako rot- 
mistrz żandarmerji i później komi- 
sarz policji administracyjnej. Wery- 
ho-Darowski podaje się za krew- 
nego b. polskiego ministra pełno- 
mocnego przy rządzie sowieckim. 
Koziełł-Poklewski służył w Okręg. 
K-dzie P.P. w Wilnie w charakterze 
komendanta oddziału konnego i zo- 
stał z tego stanowiska zwolniony 
za różne nadużycia natury krymi- 
nalnej. Wyżej wspomniani na wio- 
snę b. roku zostali aresztowani w 
jednym z hoteli wileńskich w chwili, 
kiedy odbywałą się transakcja między 
nimi, a emisarjuszami rządu sowie- 
ckiego. Przy aresztowanych znale- 
ziono cały szereg ważnych doku- 
mentów wojskowych, jak mobiliza- 
cyjne dokumenty z 3 D.OLK. i t.d. 

Charakterystyczne jest,to że je- 
den z głównych oskarżonych Tur- 
no-Sławiński broni się sam. 

Rozprawa odbywać się będzie 
prawdopodobnie przy drzwiach zam- 
kniętych. Zdan. 

  

Т-0 
WYDAWNICZE 

Sp. z 0. 0, 

Telefon Nr 8—93 

  

DRUKARNIA „DAX“ 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszełkie roboty drukarskie 

Br. W. Janułajfis-Olsejkowa 
okulista 

UL. Jagiellońska 9, m. 3. 
Wykonanie wszelkich о- 
peracji ocznych. Mikro- 
skopiczne badania oczu. 
Leczenie szem 7 

  

Cukiernia i Kawiarnia 
„ZDROWIE“ 

ul. Wielka Nr. 22 (obok 

Lacki, Wielka 5. starsza 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield", „Wanderer” iin. 
maszyny do „do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 

4 instrumentów muzyczn. 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 
  

Nr. 277 (128) | 

O napad rabunkowy na majątek 
Korniec. 

Po procesie Hurczyna rozpocz 
nie się w Sądzie Apelacyjnym roz- 
prawa przeciw podejrzanym 0 u- 
dział w napadzie na majątek Kor- 
niec pow. Słonimskiego. Podczas 
tego napadu został przez bandytów 
zabity rządca majątku Dębski. 

W Sądzie Okręgowym w trybie 
doraźnym zostało 3 bandytów ska- 
zanych na karę.Śmierci przez roz- 
strzelanie. Pozostałych oskarżonych 
W. Krysztofowicza, Krygiera, Traj- 
gera, Szybyłę, S. i T. Liczyków i 
J. Metlickiego uniewinniono w I-ej 
instancji; zasiądą oni dzisiaj w dro- 
dze apelacji ze strony oskarżenia 
na ławie podsądnych. 

Sprawa budzi o tyle zaciekawie- 
nie, że prokuratura miała dostar- 
czyć nowych dowodów winy podsąd- 
nych. (Zdan.) 

SPORT. 
Pogoń zdobyła Mistrzostwo 

Polski. 

Dogrywka  45-minutowa Po- 
goń — Polonja we Lwowie przy- 
niosła jeszcze jedną bramkę Pogo- 
ni, strzeloną przez Szabakiewicza. 
Dzięki temu Pogoń zdobyła po raz 
czwarty mistrzostwo Polski. Drugie 
miejsce zajmuje Polonia, trzecie— 
Warta. 

Po dogrywce odbył się 45-mi- 
nutowy mecz towarzyski, w którym 
Polonja zdobyła jedną bramkę, 
przez Zimowskiego. Polonja ule- 
gała taktyce i technice Pogoni, któ- 
ra w obydwu grach miała niezna- 
czną przewagę. 

W Krakowie Cracovia — Wa- 
wel 4:0. 

W Poznaniu Legja— Warta 3:3. 

W Wilnie Makkabi — Wilja 2:2. 

W sobotę odbył się mecz to- 
warzyszki Wilja — Makkabi z wy- 
nikiem 2:2. Wilja wyrównała z 
karnego w ostatnich minutach. 

Gra obu drużyn nieciekawa. 

W Warszawie: E. K. S.—Legja 
2:1 (1:1). 

Legja wystąpiła w osłabionym 
składzie bez swych asów: Łońki 
i Sobolty, pomimo tego w drugiej 
połowie często zagrażała bramce Ł. 

* Bramki Ł. K. $. strzelili Miller 
i Krawuś. Dla Legji Krawuś. 

1 P. P. Leg. — Makkabi 1:0. 
W niedzielę wystąpil, po dwumie- 

sięcznem spoczywaniu na 'laurach, 
mistrz okręgu wileńskiego 1 p. p. | 
leg. Lecz odpoczynek ten fatalnie 
odbił się na drużynie, która tylko 
dzięki przypadkowowi zwyciężyła 
osłabioną Makkabję, zyskując jeden 
punkt z rzutu karnego. Gra ospa- 
ła, przerywana co minutę gwizd- 
kiem sędziego za grę faul. Nie o- 
beszło się bez bójki. Sędzia p. Kac 
nie umiał utrzymać odpowiedniego 
prestigu. Faktycznie sędziowali: pu- 
bliczność i graczę. 

    

Naj- “ zaklad opty- 
„Oplylui Gankiai 
czay, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc, B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Le okulary po 
receptach Kasy Pa ch, 

1-b A A 
= fryzjerski, Wi» 
leńska Nr. 10. Mani. 

cure wypeł. pierwszorzęd= 
ne I zł. Strzyżenie pań 

isania, do 

1695-b 

  

   

    

Uzupełniające 

  

  

   

  

zapisy na I kurs szojerski 
| wieczorny — K. K. S. (niez.) przy Z. O. R.=ulgowy 

| do 1 grudnia 1926 r. w g. 18—19 wiecz. 

Gimn. Lelewela, plac Łukiski. 2451 

    

2) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Komi- 
sji Likwidacyjnej. 

3) zatwierdzenie bilansu od 1 stycznia 1925 
roku do 1 kwietnia 1926 roku i biłansu Komisji 
Likwidacyjnej od I kwietnia do I grudnia 1926 r., 

„ 4) wybór czterech członków Komisji Likwi- 
dacyjnej na miejsce zgłoszonego ustąpienia dotych- 
czasowych czterech członków Komisji Likwidacyjnej, 

. 5) przekazanie obowiązków Komisji Likwi- 
dacyjnej władzom rządowym w razie niewybrania 
nowej Komisji Likwidacyjnej, 

6) wolne wnioski, 
W myśl $ 25 Statutu dla otrzymania prawa 

uczestnictwa i głosu na Walnem Zgromadzeniu na- 
leży złożyć akcje Zarządowi conajmniej na siedem 
dni przed Walnem Zgromadzeniem. 2251 

KOJGKOWE ZJEDNOCZENIE SPOŻYWCZE 
Spółdzielnia z ogr. odp. w Warszawie 

ODDZIAŁ w WILNIE 
> ulica Adama Mickiewicza 13 

poleca towary kolonjalno-spožywcze, woj- 
skowe i inne z pierwszych źródeł po ce- 

nach konkurencyjnych. 2253-3 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna dla wszystkich. 

  

  

    
Baterje 

POLECA 
firma   

Towar najlepszy. 

codziennie 
świeże i latarki 

Ceny hurtowe. 

najładniejszych 
wyrobów 

A. SZUR S-wie 
ul. Niemiecka 11, róg zaułku Św. Mikołaja.     

KARTY do GRY 
źródło, po cenach konkurencyjnych poleca skład 

wszelkiego ro- 
dzaju najtańsze 

fabryczny Józef Web, Warszawa, Kupiecka 14. ko damski 
2250 

Wydawcai(Tow, Wydaw. „Pogof“ sp. z ogr. od», 

  

Hygjena. 

Lakład fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 

manicur. 
1685-b 

  

W dniu 10 grudnia 1926 roku 
o godzinie 12-ej po południu w Ma- 
gistracie m. Trok odbędzie się pu- 
bliczna licytacja na wydzierżawienie 
1 jezior miejskich o przestrzeni oko- 
ło 1000 hek. 

Warunki dzierżawy rozpatrywać 
można w kancelarji Magistratu w dnie 
i godziny urzędowe. 
2254-1 Magistrat m. Trok. 

CZASOPISMA, 

CENY NISKIE,   
I introligatorskie szybko i dokładnie. 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNB 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE.     

®° e ® ® 

Piekarnia Wieliczko 
ul. Niemiecka, róg Trockiej 

poleca niniejszym na sposób FILIPOWA 
w każdej porze gorące, świeże i smaczne 

Pierożki z mięsem, 
rybą i konfiturami. 

kapustą, ryżem, 
2—1 

  

  

  

Wyłączna sprzedaż 
różnych materjałów do obijania mebli, 

dywanów, chodników, 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich 

Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. 

   
    

  

portjer 

  

Ogrodnik 
poszukuje posady lub 
dzierżawy _ niewielkiego 
folwarku pod m. Wilnem, 
poczta Soły, Grzybowski. 

2248 
  

Uvievažnia się zgubio- 
Lo wojsko- 

wą Nr. Ż81/II, roczn. 1888, 
wyd. w 1923 roku przez 
Kom. Poborową w gmi- 
nie Mejszagoła na imię 
Wincentego Rudaka. 2247 

  

1 

pecjalny sklep naczyń 
5 kuchennych „Alumi- 
nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, €- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 

a-1386 nach. 

1 powodu wyjazdu 
sprzedaje się piwiarnia- 
jadłodajnia w dobrym 
punkcie uruchomiona. 

Adres: ul. Popławska 5. 

Druk, „Pax”, nl. fw lgnecege 5. Tel, 8-93. 

hotelu Niszkowskiego) 
poleca smaczne i zdrowe 
śniadania, obiady i kola- 
cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kolacyj przy- 
grywa orkiestra. 2148 

“ ul. Wielka 50. 
„Diamant Wielki wysóć 
zegarków, platery, srebra 
pierwszorzędnych firm po 
cenach fabrycznych. Przy 
magazynie pracownia ze- 
garków, jubilerska i gra- 
werska. Sprzedaż na raty. 
Kupuję złoto, srebro i 
biżuterję. Płacę najwyż- 
sze ceny. 2177 

Lekarz-dentysta 

Bolegław Sławińcki. 
Mickiewicza 46. 

2209 W. F. Z. 67. 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 565 

ppsa 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 

gastronomicano-mleczny ; х п - podiryzow. 1 zł. oraz 

i " elka 41, obok EP RL hotelu „Palace“, pierwszorzędni NY: 

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

Ceny KOD 

e źródło mater- 
jałów elektrotechnicz- 

nych Biuro „DZWON*, 
Wilno, Wileńska 21, tele- 
fon 655. Urządzenie in- 
instalacji elektr. żyran- 
doli, żarówki i t. p. 

2147-b 

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

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

cje. Obiad z 3-ch dań 

ES specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

„Opiyk-tub | esa koma 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

  

Czy zapisałeś się na członka 

EO? 

Redskior odpewiadzialny Micha? Szukiewicz 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

Lokal składający się z 3 
NUI pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
powa: mieszkanie 0- 
jecnie jadłodajnia. Ulica . 

Wielka 5, m. 19.  2096-b 

Ogłoszenia 
do 

„Mrjera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3. 

2 pokoje lub jeden 
bez mebli, w nowoczes- 
nym zdrowym domu, €- 
lektryczność, kanalizacja, 
piękny widok — spokoj 
nemu lokatorowi wynaj- 
mę, obok kościoła Piotra 
i Pawła; Antokolska 24A, 
m. 5 (uważać na numer 
mieszkania). 

   


