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Rok IV. Nr. 24* (991) _ 

KURJER WILEŃSKI 
Wilno, Sobota 22 „października 1927 r. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

    

Cena 20 groszy. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3. 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—4 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2 —3 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od 8—9wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893. 

  

  

© zniżki, 

Z T TAS AS 

  

Oficjalna 
Rząd Marszałka Piłsudskiego 

znajduje się w szczególnej i je- 

dynej w swoim rodzaju sytuacji, 

którą rzadko można w życiu poli- 

tycznem zaobserwować. Wszystkie 

prawie polskie kluby sejmowe po- 

"za Partją Pracy i innemi drobne- 

l grupami, jak Stronnictwo 
Chłopskie, N. P. R. — lewica 
itt p. zajmują w stosunku 

do rządu stanowisko opozycyjne, 
akcentując je na każdym prawie 
kroku — w prasie, w sali obrad 

sejmowych, na partyjnych zjaz- 

dach, posiedzeniach klubowych, je- 

dnem słowem wszędzie, gdzie tyl- 

ko roztrząsana jest obecna — po- 

wiedzmy szczerze — osobliwa sy- 
tuacja polityczna w Polsce. 

Co jednak dziwne, że pomimo 
tego opozycyjnie nieprzejednanego 

stanowiska klubów sejmowych, któ- 
re teoretycznie są niby wyrazem 

opinji całego społeczeństwa, Sejm 

mimo, iż miał już niejednokrotnie 

możność wypowiedzieć wyraźnie 
rządowi votum nieufności — nigdy 

na ten zdecydowany krok się nie 

zdobył. Nie mówimy oczywiście 

tu o ostatniej kilku godzinnej 

sesji nadzwyczajnej, która zanim 

mogła dojść do jakiegoś głosu zo- 

stała rozwiązana. Mowa tu o ca- 

łym roku „owocnych* prac obec- 

nego, bezpłodnego Sejmu po wy- 

padkach majowych. Stanowisko 

rządu do władz ustawodawczych w 
niczem się w ostatnich miesiącach 

nie zmieniło od tego, jakie rząd 

zajął w pierwszych miesiącach po 

wypadkach majowych.  Skądżesz 
więc ta nagła opozycja? 

- Ażeby odpowiedzieć na to py- 
tanie, należałoby kluby sejmowe 
podzielić na kilka grup. Pierwszą 

grupę stanowiłyby kluby reakcyjne, 

a więc przedewszystkiem Związek 

Ludowo Narodowy, w lwiej części 

Chrześcijańska Demokracja, Chrze- 
ścijańsko Narodowi i Narodowa 

Partja Robotnicza— prawica. Opo- 
zycyjne stanowisko tych grup do 

rządu Marszałka Piłsudskiego, znaj- 
duje zupełne usprawiedliwienie w 
całej historji zmagań się narodu 

polskiego z najezdźcami, w pierw- 

szych latach gruntowania się nie- 

podległości i w ostatnich latach 

walki demokracji z czarną reakcją. 

Marszałek Piłsudski był od początku 

personifikacją lepszej części narodu. 

polskiego, był rzecznikiem szczerej 

demokracji. Z chwilą więc, kiedy 

ponad głowami reakcyjnej większo- 

ści objął w Polsce naczelną władzę, 

siłą rzeczy musiał ściągnąć na sie- 

bie jej odjum. Że jednak to odjum 

nie występowało w pierwszych mie- 

siącach zbyt wyraziście, że grupy 

te w komplecie nie miały w pierw- 

szej chwili odwagi zająć zdecydo- 

wanie opozycyjnego stanowiska, 

- wpłynęło na to wiele czynników. 

W pierwszym jednak rzędzie potrze= 

bsy im był czas na zebranie sił i 

wynalezienie argumentów, którymi 

mogłyby, w ich mniemaniu skutecz- 

nie zwalczać znienawidzoną „sana 

; cję". Zupełne odsłonięcie przyłbicy 

bojowej pociągnęłoby za sobą roz- 

wiązanie Sejmu, co wówczas przez 

różnych Żymierskich, Zagórskich, 
a nawet do pewnego stopnia Roz- 

wadowskich, nie mówiąc już O 0- 

zmianę terminów ogłoszeń. 

  

Do 1-go listopada r. b. Administracja naszego pisma i wszystkie Biura Reklamowe w Polsce przyjmują ogłoszenia do 

4000-go numeru jubileuszowego „Kurjera Wileńskiego, mającego ukazać się w dniu 3-go listopada r. b. 
Ogłoszenia przyjmują się i na CZERWONY DRUK! 

Reklama jest podstawą każdego przedsiębiorstwa! Trzykroć skorzysta ten, kto się ogłosi w numerze jubileuszowym. 

1 wznowienie rokowań polsko-niemieckich. 
BERLIN. 21. X. (Pat). Jeden z najpoważniejszych dzienników de- 

mokratycznych Niemiec „Frankfurter Ztg* podaje pogłoskę o rychłem 
podjęciu rokowań handlowych polsko niemieckich, które utknęły od 
czasu formalnego ukończenia rokowań w sprawie osiedleńczej. Dotych- 
czas nic jednak nie słychać o tem, czy rząd Rzeszy uzgodnił i wyjaś- 
nił w łonie gabinetu kwestję, na jakich podstawach rokowania z Pol- 
ską mają być dalej prowadzone. Na zapytania jakie w tej sprawie po- 
stawione były na czwartkowem posiedzeniu komisji handlowo-politycz- 
nej Reichstzgu nie udzielono, jak twierdzi dziennik, żadnej takiej odpo- 
wiedzi, któraby mogła uspokoić opinję publiczną. Dziennik wnosi na 

opozycja. 
peretkowej ucieczce ich rządu przez 

parkany, równałoby się w ewentu- 

alnej batalji wyborczej zupełaemu 

pogromowi. Trzeba więc było mo- 

ment rozwiązania Sejmu odroczyć i 

stąd to ich wyczekujące stanowisko, 

które dopiero ostatnio, a więc na 

kilka miesięcy przed wyborami 

nabrało charakteru zdecydowania. 

Do drugiej grupy należałoby za- 

liczyć półdemokratyczny Piast i 

demokratyczną lewicę, a więc Wy- 

zwolenie, PPS. i pomniejsze. W 

pamiętnych dniach majowych, kie- 

dy od rozwoju wypadków wprost 

byt ich zależał, partje te, prócz 
Oczywiście Piasta, bez żadnych za- 

strzeżeń stanęły po stronie walczą- 

cych o prawo i demokrację, będąc 
nawet ich głównem oparciem. Moż- 

na więc było przypuszczać, a na- 

wet liczyć napewno, że nie zejdą 

one z raz zajętego, właściwego 

zresztą zupełnie stanowiska. Stało 
się inaczej. PPS. po długiem wa- 
haniu wypowiedziała rządowi wal- 

kę, a nawet wykluczyła z partji 

najbardziej oddanych hasłom so- 
cjalistycznym, majlepszych swych 

członków, którzy mieli odwagę 

wbrew ich stanowisku stanąć do 

pracy z rządem. Mowa tu o mi- 

nistrze Robót Publicznych pos. J. 
Moraczewskim. 

W ostatniej dopiero chwili za 

przykładem PPS. poszło Wyzwo- 

lenie, stając również w stosunku 

do rządu w opozycji. Cóż jednak 

te nawskroś demokratyczne  partje 

popchnęło do takiego kroku? Je- 

żeli chodzi o PPS. to tylko stara, 
odwieczna zasada opozycji. Tą dro- 

gą zawsze bierze się na lep wy- 

borców. Czemuż więc teraz od niej 

odstępować? Rzeczywistość jednak 

tym razem przeczy, by decyzja o 

opozycyjnem ustosunkowaniu się do 

rządu powzięta została po głębo- 

kiej rozwadze. Sprzeciwy i protes- 

ty przeciw obecnej polityce przy- 

wódców PPS. ze strony całego 

szeregu kół i kółek mówią nam to 

zupełnie wyraźnie. 

Sukcesy, jakie PPS. odnosi w 

samorządowej kampanji wyborczej, 

nie są—jakby się to pozornie zda- 

wało—wynikiem obecnego stosun- 

ku tej partji do rządu Marszałka, 
wypływają one z tego oczywistego 

faktu, że w obecnej sytuacji postę- 

puje wielkiemi krokami naprzód 

demokratyzacja mas, które wytrą- 

cone przed półtora rokiem z 
„narodowej* spiączki,  uświado- 

mione i uspołecznione,  zajmu- 

ją właściwe pozycje socjalne 

że tak jest, najlepszym tego do- 

wodem jest to, że PPS. w agitacji 

wyborczej  naogół niewystępuje 

przeciwko Marszałkowi Piłsudskie- 
mu, ograniczając się tylko do o- 

gólnikowych teoretycznych zarzu- 

tów stawianych całemu rządowi. 

Teoretyczną więc jest opozycja 

"PPS. Taką samą jest „opozycja 

Wyzwolenia a nawet i Piasta. Wy- 

starczyłoby zapytać pierwszego lep- 
szego działacza socjalistycznego lub 

wyzwoleńskiego, czy nawet piasto- 

wego, czem jest jego opozycja w 

stosunku do rządu i zażądać od 

niego szczerej odpowiedzi, a па- 
pewno usłyszałoby się, że to jest 

tej podstawie, że opór niemiecko-narodowego 

  

ministra Wyżywienia 
Schielego dotychczas nie został wewnątrz gabinetu przełamany. Jeżeli 
rząd niemiecki—pisze dziennik—sądzi istotnie, że w ciągu trzech ty- 
godni będzie mógł rozpocząć rokowania taryfowe z Polską, to powinien 
przedewszystkiem uzgodnić poglądy w swojem łonie. Dyskusja czwart- 
kowa na posiedzeniu komisji handlowo-politycznej ponownie okazała, 
że jest to niemożliwe o ile niemiecko-narodowi nie poczynią koncesyj. 

Interpelacja w sprawie stosunków 
w Kłajpedzie. 

BERLIN. 21. X. (Pat). Frakcja demokratyczna wniosła interpelację 
do Reichstagu, w której wskazując, na wydanie w ostatnim czasie przez 
gubernatora Kłajpedy zarządzenia skierowane przeciw obywatelom nie- 
mieckim w okręgu kłajpedzkim, jak również na represje stosowane wo- 
bec prasy niemieckiej w Kłajpedzie, twierdzi, że gubernator dopuścił się 
naruszenia praw przysługujących obywatelom Rzeszy. Interpelacja zapy- 
tuje co zamierza uczynić rząd Rzeszy, aby skłonić Litwę do przestrze- 
gania postanowień konwencji kłajpedzkiej 

Sześciodniowe przemówienie. 
ANGORA, 21.X (Pat.). Trwające od sześciu dni przemówienie prezydenta re- 

ubliki Mustafa-Kemal-Paszy, wygłoszone na kongresie partji ludowej, zostało za- 
ofczone, Wygtoszen.e tego przemėwienia zajęło ogółem 36 godzin i 33 minuty. 

Kongres przyjął jednomyślnie wniosek aprobujący z uznaniem mowę prezydenta. 

Proces zabójcy Petlury. 
PARYŻ, 21 X (Pat). Na wczce 

rajszej rozprawie w procesie Schwa- 
rzbarda prokurator złożył sądowi 
list Dubrowskiego, b. komisarza 
sowieckiego, stwierdzający, że 
Schwarzbard pozostawał w stosun- 
kach z Sowietami, które zwracały 
się do niego za pośrednictwem 
ze: bojowca komunisty Woło- 
na. 
Na zapytanie przewodniczącego 

w tej kwestji Schwarzbard odpo- 
wiada: „Lud żydowski miał Chry- 
stusa, ale wydał też Judasza. Ta- 
kim judaszem jest Dubrowski*. 

Obrońca Schwarzbarda Torres 
oświadcza, że Dubrowski jest pro- 
wokatorem, b. agentem obrony 
carskiej. Prokurator przedstawia 
też list otrzymany od pułkownika 
Budakowa, mieszkającego w Kali- 
szu, stwierdzający, że nigdy w 
żadnem miejscu, gdzie był postój 
wojsk ukraińskich nie było gwał- 
tów na ludności żydowskiej. Petlu- 
ra pzy każdej okoliczności 
stale wzywał wojsko do poszano- 
wania własności prywatnej i do 
niewyrządzania krzywdy ludności 
żydowskiej. 

Rzekomy pogrom w Płoskiro- 
wie, twierdzi pułk. Budakow — nie 
był wcale gwałtem przeciwko lud- 
ności żydowskiej, lecz raczej prze- 
ciwko ludności ukraińskiej, prze- 
ciwko elementom sympatyzującym 
z bolszewikami, które zwalczały 
ruch  niepodległościowy  ukraiń- 
ski. Ataman Symoszenko, który do- 
wodził wojskiem ukraińskiem w 
Płoskirowie został za dopuszczenie 
do gwałtów wyrządzonych przez 
jego wojska zawieszony i oddany 

potrzebne... bo zbliżają się wybo- 

ry do władz ustawodawczych. 

Tyle o oficjalnej opozycji po- 
szczególnych partyj. Nazywam to 

opozycją oficjalną, gdyż obecne 

kluby sejmowe nie są wyraziciela- 

mi opinji społeczeństwa. W społe- 
czeństwie w ciągu ostatnich dwóch 

lat zaszły daleko idące zmiany, 

które nie pozostają w żadnym sto- 

sunku do przedstawicielstwa narc= 
dowego w Sejmie i Senacie. 

Ale o tem w następnym arty- 

kule. lit. 

pod sąd polowy oraz skazany na 
karę Śmierci. 

Odczytanie tego |listu wywołuje 
gwałtowną polemikę między Tor- 
resem, a  przedstawicielami po- 
wództwa cywilnego. Adwokat Cam- 
pinchy odczytuje szereg dokumen 
tów, potwierdzających opinję pułk. 
Budakowa. 

W dalszym ciągu zeznaje śŚwia- 
dek gen. Szapował, który dowo- 
dził wojskiem  ukraińskiem na 
wschodnim froncie. Oświadcza on, 
że w czasie cofania się wśród cięż- 
kich bojów przez Kijów, Chwa- 
stów, Berdyczów, Winnicą i Żme- 
rynkę do Galicji nie było żadnych 
pogromów. Żadne pisma żydow= 
skie jego o to nie oskarżały. O- 
brońca Torres oskarża Szapowała 
o zdradę wobec Wołodina, z któ- 
rym otrzymywał stosunki przyja- 
cielskie, a równocześnie oskarżał 
go przed sędzią śledczym o speł- 
nianie rozkazów Sowietów. Szapo” 
wał odpowiada, iż podejrzewał Wo- 
łodina, postanowił nie zrywać jed- 
nak z nim stosunków, dopóki po- 
dejrzenia jego nie znajdą potwier- 
dzenia. 

Na żądanie obrony zeznaje prof. 
College de France Langevin, wice- 
prezes Ligi Praw Człowieka i Oby- 
watela. Wydaje on opinię o po* 
gromach na Ukrainie, oświadcza- 
jąc, że odpowiedzialność za nie 
spada całkowicie na Petlurę. Ostat- 
ni zeznaje b. ukraiński prezes mi- 
nistrów Prokopowicz, który przed- 
stawia w krótkości karjerę politycz- 
ną Petlury, podkreślając jego stale 
życzliwe usposobienie względem 
Żydów. 

Obrońca Torres odczytuje w 
tłumaczeniu szereg artykułów „Tri- 
zuba”, tygodnika ukrańskiego, wy- 
chodzącego w Paryżu pod naczel- 
ną redakcją Prokopowicza. W cza- 
sopiśmie tem ukazał się szereg ar- 
tykułów podburzających do pogro- 
mów. Pod ich to wpływem Schwarz- 
bard popełnił zabójstwo. Prokopo= 
wicz zaprzecza, by artykuły miały 
charakter agitacyjny. Wskazywał on 
w nich jedynie na niebezpieczeń- 
stwo rozpoczętej przez Sowiety ko- 
lonizacji żydowskiej, kiedy to od- 
bierano ziemię chłopom oddając 
ją Żydom. Środek ten właśnie pod- 
burza nienawiść Ukraińców do Ży- 
dów i jest owocem polityki Sowie" 
tów „divide et impera". 

.„ ка tekstem—10 gr., ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) *r nika rek 
kład ogłoszeń 6-cio łamowy, na IV stronie 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie 
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GUSTAW DANIŁOWSKI. 

Wczoraj w nocy po dłuższej choro- 
bie zmarł w Warszawie Ś. p. Gustaw 
Daniłowski. Litera:ura polska traci w 
Nim jednego ze swych najwybitniej- 
szych przedstawicieli. Urodzony w r. 
1870, naieżał do epoki t. zw. „Młodej 

Polski*. Był jednym z najczynniejszych 
konspiratorów za czasów carskich, 
współtowarzyszem niepodległościowej 
pracy Piłsudskiego i struga. W kaza- 
matach moskiewskich stracił siły i 
zdrowie. 

Dz eła Daniłowskiego wniosły do 
piśmiennictwa polskiego ożywczy prąd 
nowości i śmiałego temperamentu. 

Książkom Jego, jak „Lili*, „Jaskółka*, 
a przedewszystkiem „Marja Magdale- 
na“ — towarzyszyły burzliwe odruchy 

opinii i żywe poruszenie umy:łów. 
Daniłowski jako pisarz tak samo, jak 
jako żołnierz Legionów od pierwszych 
dni wojny— nie znał kompromisów ani 
lęku. Był tu i tam rycerzem bez ska- 
zy, zapatrzonym w dwa ideały: wolnej 
idei twórczej i wolnej Ojczyzny. 

Wyzwolona ziemia, ną której wal- 
czył do ostatniego tchu, przyjmie śmier- 
telne Jego szczątki z macierzyńską mi- 
łością. (h) 

  

Uiadomoše! polifycane. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o godzinie 5-ej po 
poł. odbyło się w prezydjum Rady 
Ministrów posiedzenie Rady Mini- 
strów pod przewodnictwem p. Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Posiedzenie trwało do godz. 
1.ej, a pod koniec zaproszono na 
nie wice-ministra skarbu, p. Gro- 
dyńskiego. Posiedzenie było po- 
święcone sprawom budżetowym. 
Zapadła na niem uchwała przedło” 
żenia Sejmowi preliminarza bud- 
żetowego na rok 1928. Budżet ma 
się zamykać w ramach 2 miljardów 
300 miljonów zł., jednak możliwem 
jest, że powyższa suma będzie zre- 
dukowana, rada gabinetowa bowiem 
upoważniła ministra Skarbu do po- 
czynienia możliwych redukcyj. Rząd 
uczyni wszystko, ażeby prace nad 
ułożeniem preliminarza budżetowe- 
go zostały jaknajprędzej ukończo- 
ne, aby do dnia 31 października 
preliminarz znalazł się w Sejmie. 

e 

Kierownictwo Wydziału Emi 
gracyjnego w M, S. Zagr. po p. 
Batorze objął p. Zienkiewicz, 

© 
Poseł Czecho-Słowacji udał się 

służbowo poza granice - Rzplitej; 
kierownictwo poselstwa na czas 
jego nieobecności spocznie w ręku 
p. Lisickiego. 

Minister Spraw  Zagran. p. 
Zaleski powróci do Warszawy 0- 
koło 10 listopada, zaś w dniu 15 
listopada ma objąć urzędowanie. 

® 

WARSZAWA, 21. X, (Pat) W 
lokalu komisji kodyfikacyjnej od- 
była się dnia 21 października b. r. 
konferencja prasowa przy współu-= 
dziale delegatów Ministerstwa Spra- 
wiedliwości oraz Przemysłu i Han- 
dlu, na której generalny sekretarz 
komisji kodyfikacyjnej prof. Rap- 
paport poinformował zebranych o 
stanie prac kodyfikacyjnych w po- 
szczególnych sekcjach komisji. 

„dalszej twórczej 

WARSZAWA, 21. X. (Pat.) P. 
wicepremjer przyjął dziś rano pp. 
Zaglenicznege _i  Żychlińskiego, 
przedstawicieli Związku Cukrowni- 
ków Polskich. Od godz. 12 min. 
30 do 13 min. 30 przebywał w 
prezydjum Rady Ministrów prem- 
jer Marszałek Piłsudski. O godz. 
14 p. wicepremier przyjął p. mini- 
stra Czechowicza. O godz. 20-ej 
p. wicepremier konferował z mi- 

  

nistrami Kwiatkowskim i Niezaby- — 
towskim. 

© У 1 

POZNAŃ, 21. X. (Pat) Dzie- 
wiąty zjazd Związku Miast Polskich 
rozpoczynający jutro swe obrady - 
w Poznaniu poprzedził dziś wie- 
czorem uroczysty obchód 10-lecia 
powstania i działalności związku. 
W sali „Odrodzenia* w' ratuszu 
poznańskim zebrali się członkowie 
prezydjum zarządu związku. Uro= 
czystość zagaił prezes Związku. 
Miast Polskich dr. Zawadzki, który 
powitawszy obecnych — nskreśl:ł 
zwięźle historię związku i jego 
działalność w pierwszem 10-leciu 
istnienia. Następnie prezydent mia- 
sta Poznania Ratajski wyraził hołd 
i podziękowanie pierwszym orga- | 
nizatorom związku, którzy powo- | 
łali go do życia i przyczynili się 
do jego rczwoju. Dalej przema- 
wiał jako przedstawiciel rządu na- | 
czelnik wydziału Weisbrod, podkre- 
ślając doniosłą rolę miast polskich 
w życiu pzństwa i składając zwią- 
zkowi w imieniu rządu życzenia 

pracy dla dobra 
miast i chwały Rzeczypospolitej 
Polskiej. Następnie przemawiali 
mec. Suligowski, założyciel zwią- 
zku ip. Artur Sliwiński. Wreszcie 
obecny na zieździe w charakterze | 
gościa, przedstawiciel miast łotew- 
skich p. Szudmals złożył w imie- 
niu swego związku serdeczne ży- 
czenia owocnej pracy dla Związku 
Miast Polskich z okazji 10 lecia 
jego istnienia. Na tem obchód zo- | 
stał zamknięty. 

* 

NOWY YORK, 21.X. (Pat). Emisja pożyczki polskiej spotkala się | 
na rynku amerykańskim z pełnem powodzeniem, w rezultacie którego 
subskrypcja znacznie przewyższyła sumę 47 mlljonėw dolarów oferowa- 
nych na rynku tutejszym z ogólnej sumy 72 miljonów dolarów. Dzięki 
temu znaczna część zapotrzebowań tutejszej publiczności nie mogła być | 
uwzględniona. Według opinii tutejszego świata finansowego sukces teu 
jest dowodem zaufania opinji amer: 
spodarczej rządn polskiego, które niewątpliwie znajdzie swój wyraz we 
wzmożonem zainteresowaniu się inwestycyjnego kapitału amerykańskie- 
go możliwościami lokaty w różnych dziedzinach polskiej przedsiębior- 
czości. Jednym z dowodów sympatycznej oceny z jaką spotkała się | 
polska pożyczka, zwłaszcza ze względu na jej cel zasadniczy utrwalenia 
stabilizacji pieniądza polskiego jest depesza gubernatora Federal Reser | 
ve Bank of New York Stronga do posła polskiego w Waszyngtonie. 
Depesza ta brzmi. 

ykafiskiej do polityki ogólnej i go- 

„W niniejszej depeszy pragnę dać wyraz moim powinszowaniom | 
dla Polski orsz dla Pana. Jedną z najokrutniejszych krzywd, wyrządzo- 
nych przez wojnę są cierpienia wynikłe z pewnego zamętu w dziedzi- 
nie pieniądza, których ciężar spada na barki tych, którzy najmniej są | 
zdolni do jego ponoszenia, a mianowicie na bsrki ubogich oraz robot- | 
ników. Obecnie każda niezamożna rodzina polska będzie wiedziała, że 
nie grozi jej już powtórzenie się tej klęski. Jestem przekonany, żeświa- | 
domość oddania tej przysługi pańskiemu narodowi będzie dla Pana sta- 
łem żródłem najgłębszej radości. Cieszę się tem powodzeniem. 

(—) Strong. 
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į. W dniu wczorajszym w Małej 
_ Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
_ wódzkiego odbyła się konferencja 
' prasowa, na której dyrektor Radja 
_" Polskiego p. Zygmunt Chamiec u- 
dzielił przedstawicielom prasy szcze- 
gółowych informacyj dotyczących 
mającej powstać w najbliższym 

_ czasie radjostacji w Wilnie. 
W czasie konferencji zostały 

_ poruszone wszystkie mogące inte- 
resować ogół społeczeństwa spra- 
wy dotyczące ukończonej już bu- 
dowy i funkcjonowania radjostacji 

Itak w najbliższym czasie po- 
wstanie w Wilnie radjostacja, któ- 

| ra już za parę dni rozpocznie sve 

| wanie. 
ь Oficjalne otwarcie jej nastąpi 
| prawdopodcbnie w dniu 20 iisto- 

pada r. b. 
Ё Stację pobudowano przy u!. Wi- 
| toldowej Nr 21, gdzie wzniesiono 
dwa maszty po 45 mtr. każdy. 

Jaką stację otrzyma Wilno? 
: W Wilnie zostala pobudowana 
| nadawcza stacja radjowa o sile !/2 
| klw. w antenie o zasięgu detekto- 
 rowym w promieniu 30 klm. Nie 

| należy jednakże uważać, że stację 
tę słychać będzie tylko na prze- 

_ strzeni tych 30 klm., gdyż aparat 
lampowy otrzyma produkcje tej 

stacji na przestrzeni o wiele więk- 
szej (przy 1 lampie — 250 klm.). 
Jednocześnie dzięki po raz pierw- 
szy zastosowanej przez Polskę na 

' przestrzeni między Warszawą a są- 
| siedniemi państwami t. zw. wymia- 
" nie za pomocą drutów telefonicz- 
| nych, polegającej na wymianie pro- 
| gramów muzycznych, nowy ten wy- 
| nalazek zostanie wykorzystany i 
| dla Wilna. 
Ę Wymiana programów między 
| Warszawą — Wilnem, Wiinem Ka- 
| towicami i t. d. będzie na porząd- 
| ku dziennym. 
Е W ten sposób radjoaparaty bę- 
| dą otrzymywały produkcje wszyst- 
| kich istniejących w Polsce stacyj 
| radjowych. Ma to ogromne znacze- 
| nie ogólnopaństwowe, będzie z 
| jednej strony potężnym czynnikiem 
 zacierającym różnice dzielnicowe, 

| zespalającym państwo, z drugiej— 
czynnikiem pozwalającym uwydat- 

nić dodatnie cechy regionalne przy- 

  

rozwoju. 
___ Dlaczego taką, a nie 

| stację otrzyma Wilno? 
Wielkość stacji zależna jesi w 

| pierwszym rzędzie od ogólno-euro- 
pejskiej polityki radjowej, to zna- 

| czy wielkość stacji uzależniamy od 
przydzielonej dla danej stacji na- 
 dawczej jali radjowej. Przydzisłem 
| fal zajmują się Konferencje Mię- 
| dzynarodowe i jest to kwestja u- 

większą 

W. 
-_ Niestety Polska, skutkiem słabe- 

go rozwoju radjofonji, dotychczas 
nie była w stanie uzyskać fal bar- 
dziej dogodnych. 
_ Zasadniczo fale dostępne dla 

| radjofonji są to fale od 200 — 
600 mtr. i dziesięć fal ponad 1000 
mtr. (poniżej 200 mtr. fale dla rad- 
jofonji nie nadają się; fale od 600 
do 1000 mtr. zajęte są przez stacie 
lotnicze i morskie; fale od 1000 do 
1025 znowu zajęte przez stacje łot- 
nicze i morskie ale tu jest 10 fal 

wolnych dla radjofonji) oficjalnie 
. 

`300 тиг. t. zw. w praktyce fale 
| od 200 — 300 mtr., a prócz tego 
fale wspólne z innemi stacjami 
 nadawczemi, ra których jednak, w 
| myśl umów, działać mogą tylko 

| stacje 1 klw. To też budowa 

Józef Montwilł. 
Świeżo prasa wileńska informuje 

| ogół, że w pewnem kole powstał 
projekt wzniesienia pomnika ś. p. 
Józefowi Montwiłłowi na placyku 
przed kościołem Franciszkanów, 

| który stanowi własność miasta. 
- Nie myślę bynajmniej zabierać 
tu głosu w sprawie samego po- 
mnika Oraz miejsca, gdzie mia sta- 
nąć: to rzecz obecnych projekto- 

| dawców, a przedewszystkiem za- 
rządu miasta. Sądzę zato, że nie 

| będzie rzeczą zbędną przypomnie- 
nie ogółowi, kto to był Józef 
Montwiłł i jakie są jego zasługi. 

Wojna tak dalece zmieniła na- 
ze życie, tak bardzo wysunęła na 
widownię nowe jednostki, a w 
cień — dawniejsze, iż dziś trudno 
się dziwić, że dla wielu osoba Jó- 

: > jest już jakby mgłą 

A warto ją wydobyć na jaśnię, 
gdyż nie jest ona powszednią i nie 

24е miasto może się taką po- 
szczycić. 
= $. p. Józef Montwiłł ukazał się 
w Wiłmie mniej więcej przed trzy- 
dziestu laty. Wstąpił odrazu do 
ówczesnego Banku Ziemskiego, 
poprzedzony opinją zdolnego eko- 

_ nieoficjalne — próbne funkcjono- 

czyniającym się do ich należytego . 

Polsce przydzielono fale poniżej - 

| Wprzeddziń uruchomienia adjosacji wileńskiej 
Konferencja prasowa u dyrektora „Polskiego Radja“. 

większej stacji w braku lepszych 
fal stała się dla Wilna niemoż- 
liwą. 

Warszawa uzyskała swą įalę 
1111 tylko dzięki przypadkowi i 
energicznym a szczęśliwym zabie- 
gom dyr. Radjo Polskiego p. Cham- 
ca, który na Międzynarodowej Kon- 
ferencji Radjowej w Brukseli, ma- 
jącej podzielić owe 10 wolnych fal 
ponad 1000 mtr. zdołał szczęśliwie 
przeprowadzić w imieniu pozosta- 
łych członków konferencji part- 
raktacje z przedstawicielami ZŚRR. 
(zaproszonymi przez Belgję) co do 
wycofania się Rosji wyłącznie na 
fale od 600—800 mtr. i nieprzesz- 
kadzanie w ten sposób stacjom 
europejskim. Wzamian za te 
szczęśliwie ukofńiczone pertraktacje 
Polska uzyskała ową fałę 1111. 

Kraków falę 422 równieź uzy- 
skał przypadkowo dzięki przetaso- 
waniom, jakie nastąpiły między 
stacjami w Rzymie i Hiszpanii. 

Wszystkie względy powyżej przy- 
toczone zdecydowały o wielkości 
radjostacji w Wilnie. 

Pozatem wysunęły 
względy praktyczne. 

Oto badania wykazują, że przy 
stacji 1/2 klw. zasięg detektorowy 
wyniesie 30 klm. Zwiększenie stacji 
10 krotnie do 5 klw, dałoby zasięg 
60 klm. Budując w Wilnie stację 
o sile 5 a nie */2 klw. sięgnęli- 
byśmy zasięgiem  detektorowym 
na pas słabo zaludniony posiada- 
jący tylko 36 tysięcy mieszkańców, 
czyli wynik nie  równoważyłby 
olbrzymich kosztów. : 

Kto wchodzi w skład kurator- 
jum radjostacji? 

Celem ustalenia ogólnego kie- 
runku, ogólnej pracy Radjostacji 
wileńskiej utworzone zostało z 
grona osób miejscowych t. zw. 
Kuratorjumn, które będzie się zbie- 
rało, celem wyrażania swej opinii 
o programie stacji. : 

Do Kuratorjum zostali powołani: 
wojewoda wileński p. Władysław 
Raczkiewicz, jako przewodniczący, 
rektor Uniwersytetu prof. Pigoń, 
prezydent miasta p. mec. Folejewski 
kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego p. dr. Ryniewicz, prezes 
Syndykatu Dziennikarzy p. Cze: 
sław Jankowski, konserwator prof. 
Jerzy Remer, dyrektor Poczti Te- 
legrafów w Wilnie p. inż Ciemno- 
łoński, dyrektor „Reduty* p. Jul- 
jusz Osterwa, naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa p. mir. Kirtiklis, 
dyrektor Radjo Polskiego p. Cha- 
miec, Oraz przedstawiciele sier mu- 
zycznych. 

Kierownictwo stacji. 
Kierownikiem teshnicznym zo- 

stał mianowany p. por. Pikiel, zaś 
kierownikiem programowym p. Wi- 
told Hulewicz. 

Co dawać będzie radjostacja 
wileńska? 

— Programy radjostacji wileń- 
skiej postawione zostaną odrazu 
na należytym poziomie, na co 
wskszuje choćby sam skład kura- 
torjum i kierownictwa. 

Programy odczytów pójdą w 
dwóch kierunkach. Z jedńej sirony 
dawać się będzie cały szereg od- 
czytów © charakterze ogólnym, 
naprz. z historji Polski, krajoznaw- 
stwa, popularyzacji wiedzy, litera- 
tury, nauki i t. p. 

- Z drugiej strony uwzględniane 
będą pogadanki o charakterze prak- 
tycznym, np. z dziedziny rolnictwa, 
rzemiósł i t. d. 

Muzyka odgrywać będzie wy- 
bitną rolę w pracy naszej stacji 
radjowej. Prócz transmitowanych 

się tu i 

nomisty i silnie popierany przez 
większość akcjonarjuszów. To też 
odrazu został jednym z  dyrekto- 
rów. 

Właśnie wówczas z Petersbur- 
ga nadchodziły wieści, że rząd za- 
mierza przenieść zarząd banku do 
innego miasta. Byłoby to dla Wil- 
na i dla ogółu ziemian dużą klę- 
ską. J. Montwiłł zdołał wraz z in- 
nymi przepchnąć uchwałę, aby nie 
bacząc na nic, choćby dużym kosz- 
tem, wznieść własny gmach banku. 
I tak się stało. Stanął ów gmach 
i stoi aż dotychczas z małemi 
zmianami przy ulicy Mickiewicza. 
I ten własny gmach banku obro- 
nił instytucję przed wysiedleniem 
z Wilna. 

Zarząd banku składał się z 
czterech dyrektorów i prezesa; J. 
Montwiłł nominalnie mały brał u- 
dział w sprawach bieżących, a” 
przecież niemal od początku był, 
jak to mówią, spiritus movens: in- 
stytucji. 

Jak wiemy, Bank Ziemski ma 
od początku stałego lokatora w o- 
sobie Wileńskiego Prywatnego Ban- 
ku Handlowego. Lokatorten był 
jednocześnie i parobkiem Banku 
Ziemskiego, choć napozór miał 
swój własny zarząd i swoich włas- 
nych akcjonarjuszy. J. Montwiłł tu 
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T. BUNIMOWICZ 
WILNO, 

R-ESN=RA I 

Bank Dewizowy 

na warunkach ustalonych przez 

Syndykat Banków Polskich. 

O powszechne rozbrojenie. 
LONDYN, 21.X (Pat). Dziś popołudniu lord Robert Cecil, 

zrezygnował ze stanowisza członka gabinetu, 
który 

nie zgadzając się z poli- 
tyką rozbrojeniową rządu rozpoczął swą kampanję na rzęcz rozbrojenia 
wygłoszonem tu przemówienier”, w którem oświadczył, że bez między- 
narodowego ograniczenia zbrojeń niema żadnych nadziei na trwałość 
pokoju. 

Lord Cecil z naciskiem podkreślał konieczność, aby Wielka Bry- 
tanja uczyniła w tej sprawie więcej niż dotychczas, dodając, że z wyjąt- 
kiem Rosji, 
Wielka Brytanja jest jedynym krajem europeiskim, 

co do której niepodobna otrzymać ścisłych informacyj, 
w którym wydatki 

na uzbrojenie są wyższe obecnie niż w roku 1913. Lord Cecil sądzi 
również, że Wielka Brytanja powinnaby z zastrzeżeniami podpisać klau- 
zulę warunkową w sprawie obowiązkowego rozjemstwa oraz przystąpić 
do traktatów rozjemczych. 

Przemówienie swe lord Cecil zakończył stwierdzeniem, iż wynoszą- 
ce 14 szylingów od jednego funta obciążenie podatkowe spowodowane 
jest przez minione wojny, lub przez fakt przygotowywania nowych wojen. 

Zajście na granicy serbskiej. 
BIAŁOGRÓD. 21. X. (Pat). W pobliżu granicy serbskiej banda 

złożona z 30—40 komitadży napadła na wioskę grecką Livica, skąd po 
zamordowaniu wielu włościan uprowadzeno wójta. 

Patrole żandarmerji i wojsk pogranicznych stoczyły z bandytami 
walkę, która trwała całą noc i odrzuciły ich na terytorium Albanii, 
skąd poprzednio przybyli bandyci. Podczas walki kilku żandarmów zo- 
stało zabitych. 

Rusiai w Czechosłowacji domagają się plebiscyt. 
BUDAPESZT, 21.X (Pat). „Magiar-Sag“ donosi, že zgromadze- 

nie Rusinów uchwaliło wystosować do !orda Rothermerea memorjał 
w którym domagają się plebiscytu dla ruskich okręgów w Czechosło- 
wacji. 

Kwestja podwyżki płac urzędniczych 
w Niemczech. 

BERLIN, 21.X (Pat.). Sensacją dnia dzisiejszego było wystąpienie generalnego 
agenta dla spraw reparacyjnych p. Parker Gilberta w sprawie ustawy, podwyźszają- 
cej pobory urzędnicze. 

Wiadomość tę przyniosło jeduo z pism „popołudniowych. Spotkała się ona 
jednsk z zaprzeczeniem. Natomiast dzienniki wieczorne przynoszą potwierdzenie tej 
wiadomości, stwierazając, że nie chodzi tu o żaden protest agenta reparacyjnego 
przeciwko ustawie, aie O list p. Parkera Gilberta do ministra fiaansów, zapztujący, 
Jak Ministerstwo Fidausów wyobraża sob.e pokrycie budżetu, zwiększonego przez 
podwyżkę uposażeń urzędniczych. 

Na zasadzie iniormacyj z kół, zbliżonych do p. Parkera Gilberta, stwierdza 
„Vossische Zeitung*, że Parker Gilbert uważa, iż sytuacja gospodarcza Niemiec jest 
tego rodzaju, że najpóźniej w ryku 1929 wynikną poważne trudności z pokryciem 
tych wydatków. Dzienniki demokratyczne podkreślają, że poprzedni minister finan- 
sów, demokrata, nie miał w czasie swego urzędow=nia ani jednego nieporozumienia 
z generalnym agentem reparacyjnym, gdy obecny minister centrowy już poraz trzeci 
znajduje się w pewnym zatargu z p. rarkerem Gilbertem. 

Nowe zadania szaulisów. 
Według nadesłanych na pogran'cze polsko-litewskie informacyj, stacjonowane 

w pasie przygranicznym oddziały szaulisów otrzymały rozkaz Central Związku Szau- 
lisów w Kownie w Sprawie zadań i roli, jaką spełniać winny te cddziały w pasie 
granicznym. 

W myśl rozkazu, prócz specjalnych zadań wojskowych oddziały te winny zor- 
ganizować służbę wywiadowczo-szpiegows ą. Do ceniraii w Kownie mają być prze- 
syłane miesięczne sprawozdanie, dotyczące nastrojów wśród ludności i oddziałów 
wojskowych. Prócz tego pizy kaźdym z tddziałów ma być zorganizowany podod- 
dział wywiadu granicznego. 

pierwszorzędnych koncertów ze 
stacyj polskich i zagranicznych — 
pociągnięte będą do stałej współ- 
pracy miejscowe siły zespołowe i 
selowe. Prawdopodobnie stale pra- 
eować będzie dla stacji naszej Od- 
powiednio dobrany kwartet instru- 
mentalny. 

Pierwiastek regjonalny. 

Specjalną uwagę poświęca ra- 
djostacja wileńska nadawania wszel- 
kich przejawów tutejszej odrębnc- 
Ści kulturalnej. Prócz koncertów 
i odczytów związanych z tradycją 

  

i tam stanowił główną „ instancję, 
gdy chodziło © przyjęcie : no- 
wego urzędnika lub przesunięcie 
dawnych. Upatrywał on młodszych 
i inteligentniejszych i tych wysyłał 
kosztem banku zagranicę na rok, 
zobowiązując ich następnie do ob- 
słagiwania w banku. Atoli nie 
miała ta akcja wielkiego powo- 
dzenia. 

Mniej jeszcze, a nawet zupełne- 
go fiasco doczekały się zaprojekto- 
wane przez J. Montwiłła egzaminy 
urzędników. Ogół urzędników za- 
strajkował i sprawa ostatecznie za- 
kończyła się porażką zarządu. 

- Wkrótce po osiedleniu się Ban- 
ku Ziemskiego we własnym gma- 
chu przy ul. Mickiewicza, Montwiłł 
nabył dla siebie piękny dom wprost 
hotelu Georges'a i tu zamieszkał 
obszerny apartament, choć był do 
kofica życia kawalerem. Zajeżdżali 
doń bracia (Stanisław i Wincenty) 
oraz siostra Protasewiczowa. Co- 
rocznie, w wigilję walnego zgroma- 
dzenia akcjonarjuszy Banku Ziem- 
skiego, tu w salonach Montwiłła 
odbywała się narada koła zaufą- 
nych i tu zapadały wszystkie u- 
chwały, które później tylko formal- 
nie były przedmiotem obrad ogó- 
łu akcjonarjuszy. Zarząd banku po- 
dawał do głosowania swych kan- 

i życiem Wileńszczyzny kierownic- 
two programowe starać się będzie 
o audycje specjalne, t. zw. słucho- 
wiska, obrazujące charakterystycz- 
ne cęchy umysłowości naszej, jak 
np. kult Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej, zwyczaje „Kaziukowe”* i t. p. 

Te „specjalności* będą trans- 
mitowane równocześnie na wszyst- 
kie pozostałe cztery polskie stacje. 

Mamy zatem wszelkie dane, że 
radjostacja wileńska spełni swe 
wieikie zadania i stanie SIĘ no- 
wym potęźnym środkiem promie 
niowania naszej kultury. 

dydatów do prezydjum i komisji 
szacunkowej, oraz synekurzystów 
do komisji rewizyjnej i delegacji— 
do palenia listów zastawnych. 
Akcjonarjusze na ślepo to zatwier- 
dzali. 

Taką rolę przodującą w ban- 
kach Ziemskim i Prywatnym Han- 
dlowym J. Montwilt zachował do 
końca życia, choć, jak już wspo- 
mieliśmy, mało się interesował 
bieżącemi sprawami instytucji. 

Jego zaczęła absorbować praca 
dla Wilna, praca pojęta bardzo ro- 
zumnie, praktycznie i na wielką 
skałę. Tu właśnie rozpoczynają się 
liczne karty jego działalności twór- 
czej i niezwykie wybitnej. 

Wnet po kupnie domu został 
radnym miejskim i zaczął się bacz- 
nie rozglądać w gospodarce miej- 
skiej. Była ona opłakana. Prawda, 
że miasto prawie nie miało dłu- 
gów, ale też i o setki lat pozosta- 
ło wtyle poza urządzeniem in- 
nych. J. Montwiłł postanowił to z 
gruntu przerobić, a w tym celu nie 
sprzymierzał się z nikim, nie szu- 
kał poparcia „czapką i papką*, 
lecz zabrał się do czynów. 

Na tyłach byłego kościoła Fran- 
ciszkanów, zabranego po skasowa- 
niu na Centralne Archiwum, stały 
obszerne niegdyś budowle klasztor- 
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Z LITWY KOWIEŃSKIEJ. 
Opozycja przeciwko referendum. 

KOWNO, 21.X (ATE). Ostatni 
tydzień polityczny na Litwie upły- 
nął pod znakiem wytworzenia je' 

daolitego frontu stronnictw opo- 
zycyjnych przeciwko referendum. 

Pa'tja włościańska ogłosiła de- 
klarację polityczną, w której stwier- 
dza, że solidaryzuje się z memoran- 

dum, ogłoszonem przez socjal-de- 
mokratów. Deklaracja stwierdza, że 
referendum rozdzieli naród litewski 
na dwa wrogie obozy, Stronnictwo 
domega się znięsienia dyktatury i 
stworzenia rządu parlamentarnego. 
Cenzura nie dopuściła do ogłosze- 
nia tego memorandum. 

Masowa emigracja do Łotwy. 
W związku z niezwykłym terrorem i wskutek masowych denun- 

cjacyj jakie się posypały: po ostatniej odezwie rządu Waldemarasa, wy- 

znaczającej nagrody za wydanie przywódców powstania w Tau:ogach 

zwiększyły się do rozmiarów dotychczas nienotowanych nielegalne prze- 

kraczania granicy litewsko-łotewskiej. 
Dziennie przekracza granicę do Łotwy około stu osób. Zarządze- 

nia władz litewskich zdążające do wstrzymania tej fali emigracyjnej za 

pomocą środków administracyjnych całkowicie zawiodły. : 

Žandarmerja oraz organa policji politycznej wpadły na trop ścisłego 

kontaktu granicznej straży litewskiej z ludnością. 

Zarządzone przesunięcia poszczególnych oddziałów granicznych 

również nie dały żadnego rezultatu, gdyż opuszczającym granicę Litw 

emigrantom przychodzą. z pomocą komendanci rejonowi. 

Z PAŃSTW BAŁTYCKICH. 

Ku zbliżeniu polsko-łotewskiemu. 
RYGA, 21.X (ATE). Wczoraj w 

lokalu Stowarzyszenia Kupców Ło- 
tewskich odbyło się zebranie orga” 
nizacyjne  polsko-łotewskiej lzby 
Handlowej. Obecni byli poseł Łu- 
kasiewicz i konsul Łopatto. 

Zebraniu przewodniczył p. Blik. 
Po zagajeniu posiedzenia i zrefe- 
rowaniu przez komitet, zabrał głos 
p. Łukasiewicz: „Jak to ze statutu 
wynika, praca Panów będzie dążyć 
do zbliżenia polsko-łotewskiego. 

Stosunki gospodarcze polsko- 
łotewskie nie nastręczają dla obu 
stron przeszkód. 

W dziedzinie politycznej można 
pracować nad rozwojem tych sto- 
sunków bez obawy, aby którakol- 
wiek ze stron chciała wyzyskać to 
na swoją korzyść. Odpowie na to 
T:letnia przeszłość. Cyfry uwidacz- 

niają, że rok rocznie wzrasta nie- 
tylko obrót handlowy pomiędzy 
obu państwami, lecz także i ilość 
kategoryj handlowych produktów. 
Mamy również bardzo wielki tran- 
zyt polski przez Łotwę. Wyrażam 
nadzieję, że działalność Izby Han- 
dlowej polsko-łotewskiej usunie do- 
tychczasowe niedomagania we wza- 
jemnych stosunkach polsko łotew* 
skich. Dowodem przychylnych sto- 
sunków ze strony Polski jest fait, 
że kontyngent przywozu ze strony 
Polski był rozstrzygnięty po myśli 
Łotwy. Tranzyt towarów, pocho- 
dzących z Polski, osiągnął w 1926 
roku bardzo znaczną cyfrę—33% 
towarów, które przeszły przez Łot* 
wę. W obrotach Łotwy Polska stoi 
na 3-m miejscu”. 

Przedłożenie polsko-estońskiego układu do ratyfikacji. 
RYGA, 21.X (ATE). Dzienniki 

łotewskie donoszą z Tallina, iż 
rząd estoński ma przedstawić par- 

Jamentowi do ratyfikacji układ pol- 
sko-estoński. 

Sprawa b. posta Birna, 
TALLIN, 21.X (ATB). 27 b. m. 

rozpoczyna się w Tallinie proces 
przeciwko  Birnowi, b. posłowi 
estońskiemu w Moskwie. W  pro- 
cesie tym zeznawać mają wybitni 

mężowie z prezydentem, ministrem 
spraw zagranicznych Akelem i in- 
nymi. Birnowi grozi kara więzienia 
do 15 lat. 

į 

Z calej Polski. 

Poznanūczycy takže „intere- 
sują się“ szkolnictwem na 

„„Kresach Wschodnich“. 

POZNAN. 21. X. (Pat). Wcz0- 
raj wieczorem odbył się wiec w 
sprawie szkolnictwa ma Kresach 
Wschodnich. Przebieg obrad był 
spokojny. Jednak po ukończeniu 
wiecu, przewodniczący radny miej- 
ski Maksymiljan Stuermer ošwiad- 
czył, że specjaina delegacja złoży 
wieniec pod pomnikiem Mickiewicza 

nę. Z nich tylko cząstkę frontową 
miasto odrestaurowało i umieściło 
tam lombard miejski i salę licyta- 
cyjną. Pozatem olbrzymi obszar 
murów z trzech boków leżał wzu- 
pełnej ruinie z dachami pogniłemi, 
ścianami porysowsnemi i pełnemi 
gruzów i wszelakiego śmiecia. 

J. Montwiłł z łatwością uzyskał 
od miasta pozwolenie na restaura- 
cję tej ruiny i zwolna dźwignął 
wszystko z upadku. W rezultacie 
otrzymał kilkadziesiąt mniejszych 
i większych ubikacyj, a-w tem kil- 
ka dużych sal, jedną dwupiętrową. 

W przeciągu dość krótkiego cza- 
su gmach ten został załudniony 
przez różne urządzenia użyteczności 
publicznej, a nader potrzebne w 
życiu miasta. Znalazło tu przytułek 
kilka ochronek, jeden internat, ta- 
nia kuchnia, „Kropla Mleka” i t.p. 
Ogółem trzynaście oddzielnych je- 
dnostek czerpiących środki egzy- 
stencji, bądź ze stałych zapomóg 
miejskich, bądź też z różnych do- 
chodów pobocznych. 

Zaś na sam budynek Bank Ziem- 
ski wydał pożyczkę, której amorty- 
zacja z procentami wynosiła sumę 
bardzo nieznaczną do podziału. 

Jakoż wnet i nagrodę znalazł 
dla siebie J. Montwiłł. W obszer- 
nych tych murach zdołał urządzić 

i wezwał obecnych do wzięcia w 
tem udziału. 

Pomimo, że przedstawiciel wła- 
dzy policyjnej zwrócił uwagę, iż 
nielegalny pochód będzie rozpro- 
szony, nie został on bowiem u- 
przednio zgłoszony, uczestnicy wie- 
cu udeli się w pochodzie przed 
pomnik Mickiewicza przy ul. Św. 
Marcina. Oddział policji pieszej i 
konnej rozproszył pochód przepu- 
szczając bez przeszkód delegację 
niosącą wieniec. Aresztowano pięć 
osób za opór władzy, a przeciwko 
Stuermerowi wdrożono dochodze 
nie kerne. 

aż dwie wystawy kolejno: „Dziec- 
ko* i „Mieszkanie*. Obie one były 
bardzo liczne że względu na udzia- 
łowców i bardzo rozumnie pomy* 
Ślane. Czegoż bo się nie dało u- 
mieścić na wystawach pod takiemi 
hasłami urządzanych? Zaś publicz- 
ność pośpieszyła na obie bardzo 
licznie, więc korzyści z obu wystaw 
były wprost nieobliczalne i pozo- 
stawiły Ślady bardzo trwałe. 

Tak zwane „mury po-francisz= 
kańskie” do dziś dnia istnieją i 
dają przytułek wielu użytecznym 
urządzeniom. 

Przejdźmy jednak do drugiej 
serji usiłowań i zabiegów J. Mon- 
twiłła. Po wzniesieniu Banku Ziem- 
skiego pozostał z lewej strony nie- 
wielki plac dla banku niepotrzebny. 
Ale potrzebny był on bardzo Józ. 
Montwiłłowi. Bo wnet stanęła tam 
wązka a długa oficyna dwupiętro- 
wa, © której przeznaczeniu wnet 
się dowiedziano. Na dole został 
otwarty Bazar Rzemieślniczy, a na 
górze szkoła dokształcająca dla 
rzemieślników w rysunku i kreśleniu. 

Mając już lokal szkoły gotowy 
wraz z całem urządzeniem, a zaję- 
ty tylko rankami, J. Montwiłł zor- 
ganizowa! „Lutnię“ czyli stowarzy- 
szėnie teatralno-špiewaczo-muzycz- 
ne, które miało na celu kształcić 
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W ciągu ostatnich pięciu lat 

komunistom udało się zyskać dość 

znaczne wpływy wśród robotni- 

czych organizacyj zawodowych za- 

thodniej Europy, szczególnie, jeże- 

li chodzi o większe centra robotni- 

cze. Tak np. masy robotnicze Pa 
ryża przez wszystkie ostatnie lata 

przeważnie szły za wskazaniami 

przywódców komunistyczzych. W 

Anglji także wśród organizacyj ro- 
botniczych było bardzo wiele prze- 
jawów chęci nawiązania możliwie 
bliskich stosunków z Rosją bolsze- 

wicką. 

Ostatnie kilka miesięcy przy- 

niosły pod tym względem pewną 
zmianę sytuacjł. Mianowicie, obser- 

wujemy szereg objawów, które 
Świadczą, iż wśród mas robotni- 
czych Zachodu sympatje dla komu- 
nizmu zaczynają coraz bardziej 

zanikać. 

Przedewszystkiem nastąpiło zna- 
czne oziębienie stosunków pomię- 
dzy związkami zawodowemi angiel- 
skiemi a rosyjskiemi. Jak wiado- 
mo, wkrótce po zawarciu pokoju 

a rozbili jedność Socjali- 

stycznej Międzynarodówki Zawodo- 

wej, mającej swoją siedzibę w Am- 
sterdamie, tworząc oddzielną orga- 

nizację międzynarodową związków 

zawodowych, pozostających pod 

wpływami komunistów. Organiza- 
cja ta otrzymała nazwę „Czerwo- 

nej* Międzynarodówki Zawodowej 
i jako siedzibę obrała Moskwę. 

W 1924 roku angielskie Trade- 
Unions'y (angielskie związki zawo- 
dowe) należące do międzynaro- 

dowki amsterdamskiej nawiązały 

bliższy kontakt z bolszewickiemi 
_ związkami zawodowemi oraz utwo- 

rzyły wspólnie z nimi t. zw. Komi- 
tet Angielsko-Rosyjski. Zadaniem 

komitetu było doprowadzenie do 

odbudowania jedności międzynaro- 

dowych organizacyj zawodowych, 

stojących na gruncie socjalistycz- 

nym, W tym celu miał być zwoła- 

ny kongres międzynarodowy, w 

którym mieli wziąć udział zarów- 

no przedstawiciele międzynarodów= 

ki amsterdamskiej, jak i międzyna- 
ydówki moskiewskiej. 

Do zwołania kongresu nie przy- 
Szło, Tymczasem w łonie Komitetu 

Angielsko-Rosyjskiego zaczęły coraz 

bardziej ujawniać się poważne tar- 

cia. Anglicy coraz bardziej zaczęli 

_ dochodzić do przekonania, że bol- 
szewikom wcale nie chodzi o od- 

„budowanie jedności międzynaro- 

sytówek zawodowych, ale przede- 

Wszystkiem chcą oni opanować 

_ kierownictwo nad  angielskiemi 

związkami zawodowemi. Coraz bar- 

_ dziej robotnicy angielscy zaczęli 

" uświadamiać, że moskiewska mię- 
_ dzynarodówka zawodowa, tak są- 

— то jak i wszystkie agendy III Mię- 
dzynarodówki. ma przedewszyst- 
kiem na względzie cele rosyjskiej 

" polityki zagranicznej, można nawet 

  

_ młodzież za pomocą teatrów ama- 
ь, torskich, chórów pod kierunkiem 
- fachowca. Młodzież "rozwijała swój 

smak estetyczny i, co pie malo- 
ważne, chętnie opuszczała knajpy 
i pohulanki. WW tym wypadku, 
można przypuszczać, J. Montwilt 

' położył rękę na pulsach życia wi- 
| leńskiego i wziął w swoje ręce to, 
| co dotąd stanowiło wysiłek kilku- 

_ nastu jednostek dobrej woli. 
с Z biegiem lat, pragnąc tej „Lut- 
_ ni" zapewnić stałe Środki egzy- 

_ stencji, a były one niemałe, J. 
- Montwiłł na tyłach Banku Ziem- 
_ skiego wybudował cały teatr i ten 
' połączył z. organizacją „Lutni”, 

, jakby duchem proroczym przewi- 
dując, że wiele lat jeszcze upłynie 

v zanim miasto zdobędzie się na 
własny, a odpowiedni potrzebom 

„/ pmiasta gmach teatralny. Tak zwa- 
ny bowiem teatr w starym ratuszu 

|, był stale udzielany jedynie na 
__ przedstawienia rosyjskie i mógł co 

najwyżej rościć pretensje do mia- 
na... budy teatralnej. 

,, Uboga dziatwa wileńska, o ile 
— йе trafiała do urzędowych „priju- 
- tów” była stale troską dla swych 
_ rodziców Oraz tych wszystkich, co 
- umieli wyczuć potrzeby niedoli. 

| J. Montwilt zakłada Towarzy- 
stwo Opieki nad Dziećmi z dość 

Ruch zawodowy. 
(Wychodzi co sobotę). 

Upadek wpływów komunistów. 
powiedzieć w dużym stopniu cele 
rosyjskiego imperializmu mocar- 

stwowezo. Rosjanie, naprz., gwał- 

townie usiłowali narzucić swoje 

kierownictwo angielskim związkom 

w czasię wielkiego strajku węglo- 

wego w r. 1926. Pozatem przed- 

stawiciele bolszewików w Komite- 
cie Angielsko-Rosyjskim ciągle żą- 
dali, aby angielskie organizacje ro- 

botnicze występowały w obronie 

interesów państwowych Rosji w 

czasie różnych konfliktów między= 

narodowych. 
Faktem, który wywcłał ostatni 

bardzo ostry zatarg była uchwała 

w Sprawie teroru w Rosji wspól- 

nie powzięta przez Naczelną Radę 

Trade Unionów oraz Komitet Wy- 

konawczy Раг Pracy (Labour 

Party). Mianowicie, gdy po zabój- 

stwie Wojkowa bolszewicy rozstrze- 
lali w celu zemsty szereg osób zu- 

pełnie niewinnych z pośród przed- 

stawicieli Rosji przedrewolucyjnej 

wymienione organizacje angielskie 

uchwaliły ostry protest przeciwko 

tym nieludzkim metodom. W zwią- 

zku z tem główny przedstawiciel 

bolszewików w Kon:itecie Angiel- 

sko-Rosyjskim Tomski wydał ode- 

zwę do robotników angielskich, w 

której b. ostro występuje przeciw- 

ko obecnym przywódcom ruchu 

robotniczego w Anglii. 

W wyniku tych wszystkich za- 

targów ostatni kongres Trade-U- 

nionów powziął uchwałę, która 

stwierdza, iż przedstawiciele związ- 

ków rosyjskich nie wykazują żad- 

nej dobrej woli w kierunku prze- 

strzegania zasadniczych warunków 

koniecznych dla utrzymania zgod- 

nej współpracy organizacyj zawo- 

dowych angielskich i rosyjskich. 

Z dalszego tekstu tej uchwały 

wynika, iż kongres Trade-Unio- 

nów uważa za wskazane przerwa- 

nie dalszych prac Komitetu Angiel- 

sko-Rosyjskiego aż do czasu, gdy 

bolszewicy zmienią swoją taktykę. 

Uchwała ta została powzięta przez 

delsyatów rep. ezentujących 2551000 

robotników, przeciwko delegatom 

reprezentującym 620000 robotn. 

Fakt niepowodzenia Komitetu 

Angielsko - Rosyjskiego niewątpli- 

wie bardzo znacznie będzie musiał 
przyczynić do zmniejszenia zaufa- 

nia do Rosji sowieckiej wśród mas 

robotniczych Anglii. Jest to nie- 

wątpliwie poważna klęska bolsze- 

wików. 
W następną sobotę pcstaram się 

scharakteryzować te objawy, które 

znamionują niepowodzenie ideolo- 

gii komunistycznej we Francji. 
Bor. 

  

„Radjo“ 
pezerwatywy 
są jedyne. 
zali wj 
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wysoką składką roczną i dla tych 
dzieci wznosi wzorowy gmach przy 
Małej Pohulance, który i dziś jest 
najlepszym tokalem dla niższego 
szkolnictwa. 

Pozatem marzeniem Montwiłła 
było stworzyć w Wilnie coś w ro- 
dzaju parku Jordana w Krakowie. 
Jakoż wnet zakrzątał się koło tego. 

Na Rossie sprzedawali Czapscy 
obszerny dom — pałacyk z dużym 
ogrodem dość opuszczonym. Mont- 
wiłł nabywa tę posiadłość na współ- 
kę z Platerem, snadź musiał tak 
zrobić dla jakichś względów. Plate- 
rowi oddał pałacyk z wirydarzem, 
a sobie wziął dziki a obszerny 
park. Tu właśnie miał być przysz- 
ły ogród— Jordana. Już były aleje 
pocięte, oczyszczone i skanalizo- 
wane; rzucono także obszerne traw- 
niki—i w końcu nawet, wśród gę- 
stęgo klombu, wzniesiono podmu- 
rowanie dla umieszczenia na niem 
biustu. Lecz biust tu nigdy nie sta- 
nąt: było to ładne popiersie Mic- 
kiewicza, które później trafiło do 
nagrobka pamiątkowego w koście- 
łe św. Jana. Zaś w parku odbywa- 
ły się zabawy dziecięce, stanęła 
nawet ochronka specjalna, ale ca- 
łokształt parku, jako całości, zo- 
stał zaniechany. Na części placu 

K U-R-]*E R 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Ze Zw. Zaw. Pracowników 

Cywilnych Instytucyj Wojskowych. 
Na posiedzeniu Zarządu Związku 
Zawod. Pracowników  Cywilnych 
Instytucyj Wojskowych postanowio- 
no domagać się udziału w obra- 
dach Kom. Okr., którs została zwo- 
łana na podstawie zarządzenia D. 
O. K. III w celu. uregulowania 
płac pracownikom cywilnym w in- 
stytucjach wojskowych. 

— Sprawa połączenia robot- 
niczych klubów sportowych na 
dobrej drodze. We wtorek dn. 18 
października r. b. odbyło się ogól- 
ne zebranie czł. sekcji sportowej 
Wileńskiej Org. Młodzieży T. U. 
R. w lokalu Z. Z K. przy ul. Ki- 
jowskiej 19 w cela omówienia 
sprawy połączenia istniejących 
dwóch odrębnych robotniczych 
klubów sportowych R. K. S. „Siła* 
iR-KOS- 41. UR 

Powyższą sprawę referovał p. 
Janusz Urbach wykazując korzyści 
płynące z połączenia obydwu klu- 
bów, które będą mogły stać się 
wskutek połączenia jedną potężną 
robotniczą organizacją sportową 
reprezentującą sport robotniczy na 
Wileńszczyźnie. 

Zebrana młodzież robotnicza 
przyjęła przychylnie projekt połą- 
czenią obydwu robotniczych klu- 
bów sportowych i wyraziła goto- 
wość udzielenia jaknajdałej idącego 
poparcia inicjatywie obydwu Za- 
rządów robotniczych klubów spor- 
towych w sprawie połączenia wy- 
mienionych organizacyj. Fuzja klu- 
bów odbędzie się prawdopodobnie 
w najbliższych dniach przyszłego 
tygodnia. 

— Projekt nabycia aparatu 
radjowego.  Nowozorganizowany 
przy Komisji Okręgowej Zw. Zaw. 
Zw. Zaw.Robotników Budowlanych 
objawił inicjatywę w sprawie na- 
bycia aparatu radjowego. Na ten 
cel zebrano już przeszło dziewięć- 
dziesiąt złotych. 

Związki Zawodowe, zgrupowa- 
ne przy Kom. Okr. winre przyjść 
z wydatrą pomocą materjalną ini- 
cjatorom zakupienia aparatu, ze 
względu na doniosłe znaczenie, ja- 
kie ma w życiu kulturalno oświa- 
towem robotnika kresowego — ро- 
siadanie własnego aparatu radjo- 
wego. 

— Rozwój chóru robotnicze- 
go. Zorganizowany chór robotni- 
czy przy Wileńskiej Organizacji 
Młodzieży T. U. R. rozwija się po= 
myślnie, licząc już obecnie 58 
osób. We wtorek bieżącego tygod- 
nia został wybrany zarząd chóru w 
osobach pp. Stanisława Lubaja, 
jako przewodniczącego, pani Stefa- 
nji Hołowniowej, jako skarbnika, 
Żukowskiego — sekretarza, Oraz 
p. profesora konserwatorjum Lud- 
wiga Adama, jak doradcy facho- 
wego. Chór robotniczy przyjął za 
podstawę organizacji statut Kra- 
kowskiej „Lutni Robotniczej *. 

Kalendarzyk zebrań i posiedzeń 
w Związkach Zawodowych. 

Dziś sobota dnia 22 paździer- 
nika r. b. Konferencja przedstawi- 
cieli Robotniczych Klubów Sporto- 
wych „Siły* i T. U. R-a w spra- 
wie dnia i aktu połączenia wspo- 
mnianych klubów, w lokalu Kasy 
Chorych przy ul. Magdaleny o go- 
dzinie 1-ej. 

Niedziela dn. 23 październi- 
ka r. b. Odbędzie się odczyt p. 
Janusza Urbacha n. t. „Co to jest 
socjalizm“. Odezyt został urządzo- . 
ny staraniem Wileńskiej Organiza- 
cji Młodzieży T. U. R. wyłącznie 
dla m'odzieży robotniczej. Odczyt 
cdbędzię się w lokalu Z. Z. K. Ki- 
jowska 19, o godz. 11 przed poł. 

wzriesiono kilkanaście domów t. 
zw. Kolonii bankowej. 

Ckarakteryzując w szkicu ni- 
niejszym działalność ś.p. J. Mont: 
wiłła nie trzymam się bynajmniej 
porządku chronologicznego. Wyli- 
czam jego czyny i te opatruję luź- 
nemi uwagami, i sądzę, że w ten 
sposób najlepiej pomagam  czytel- 
nikom do objęcia całości. 

A teraz przechodzę do niezmier- 
nie ważnej i szeroko pomyślanej 
sprawy zwiększenia w Wilnie koła 
właścicieli nieruchomości, a tem 
samem i koła wyborców do wszyst- 
kich organizacyj miejskich. Faktem 
było niezaprzeczonym, że miasto 
coraz potężniej opanowują Żydzi. 
Zalew taki nie był groźnym przy 
wyborach miejskich, gdzie Żydzi 
byli wykluczeni, lecz mógł być ta- 
kim w każdym innym wypadku. 

J. Moatwiłł postanowił temu 
przeciwdziałać. Pozatem sądzimy, 
że miał on i inny cel na widoku, 
Oto chodziło mu o uszłachetnienie 
tych wszystkich co byli z Bankiem 
Ziemskim związani ewentualnie ze 
wszystkiemi sprawami popieranemi 
przez Bank lub J. Montwiłła. 

Kupowano sady, place, prze- 
ważnie na kresach miasta i te za- 
budowywano oddzielnemi domkami, 
po 3, 4 i 5 pokoi, przyczem była 
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Poniedzialek dn. 24 paždzier- 
nika r. b. Posiedzenie Zarządu 
Związku Zawod. Robotników Nie- 
fachowych 0 godz. 19, w lokalu 
Z. Z. K. ul. Kijowska 19. 

Wtorek dn. 25 października 
r. b. Posiedzenie Zarządu Zw. Za- 
wodowego Metalowców w lokalu 

Z. Z. K. Kijowska 19, o godz. 18. 
Ogólne zgromadzenie czł. Sek- 

cji sportowej Wileńskiej Organiza- 
cji Młodzieży T. U. R. i czł. Klu- 
bu Sportowego „Siła" w celu wy- 
brania zarządu nowopowstającego 
Robotniczego Klubu Sportowego 
„Siła” (o godz. 21 w lokalu Z. Z. 
K. Kijowska 19). 

Ćwiczenia chóru robotniczego 
Wileńskiej Organizacji Młodzieży 
T. U. R. o godz. 19.30. 

Posiedzenie Zarządu Zw. Zaw. 
Robotników Budowlanych o godz. 

18, w lokalu Z. Z. K., Kijowska 19. 

Środa dn. 26 października 
r. b. Posiedzenie Zarządu Zw. 
Zawod. Dozorców Domowych i 
Służby Domowej o godz. 18, w 
lokslu Zw. Kijowska 19. 

Posiedzenie Zarządu Wileńskiej 
Organizacji Młodzieży T. U. R. w 
lokalu Z. Z. K, 

Posiedzenie Zarządu Zw. Zaw. 
Pracowników Samochodowych na 
Ziemię Wileńską o godz. 19, w lo- 
kalu związku. ; 

— Czwartek 27 paždziernika 
r. b. Posiedzenie Zarządu Zw. Za- 
wodowego Użyteczności Publiczaej 
o godz. 18 w lokalu zw. przy ul. 
Wielkiej Nr. 34. 

Posiedzenie Zarządu Zw. Za- 
wodowego Pracowników Kolejo- 
wych (Z. Z. K.) w lokalu własnym 
przy ui. Kijowskiej 19 o godz. 18, 

— Piątek 28 października r. 
b. Zarząd chóru robotniczego Wi- 
leńskiej Organizacji Młodzieży T. 
U. R. powiadamia swych członków, 
iż ćwiczenia chóru odbędą się w 
piątek dn. 28 października, a nie 
w czwartek. 

— LIDA. Pozamiejscowe ze- 
brania i posiedzenia. W niedzielę 
dn. 30 października r. b. o godz. 
12.30 odbędzie się zgromadzenie 
robotników drzewnych z miejsco- 
wych fabryk przemysłu drzewnego 
w celu zorganizowania oddziału 
Zw. Zawod. Robotników Drzew- 
nych w Lidzie. 

KROWIKA KRAJOWA. 
— W sprawie naukowej or- 

ganizacji pracy. Instytut Nauk. 
Org. Pracy w Warszawie, urządza 
1 listopada b. r. wystawę racjonal- 
nej organizacji pracy biurowej. 

Na wystawie demonstrowane 
będą nowoczesne urządzenia biura, 
jak maszyny buchalteryjne, kalku- 
lacyjne, wszelkiego rodzaju karto- 
teki i systemy rachunkowe. 

Szereg firm krajowych i za- 
granicznych zgłosiło swój współu- 
dział, Z wystawą połączone będą 
wykłady, obejmujące całokształt 
organizacji biur fabrycznych, ban- 
kowych, handlowych i administra= 
cyjnych z przeglądem wszystkiego, 
co w tej dziedzinie zostało zrobio- 
ne w kraju i zagranicą. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 
— Praktyka tworzenia rad 

fabrycznych w Ameryce. Insty” 
tucja rad fabrycznych rozpowszech- 
nia się coraz więcej w Stanach 
Zjednoczonych i podczas gdy przed 
wojną była ona niemal nieznana, 
istniało w roku 1926 w 432 przed- 
siębiorstwach przeszło 900 rad fa- 
brycznych reprezentujących przeszło 
1.300.000 robotników. 

Cyfry te podaje „Informations 
Sociales*, tygodnik wydawany przez 
Międzynarodowe Biuro Pracy, we- 
dług sprawozdania, opracowanego 
przez Amerykańską Izbę Handlową. 

wielka rozmaitość: jedne domki 
miały ogrody, inne opierały się 
wzajem o siebie, ale korzystały ze 
swobody ruchów na froncie. 

Najpierw zabudowano place na- 
byte od Urbanowicza (dzisiejsza u- 
lica Makowa i przylegające) a po- 
tem place Malinowskiego (Wielka i 
Mała Pohulanka), następnie całą 
kolonję na Rossie, gdzie się zda- 
rzały kombinacje po 3 i 4 właści- 
cieli domków piętrowych zwarcie 
przy sobie stojących.  Zkolei rze- 
czy zabudowywano kolonję za Pió- 
romontem, gdzie było nieco i ta- 
kich kombinacyj w domach piętro- 
wych, że piętro brał jeden, a par” 
ter—drugi właściciel. 

Wreszcie ostatnią grupę kolonij 
bankowych stanowiło kilkanaście 
domów poza placem Łukiskim w 
stronę więzienia. Ta kolonja byla 
—by tak rzec—najbardziej arysto- 
kratyczną, gdyż tu wznoszono do- 
my dla osób zgóry wiadomych i 
pozwolono im wypowiadać swoje 
żądania i upodobania. Był to o: 
statni etap „fabrykowania obywateli 
miasta" i dlatego zapewne ulica 
wnet otrzymała nazwę Montwił- 
łowskiej. 

W powyższy sposób przybyło 
miastu przeszło stu posiadaczy nie* 
ruchomości, ludzi inteligentnych i 

  

W sprawozdaniu tem dyrektor wy- 
działu przemysłowego lzby pisze: 

„Ustanowienie unormowanych 
stosuaków między dyrekcją przed- 
siębiorstw, a pracownikami stano- 
wi zagadnienie nie mniej ważne, 
jak należyte techniczne wyekwipo- 
wanie fabryk; dzięki zrozumieniu 
tego zagadnienia przez pracodaw- 
ców i pracowników udało się ku 
pełnemu zadowoleniu obydwu stron 
pod postacią „rad fabrycznych" 
stworzyć niezbędny pomost między 
dyrekcją fabryk, a robotnikami. Sy- 
stem rad wydał doskonałe rezulta- 
ty dzięki istnieniu i zrozumieniu 
wspólności interesów _— istniejącej 
między pracodawcami i pracowni- 
kami i wiary w możność porozu- 
mienia się“. 

— Związki zawodowe w Ro- 
sji sowieckiej. Jak podaje „Praw- 
da”, w polityce rządu sowieckiego 
w stosunku do związków zawo- 
dowych nastąpiły znaczne zmiany. 

Po wybuchu rewolucji bolsze- 
wickiej uczyniono ze związków za- 
wodowych pewnego rodzaju urzę- 
dy, zorganizowane w sposób cen- 
tralistyczny pod względem admini- 
stracyjnym i finansowym. Wszyscy 
pracownicy najemni należeć mu- 
sieli do związków, a składki były 
ściągane narówni z podatkami. 
Funkcje pełnione przez związki od- 
powiadały ściśle funkcjom w in- 
nych państwach pełnionym przez 
urzędy. 

Z biegiem lat charakter związ- 
ków uległ gruntownym zmianom. 
Związki nie mogły być równocześ- 
nie czynnikiem powołanym do 
jednostronnej obrony  pracowni- 
ków, oraz urzędem, który uwzględ- 
niać musi całokształt interesów 
państwowych. 

Obecnie przynależność do związ- 
ków nie jest przymusowa, a rola 
ich ogranicza się coraz więcej do 
obrony interesów robotniczych, 
zwłaszcza przy zawieraniu umów 
zbiorowych. W chwili obecnej nie 
można jeszcze mówić w Rosji o 
wolności koalicyjnej, skoro organa 
kierownicze w związkach nie są 
wybierane, lecz mianowane przez 
partję komunistyczną. Niemniej ska- 
sowanie przymusu należenia do 
związków, stanowi ważny krok na- 
przód na drodze do ustanowienia 
wolności koalicyjnej. 

- Warto zaznaczyć, że po skaso- 
waniu przymusu należenia do związ- 
ków, liczebność tych ostatnich 
zmniejszyła się w roku 1923 o 50 
proc. Od tego czasu liczba człon- 
ków wzrasta ponownie i w chwili 
obecnej bierze udział w ruchu za- 
wodowym ogółem 9,000,000 pra- 
cowników umysłowych i fizycz- 
nych. 

‚ М bialoruskie. 
Konferencja Biał. Zw. Włościań- 

skiego w Brasławiu. 
Komitet Centralny Białoruskie- 

go Związku Włościańskiego w dn. 
23 b. m. organizuje w Brasławiu 
konferencję powiatową. 

Jak się dowiadujemy na konfe- 
rencji tej zostanie omówionych sze- 
reg spraw aktuzlnych, które się 
wyłoniły w związku z ostatniemi 
przesunięciami w życiu politycznem 
białoruskiem. (h) 
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Życie gospodarcze 
Ceny w Wilnie z dn. 21-go 

października. 1927 r. 

  

W hurcie. 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 39—41 
Owies nowy 40—41 
Jęczmień browarowy 44—46 

„ na kaszę 39—40 

W detalu. 
Mąka amer. za 1 kg. 100—110 

w żytnia 50 proc. 60—65 
w»  Tazowa 40—45 
я kartoflana 80—90 
© reczana 60—70 
* jęczmienna 60—65 

chleb pytlowy 50 proc. 0.60 
„ razowy 0.38—0.40 

Mięso 
wołowe za 1 К& 2.60—2.70 
baranina 2.70—2.90 
wieprzowina 3.20--3.60 
D ró b: 
kury za 1 sztukę 5.50-- 6.50 
kurczęta w 2.00—3.00 
kaczki żywe „ 5.50—6.00 
kaczki bite ‚ 4.00—6.00 
gęsi żywe ‚ 12.00—15.00 
gęsi bite 10—12 
zm żywe 18—22 
indyki bite 13—16 
Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.50—4.80 

„ kraj. 2 gat. 4.20 -4.40 
smalec wieprzowy 4.60—5.00 

Ceny rynkowe. 
о1 eje: 
Iniany 2.50—2.70 
pokost 2.50—2.70 
makuchy 48—52 

Ryby: : 
liny żywe za I kig. 3.50—4,50 = 
liny śnięte “ 2.50—3.00 : 
karasie żywe , 2.00—2,60 
karasie snięte „ 1.70—2.20 
szczupaki żywe „ 3.00—3.50 
szczupaki snięte 2.00—2.50 
okonie żywe ‚ 3.50—3.80 
Nabiał ; 

* mleko za litr 0.45—,050 
śmietana za 1 litr 2.20—240 | 
ser 1.90—2.10 
masło niesolone 5.10—6.40 

„ . 5оюпе 5.00—5.50 
masło deserowe 1.00—7.60 - 
Jaja za 10 sztuk 2.00—2.20 ||| 
twaróg 1.70—1.80 

  

Giełda Wileńska w dniu 
24. A. 4 

żąd. płac. tranz, - 
Dolary St. Zjed. 8,881/a 8,87 — 
Ruble złote 4,161/a 4,75 — 
8% L. Z. Państ, B-ku Sg 
Roln. za 100 zł. — 159,96 (93%) 

ЦяЪ\? zastaw. Wil. B. 
lemsk. zł. 100 — — 55,00 

Giełda Warszawska w dniu 
21. X. b. r. 
Waluty: 

Dolary 8,88 8,90 8,86 

Czeki: 2 
sprzedaż  Kugnt —* 

Belgja 124.165 123,85 : 
Holandja 358,70 357,80 | 
Londyn 43.00 | 4333 | 
Nowy-Jork 8,90 8,88. 
Регу& 35,01 34.92 
Praga 26,415/4 26,35 
Szwajcarja 171975 171,55 
Wiedeń 125,83 125,52 
Włochy 48,155 48,63. 

Papiery procentowe: 
Dolarówka 56,00—57,75 
Pożyczka kolejowa 102,00— 103,00 
5/0 poż. konwers. 65, 
5% konwers. kolej. 62,00—63,00 
8% listy zastawne Banku 

Gosp. Krajowego 92,00—93,00 || 
Banku Rolnego 93,00 | 
Obligacje B. G. K. 92,00—94,00 

  

Wobec przewlekania się sprawy wydania rozporządzenia 
o zmianie akcyj rublowych na złotowe 3 

- WILEŃSKI BANK ZIEMSKI | 
rozpocznie z dniem 25-go października wypłatę dywidendy | 

za rok 1926 posiadaczom rublowych akcyj w naturze i przed- 
wojennych kwitów depozytowych tegoż Banku. 

nadających się do wszelkiej soli- 
darnej działalności. 

Jednym z ostatnich czynów do” 
niosłych J. Montwiłła było założe” 
nie Stowarzyszenia Popierania Or- 
ganizacyj Dobroczynnych i ogólnie 
użytecznych z kapitałem zaklado- 
wym przeszło sto tysięcy rubli wy- 
noszącym, którego |lwią część 
wniósł sam wraz z bratem star- 
szym Stanisławem i siostrą Prota* 
sewiczową. Stowarzyszenie to, jak 
godzi się przypuszczać, miało na 
wieczne czasy przedłużyć te piękne 
zabiegi swego założyciela dokoła 
podniesienia życia społecznego, ży- 
cia polskiego w Wilnie. 

O 6. p. J. Montwille trudno po- 
wiedzieć, że był groszorobėm, 
lubo nie ulega wątpliwości, że do- 
chodów swych nigdy mie przeży- 
wał. Kiedy umarł, zdania się po” 
dzieliły: jedni utrzymywali, że był: 
bardzo bogaty, inni, że cała spu- 
ścizna była bardzo nieznaczna. 
Nikt nie wiedział napewno, a zmar- 
ły żadnego testamentu nie zostawił, 
a przecież sprawy tak były upo- 
rządkowane, że bez wdania się są” 
dów rosyjskich i władz, potoczyły 
się one jakby w ciągu dalszym ku 
celom wiadomym. 

J. Montwiłł miał ulubioną swą 
siedzibę w Mitjaniszkach (pow. wił- 
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komierski), sam zaś stale zamiesz 
kiwał w Wilnie, oprócz ostataich | 
lat kilku, kiedy musiał dłużej prze- | 
bywać w Petersburgu, jako posel | 
do dwóch Dum. Niechętnie zgodził | 
się na postawienie swej kandyda- — 
tury poselskiej, lecz uległ prośbom | 
ogółu, gdyż tylko w ten sposób 
dało się zapobiedz, ażeby od Wilna 
nie stanął poseł Żyd. i 26 

Š. p. J. Montwili byt arbitralny | 
i despotyczny i ulubieńców swych | 
popierał mocno i nader skutecznie, 
zato tych, którzy mu się sprzenie- 
wierzyli, gnębił bez miłosierdzia. 
Nie był jednostką towarzyską, atoli | 
potrzebował w pierwszym rzędzie | 
wykonawców, od których zresztą | 
rozumu nie wymagał, a obok tego | 
potrzebował małego audytorjum | 
dla badania opinji publicznej. ltych, | 
i owych wybierał dziwnie niefor- 
tunnie. Były to przeważnie jednost 
ki małe lub marne. Mamy prawo 
sądzić, że nie znosił żadnej kryty- 
ki i nigdy się z nią nie liczył, 
choćby była najsprawiedliwszą. 

To też za życia nie był J. Mon- 
twiłł popularnym, miał pochleb- 
ców i chwalców, lecz nie umiał | 
sobie skarbić miłości. Ale po 
śmierci powszechną mu oddana 
sprawiedliwość i imię jego ze czcią 
było i jest wspominane. nr. 

           



"KRONIKA. 
Dziś: Alodji P. M. 
Jutro: Seweryna M. 

Wschód słońca—g. 6 m. 06 
Zachód i £.16 m. 37 

URZĘĘ LOWA 

— Konferencja naczelników wy- 
działów Urzędu Wojewódzkiego. W 
dniu wczorajszym 21 b. m. w małej szli 
Konferencyjnej Urzędu wojewódzk'ego 
odbyła się konferencja naczelsików wy- 
działów w sprawie opracowywanego sta- 
tutu organizacyjnego. 

— Wojewoda wileński uda się na 
zjazd Faraimów w Trokach. Jak już 
podawaliśmy, w dniu 23 b. m. odbędzie 
się w Trokach zjazd ce'egatów gmin ks- 
kaimskich, celem obicru reprezentacji 
prawnej wyznania keraimskiego w Pol- 

  

  

Dowiadujemy się, że na zjazd do 
Trok uda się p. wojewoda wileński Wła- 
dysław Raczkiewicz, który w dniu dzi- 
sieiszym i owróci z inspekcji z prowincji. 

2 MIEJSKA, 

— Magistrat przychodzi z pomoąc 
bezrobotnym. Magistrat m. Wilna chccą 
przyjść z pomocą materjalną licznym 
rzeszom bezrobotnych stale zamieszka- 
łych na terenie m. Wilna — zwrócił się 
onegdaj do Urzędu Wojewódzkiego z 

' prośbą wyjednania u odnośnych czynni- 
ków kwoty 80,000 zł. na akcję zakupów 
żywności. Niezależnie zaś od tego zwró: 
cit się o uzyskanie 800 tonn węgla, ce- 
lem rozdania go pomiędzy niezamożną 
i pozbawioną pracy ludnością m. a. 

). 
FRE'— Podział kredytów na dożywi: - 
nie dzieci szkół powszechnych. W dniu 
wczorajszym na posiedzeniu Prezydjum 
Magistratu dokonany został podział 
kwoty 5960 zł., przyznaczonej na doży- 
wianie dzieci szkół powszechnych m. 
Wilna. w z powziętej na ostatniem 
posiedzeniu Rady Miejskiej uchwały przy 
podziale kredytów na powyższy cel za- 
stosowana była ściśle zasada równomier- 
nego podziału pomiędzy wszystkie szko- 
ły powszechne m. Wilna, niewyłączając 
i powo bez względu na wyznanie 
lub narodowość. (S). 

— Echo nadużyć w Wydziale Po- 
datkowym Magistratu. W swoim czasie 

aliśmy wzmiankę o nadużyciach 
ilku sekwastratorów a w związku z tem 

o zawieszeniu w urzędowaniu b. kierow- 
nika Wydziału Egzekucyjnego p. Mys- 
skiego. Obecnie z Satystakcją możemy 
stwierdzić. iż na jednem z ostatnich po- 
siedzeń Prezydjum Magistratu wyniesio- 

na została uchwała, mocą której p. Mys- 
ski zostaje całkowicie zrehabilitowany i 
powraca do pełnienia swych czynności 
w Wydziale Podatkowym. (S). 

— Zapomoga dla instytucyj dobro- 
czynnych. Magistrat m. Wilna wyasyg- 
newał w formie subsydjum 20,134 zł., 
jeko pozostałość za wrzesień i 17.347 zł. 
a conto października. (S). 

FUT WOJSKOWA 

— Oficerowie winni posiadać lor- 
netki. Władze wojskowe zarządziły 0- 
statnio, żeby wszyscy oficerowie oddzia- 
łów linjowych zaopatrzyli się w lornetki 
polowe własne. (s) 

— Słuszne zarządzenie. W związku 
z awanturami, jakie wywołane zostały 
ostatnio przez rekrutów, wcielanych obec- 
mie do szeregów władze wojskowe za- 
z” zabronić wcielonym świeżo do 
wojska rekrutom ukazywanie się na 
mieście, aż do chwili nabycia podstawo- 
wych wiadomości o zachowaniu się woj- 
skowych na ulicach miasta. (5) 

» a Z_POCZTY. 
— Kontrola Urzędu Pocztowego. W 

dniu wczorajszym zakończona została 
rewizja Urzędu Pocztowego Wilno 1 (ul. 
Wielka). Rewizji tej dokonała specjalna 
komisja pod przewodnictwem zastępcy 
prezesa Dyrekcji Pocztowej p. Babickie- 
go. Aczkolwiek komisja nie stwierdziła 
żadnych nadużyć, temniemniej zauwažo- 
no cały szereg braków i niedomagań w 
kierownictwie tego urzędu, który spo- 
czywa, jak wiadomo, w rękach p. Pio- 
trowskiego. (5) 

OPIEKA SPCLECZNA, 

— Otwarcie Kas Chorych w Moto- 
decznie i Wilejce. Jak się dowiadujemy, 
z dniem 1 listopada r. b. zostaną otwar- 
te powiatowe Kasy Chorych w Mołe- 
decznie i Wiiejce. | | 3 

Jednocześnie projektowane jest u- 
tworzenie w Woropajew.e ambulatorjum. 
W ten e w pow. głębockim będą 
dwa punkty: w Głębokiem Kasa Chorych 

w Woropajewie ambulatorjum! 

„2 SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie abiturjentów gimn. A. 
Mickiewicza. „Dnia 22 października 
1927 roku o godz. 18-ej (6-ej wieczór) w 
lokalu Ogniska Akademickiego (ul. Wiel- 
ka 24) odbędzie się zebranie abiturjen- 
tów wszystkich lat państwowego gim- 
nazjum im. Adama Mickiewicza w celu 
porozumienia się'. 

— „М! Tydzień Akademiką. Przy- 
gotowania do akcji VI Tygodnia Akade- 
mika iuż się POOzOY: Wojewódzki 
Komitet Wileński Pomocy Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej wyłonił już Komi- 
tet wykonawczy VI Tygodnia Akademi- 
ka. Utworzony też został Komitet Hono- 
rowy, w skład którego wchodzą wybitna 
osobistości znane szerokim sterom spo- 
łeczeństwa na tererie m. Wilna i Wileń- 
szczyzny. Skład powyższych Komitetów 
w najb) ch dniach zostanie podany 

-" do powszęchnej wiadomości. Biuro Ko- 
mitetu Wykonawczego od dnia 21 b. m. 

- urzęduje w lokalu Ogniska Akademickie- 
go (Wielka 24), czynne jest codziennie 
z jem niedziel i świąt od godzin) 
zi i od 5—8 ca < 

py” ZABAWY. 
— Dzisiaj „Sobótka*. Dia członków 

S. U. P. i wprowadzonych gości odbę- 
dzie się zabawa taneczna we własnym 
lokalu przy ul. Jagiellońskiej 7—3. 

Początek o godzinie 22-€j. 

Z POGRANICZA. 
‚ — Dalsze bezprawia litewskie. W 

dniu wczorajszym nadeszłą do Wilna 
wiadomość o wysiedleniu przez władze 
litewskie 5 osób narodowości polskiej. 

Wysiedleni zostali przerzuce'i przez 
granicę na odcinku granicznym, oddalo- 
nym o parę kilometrów od Mejsza zoly. 

Straž pograniczna litewska przerzucenia 
dokonata bez powiadomienia o tem wladz 

polskich. а ы 
Zapytany w tej sprawie zastępca 

starosty pow. wileńsko-trackiego p. Łu- 

kaszewicz oświadczył nam, że oficjalnego 
powiadomienia o wysiedleniu przez straż 
litewską 5 osób, władze adm nistracyjne 

nie otrzymały, jednakże według danyci 
nieoficjalnych fakt ten miał miejsce przed 
óćwoma dniami. 

ROZNE. 

— Posiedzenie Związku Spółdzielń 
Spożywców Rzplitej. Dnia 20 b. m. 
w lokalu Oddziału Związku Spółdzielń 
Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej 
odbyło się posiedzenie pod przewod- 
nictwem kierownika Oddziału A Łoziń- 
skiego w obecności lustratora Związku 
Ł. Arechwo, reprezentantów miejskich 
spółdzielń: P. Sosnowskiego i Narkie- 
wiczą od Spółdzielni „Nowe-Zabudowa- 
nie", K. Kruka i E. Paukszty od Spół- 
dzielni „Spółdzielca* i Iwaszkiewicza od 
Spółdzielni „Mrówka” na Antokolu — w 
sprawie połączenia tych spółdzielń w 
jedną, lub zainicjowanie pracy w kierun- 
ku organizacji a. potężnej spółdziel- 
ni na całe miasto Wilno. 

Po zreferowaniu przez lustratora Ł. 
Arechwo stanu majątkowego wszystkich 

spółdzielń miejskich oraz po omówie- 
niu wyłonionych w szczegółowej dyskusji 
nieprzewidzianych spraw w związku z 
przeprowadzeniem powyższej inicjatywy, 
członkowie posiedzenia narazie uchwa- 
lili aby K. Kruk na następne posiedze- 

nie opracował i przedłożył szczegółowy 
projekt pod względem finansowym, g08- 
podarczym i prawnym połączenia wy- 
mienionych spółdzielń. 

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

Dziś „Znak na drzwiach", 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

ukaże się na przedstawieniu popołudnio- 
wem o godz. 4 m. 30 E. Czirikowa „Ко- 
misarz sowiecki" z S. Perzanowską, W, 
Malinowskim i M. Dąbrowskim w rolach 
głównych. 

Radjo. 
SOBOTA 22 października. 
Warszawa 10 kw. 1111 m. 

10.20. Transmisja z Poznania. Uroczysty 
obchód 10-cio lecia powstania i dzia- 

-łalności Związku Miast Polskich. 
12.30. Komunikaty. Nadprogram. 

16.00. OBCY р. & .РЮ| lat ony 
zawodowego w Polsce” wygł. wiz. 
Marja Zaborowska. 

16.25. Nadprogram. Komunikaty. 
16.40. Odczyt p. t. „O znęcaniu się nad 
zwierzętami” wygl. p. Helena Wierciń- 

  

ska. 
17.05. Przegląd wydawnictw perjodycz- 

nych omówi pref. Henryk Mościcki, 
17.20. „Księga ubogich* i „Mój świat" — 

Kasprowicza wygł. dr. Konrad Górski. 
17.45. Program dla młodzieży wyp. P- 
Ewa -Kumina. 

18.15. Koncert popołudniowy dla mło- 
dzieży. Wykonawcy: Orkiestra P. R. 
od dyr. Józefa Ozimińskiego, 14-letni 
ładzio Wochniak (skrzypce) i prof. 

Jerzy Lefeld (akompanjament). Mozart: 
Marsz turecki, Haydn: symfonja dzie- 
cięca; wykona orkiestra. Neruda: Koły- 
sanka, Kreisler: „Piękny rozmaryn”, 
walc, Schubert: Pszczółka, wykona W. 
Wochniak. Schumann: Marzenie, Śchu- 

pore marsz wojskowy wykona orkie- 
stra. 

19.00. Komunikat rolniczy, 
19.15. Rozmaitości wypowie p. Ludwik 

Lawiński. 
19.35. „Radjokronika* wygł. dr. M. Stę- 

powski. 
20.30. Koncert wizczorny. Transmisja z 

Poznania, 
22.00. Sygnał czasu. Komunikaty: lotni- 
czo-meteorologiczny, policyjny. P. A. T. 
sportowy, oraz nadprogram. > 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

la Wileńskim braki. 
— Podrzutek. W podwórzu domu 

Nr. 12, przy ul. Zygmuntowskiej, znale- 
ziono podrzutka płci żeńskiej, w wieku 
około tygodnia, którego odesłano do 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

SPORT. 
— Zamknięcie sezonu nawigacyj- 

nego w Trokach. Liga Morska i Kzecz- 
na urządza w niedzielę 23-go b. m. uro- 
czystość zamknięcia sezonu nawigacyjne- 
ge i spuszczenia bandery Ligi przy Schro- 
nisku nad jeziorem 1rockiem. W myśl 
tradycji żeglarskiej sympatycy idei mor- 
skiej winni licznie stawić się na tę uro- 
ceystość, która odbędzie się niezależnie 
od stanu pogody. Pociąg z Wilna 8.30 
rano, z powrotem z Landwarowa o godz. 
1-2j wieczór. 

— Globtreterka łotewska w Wil- 
nie. Manja podróży naokoło świata sze- 
rzy się ostatniemi czasy w sposób wprost 
zastraszający. Chwilami ma się wrażenie 
że całe ludy, rażone tą okropną chorobą, 
rozpoczną wędrówkę dookoła ziemskie- 
go globu. г : 

Wilno jakoś specjalne ma szczęście 
do gelobtreterów. Oto już po raz trzeci 

'zybywa „ktoś”, kto przeszedł tyle to, 
a tyle kilometrów, widział tyle to, a tyle 
miast, a wszystkie prawie za darmo, 
utrzymują się wyłącznie ze sprzedaży 
pocztówek z własną PAD 

Tymirazemęprzybyła do Wilna glob- 
treterka łotewska Józeta Platpir, która 
w ciągu sześciu lat zamierza obejść do- 
okoła ziemię. Dotychczas przebyła ona 
ółnocną esi Finlandję, Estonję i 
otwę. Przez Polskę udaje się do Cze- 

chosłowacji, Morawji, Węgier, Rumunii, 
Bułgarji, Turcji, Grecji dalej do Azji, 
Afryki, Australji i t. d. Według jej wła” 
zaa obliczeń przebyła ona już 6500 
kilometrów. 

w i KU RJ RR L AE1N Sk I 

Poseł amerykański Stetson wyjechał do Wo- 
ropajewa. 

Jak się dowiadujemy, przybyły do Wi ilna poseł Stanów Zjednoczonych Ame: 
ryki Północnej w Warszawie p. Stełson opuścił w dniu wczorajszym Wiino, udając 
się do Woropajewa, gdzie będzie podejmow 

O T O T PO 

— Walne zebranie W. K. S. „Po- 
goń' odbędzie się w dniu dzisiejszym 
o godz. 17-ej na przystani. 

Stawiennictwo wszystkich cztonków 
obowiązkowe. 

Morski rekord sportowca polskiego. 
W tych dnisch przybył do 

Gdańska polski żeglarz sportowiec, 
kapitan marynarki handlowej Kon- 
rad Pruszyński, na minjaturowej 
żaglówce „Vega” mającej 4 m. 
długości i około 7 metrów kwedr. 
powierzchni żagla. Na tej łupinie, 
zbudowanej własnoręcznie, kapitan 
Pruszyński przebył we wrześniu 
drogę Wisłą z Warszawy do Gdy- 
ni, następnie morzem z Gdyni do 

Rugii i Szczecina, skąd powrócił 

do Gdańska na pokładzie parowca. 

Podróż odbywał kpt. Pruszyński 
samotnie. Na zalewie szczecińskim 
nagły i gwałtowny wiatr strzaskał 

maszt, czego śmiały żegłarz omal 
nie przypłacił życiem; rozpiąwszy 
jednak żagiel na prowizerycznym 
maszcie z wiosła, zdołał dobić do 
brzegu. Cała podróż trwała 2 ty- 

godnie i stanowi swego rodzaju 

rekord podróżnictwa morskiego. 

Drielna pływaczka. 
LONDYN, 21.X (Pat). Miss Merce- 

des Gleitze, daktylograika londyńska, 
która po 8 próbach zdołała niedawno 

przepłynąć kanał La Manche, pragnąc 

dowieść bezpodstawności zarzutów wy- 

stawianych przez miss Lelland, która 

dopuściła się świadomie mistyfikacji, 

odjęła w dniu dzisiejszym nowy wysi- 
lek przepłynięcia kanału. 

Miss Gleitze towarzyszą tym razem 

w łodzi motorowej i na parowcu liczni 

świadkowie, wśród których są doświad- 

czeni sportsmani, lekarze i przedstawi- 

ciele prasy. Gleitze wypłynęła dziś rano 

o godz. 4 min. 23 a o godz. 10 min. 55 

otrzymano ostatnią wiadomość, dono- 
szącą, że pływaczka zachowuje nadal 

dobrą formę i nie przerywa pływania, 
Ze względu na spóźnioną porę roku i 

bardzo niską temperaturę wody wysiłek 

miss Gleitze jest pierwszym z dotych- 
czas znanych. 

LONDYN, 21.X (Pat). Miss Merce- 

des Gleitze, która wypłynęła wczoraj z 
Dover o godz. 4 z minutami rano z za- 

miarem przepłynięcia La Manche zanie- 

chała dalszego wysiłku w odległości 13 

km. na południe od Dover. Przyczyną 

rzucenia zamiaru przepłynięcia kanału 

yła zbyt niska temperatura wody. 

Wieści z kraju. 
DZISNA. Śmierć wskutek za' 

czadzenia. W nocy z 15 na 16 
b. m., we wsi Łspcina, gm. glę- 

bockiej, śpiąc w łaźni, zmarł wsku- 

tek zaczadzenia Feliks Kazimierski, 

mieszkaniec powyższej wsi, lat 30. 

— Poranienie. W dniu 15 bm. 

o godz. 18, we wsi Zalesie Cer- 

kiewne, gm. zaleskiej, Jan Sawicki 

m-c wsi Goranie, zadał ciężkie u- 

szkodzenie ciała Józefowi Stolar- 

skiemu, ze wsi Zaborje. Po prze- 

wiezientu do szpitala w Głębokiem 

Stolarski zmarł. 

  

any przez p. Przeździeckiego. 

  

Prawo 0 nadzorze sądowym i 2a- 
bezpieczeniu 0d upadłości. 

W najbliższym czasie ma za- 
cząć obowiązywać prawo o nad- 
zorze rządowym i zabezpieczeniu 
od upadłości. 

Prawo to ma uregulować wspom- 
niane sprawy w następujący sposób: 

Właściciel przedsiębiorstwa, któ- 
re znajduje się w trudnej sytuacji 
płatniczej zwraca się do sądu z 
prośbą o czasową prolongatę wszel- 
kich zobowiązań sąd wyznacza re- 

ferenta dla sprawy i ustanawia 
termin rozprawy. Termin ten nie 

może przekraczać jednego miesiąca 

cd daty wniesienia wspomnianej 
prośby. O ile sąd uzna słuszność 
motywów właściciela przedsiębior- 
stwa wyznaczy termin, na jaki pro- 
longuje się długi zainteresowanego 
przedsiębiorstwa, przyczem termin 

ten nie może przekraczać 2-ch lat. 

Jednocześnie nad przedsiębior- 
stwem ustanawia się nadzór sądo- 
wy, podczas trwania którego wła- 
ściciel przedsiębiorstwa bez zgody 
wyznaczonego przez sąd kuratora 
nie może rozporządzać majątkiem 
przedsiębiorstwa i za całość ma- 
jątku swego przedsiębiorstwa Od- 
powisdzialny jest w trybie prawa 
karnego. 

W ciągu trwania prolongaty 
długów zostaje też wstrzymany 
bieg procentów i nikt nie może 
wystąpić na drogę egzekucyjną 
przeciwko właścicielowi przedsię- 
biorstwa, przyczem wszystkie przed- 
tem nałożone sekwestry zostają 
odwołane. 

Co się tyczy kwestji dobrowol- 
nego układu z wierzycielami, to 
układ taki może być zawarty tylko 
po wyrażeniu uprzedniej zgody na 
to przez sąd. 

W ciągu 3 miesięcy od dnia 
ustanowienia nadzoru, właściciel 
przedsiębiorstwa ma przedstawić 
sądowi projekt układu pojednaw- 
czego z wierzycielami. Projekt ten 
może dotyczyć prolongaty długów 
lub rozłożenia ich spłaty na raty. 
Oba rodzaje wniosków nie mogą 
przewidywać dłuższych terminów 
niż dwuletnie. 

Właściciel przedsiębiorstwa mo- 
że ponadto zgłosić wniosek w spra- 
wie regulacji długów. 

Celem uzyskania obniżenia dłu- 
gów o 25 prec., należy uzyskać 
60 proc. głosów wierzycieli, zebra- 
nych ma specjalnem posiedzeniu. 
Obniżenie długów do połowy mo- 
że nastąpić za zgodą ?/10 głosów 
wierzycieli. 

Wszelkie nadużycia, popełnione 
przez właściciela przedsiębiorstwa, 
w związku z powyższem prawem, 
będą surowo karane. (cz). 

Nr. 242 (991) 

Brud dopomina się o swoje prawa. 
Sensację swego rodzaju budziła 

wczoraj w kuluarach Sądu Pokoju 
sprawa, wytoczona przez niejakąś 
N. przeciwko nauczycielce jednej 
ze szkół powszechnych m. Wilna 
za to, że ta, stwierdziwszy brud 
na głowie córki N., kazała jej ob- 
ciąć włosy, celem łatwiejszego i 
lepszego oczyszczenia głowy z in- 
sektów. 

Niestety, z powodu niestawienia 
się na czas oskarżycielki skarga 
została przez sędziego pokoju od- 
dalona. 

Pomijając wszystko, nie może- 
my się powstrzymać od smutnych 
refleksyj, jakie w związku z tem 
nam się tu nasuwają. 

Brud i niechlujstwo dzięki nie, 
względnie znikomemu,  przeciw- 
džialaniu mu przez odpowiednie 
czynniki byłych zaborców moskiew- 
skich, poparte przez ogólne nie- 
dbalstwo i opuszczenie czasu woj- 
ny, szczególnie wśród szerokich 
mas niższych sfer robotniczych i 
włościańskich tak się rozpanoszyły, 
że jak im tylko wojnę wytoczono 
i postanowiono bez  pardonu 
źiszczyć zrobiły alarm, odwołując 
się przez swą protektorke \ 050- 
bie Z. aż do... sądu. Rzecz nie- 
słychanal 

Znane jest ogólnie „hodowanie* 
brudu wszelkiego rodzaju przez 
mieszkańców Wschodu i niektóre 
szczepy góralskie, lecz są to ludy 
napół pierwotne, do których świat- 
ło kultury miało jeszcze słaby do- 
stęp; lecz dzisiejsza Polska należy 
do rzędu najkulturalniejszych na- 
rodów świata. 

Bezwątpienia jest to 
jedna z wielu pozostałości po za- 
borcy moskiewskim, który, jak 
wiemy, nie bardzo dbał o higjenę 
wśród szerokich mas, tem samem 
wszelki brud wśród nich tolerując. 
Skutek był taki, że wyrobił się na- 
wet pogląd, że czystą bieliznę i 
chustkę do nosa noszą tylko... 
burżuje. 

Na dowód przytaczamy fakt o- 
gromnego zdziwienia, jakie budzi- 
ło w pierwszym roku wojny tu i 
w Rosji nawet wśród sfer i poza 
robotniczych opowiadanie żołnierzy 
przyjeżdżających z frontu, że każ- 
dy żołnierz niemiecki ma... chust- 
kę do nosa (czystą) i schludną- 
bieliznę. 

Władze poprzednie, jak pafi- 
stwowe, tak i samorządowe, zain- 
teresowane innemi „wažnieįszemi“ 
sprawami nie zwracaly wcale uwa- 
gi na dziedzinę higjeny i stosun- 
ków sanitarnych, czego dowodem 
chociażby to, że, jak w naszem 
mieście, nie było ani jednej komi- 
sji sanitarnej, któraby dbała O czy- 
stość ulic, podwórzy i t. p. ubika- 
cyj, na których wszechwładnie pa- 
noszy się brud i smród siejąc do- 
koła zarazę. By się przekonać, że 
tak jest, wystarczy wstąpić już nie 
mówimy na przedmieścia, o które 
doniedawna wcale nie dbano, lecz 
do niewiele nawet oddalonych od 
śródmieścia ulic, podwórzy i t. d. 

A mając to dokoła siebie, lud 
się do tego przyzwyczaja, z tem 

jeszcze 

się zżywa, tolerując później nawet 
w życiu prywatnem — domowem. 

Widząc zastrastające czasem te- 
go rozmiary starała się temu za- 
pobłec prywatna, jak w danym wy- 
padku owej nauczycielki, inicja- 
tywa, lecz nie mając poparcia ze 
strony powołanych do tego władz, 
niewiele mogła zdziałać. 

Nowe władze samorządowe, prze- 
prowadzając sanację zabagnionych ‚ 
po uprzednich rządach sławetnego 
Ś. p. Magistratu stosunków, zwró- 
ciły też uwagę i na stronę sanitar- 
ną naszego miasta wyłaniając spe 
cjalne komisje, których zadaniem 
ma być nadzorowanie nad czy- 
stošcią. r 

Zamierzeniem tym należy jak 
najgoręcej przyklasnąć,  zalecając 
zarazem stosowanie jak najsurow- 
szych kar w stosunku do winnych 
i — przeprowadzić inspekcje w 
zupełnej tajemnicy, bowiem jak do- 
tychczas najcześciej się zdarza, że 
przez niepowołane do tego oso- 
bistości właściciele domów względ- 
nie dozorcy, są „pod sekretem* o 
zamierzonej inspekcji powiadamia- 
ne wskutek czego objekty inspekcji 
na jeden dzień są w należytym po- 
rządku, skorupiejąc w inne dni od 
brudu. 

Pozatem nie należałoby prze- 
prowadzać  inspekcyj w jednym 
dniu na całej ulicy lub okręgu, bo 
to umożliwia rzeczywisty stan rze- 
czy znaleźć tylko w jednym naj- 
wyżej dwóch domach, (zupełnie 
zrozumiałe dlaczego) lecz tylko naj- 
wyżej w paru domach, ponawiając 
je w następnych w inne dni iznów 
nieoczekiwanie, co zmusiłoby właś- 
cicieli jak i dozorców, stale oba- 
wiających się „komisji*, już nie w 
jednym dniu, lecz we wszystkich 
podwórka swe i ubikacje utrzy- 
mywać w porządku. 

Wprawdzie utrudniłoby to pra- 
cę komisjom, lecz rezultat byłby 
niezawodny i cel w krótkim czasie 
napewno osiągnięty. 

Również należy zwrócić szcze- 
gólną uwagę na dzieci szkół pow- 
szechnych, wśród których brud 
zastraszająco się szerzy, stosując 
najradykalniejsze nawet środki tak 
względem dzieci, jak i niechlujnych 
rodziców, co zmusi tych ostatnich 
do dbania o czystość w swem ży- 
ciu domowem, a dzieci przyzwy- 
czai do czystości, wyrabiając je 
na przyszłość na ludzi, czystość i 
ochędóstwo mających sobie za 
pierwszy warunek. 

Jest to wielkie zadanie powo- 
łanych do tego czynników, z któ- 
rego oby one jak najlepiej się i 
jak najprędzej wywiązały. 

Wtedy skarg takich już nie bę- 
dzie. J 
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Spełnij swój obowiązek! 
1X-ta Olimpjada 1928 r. 

będzie wielką próbą sił polskiego sportu. 
Na IX Olimpjadzie wywalczymy dla Pol. - 
ski miejsce odpowiadające jej wielkości 

i potędze. 

Przyczyń się do zwiększenia szans ra- 
rodowej reprezentacji. 

Polski Komitet Olimpijski 

a 
—————-————-——— > 

Kino-Teatr 

|| E || 0 V э W rol. gł. najwybitniejsi 

ul. Wiłeńska 38. 

  

Poszukuję 
3—4 pokojowego 

z kuchnią ", 
Zgłaszać się w Admin. „Kurj. 

miasta, 

Jagiellońska 3, w godz. od 2—3-eį. 5511e-0 

mieszkania 
entrum 

nia r. b. 

Wil.”, ulica 

skim” Nr. 245. 
  

Dyrekcja olej Państwowych w Wilnie 
ogłasza przetarg publiczny na dzień 2 grud- 

na sprzedaż maszyn i urządzeń 
mechanicznych, należących do likwidującego 
się tartaku w Wołkowysku. Tamże sprzeda- 
je się szopa drewniana b. tartaku. 

Szczegóły patrz w 

Ostatni cud sztuki kinematogr. w Moskwiel Największe arcydzieło filmowe doby obecnej! Biura Elektra l Radjo- ка 

„CAR IWAN GROŽNY“. 
artyści Teatru Stanisławskiego wMoskwie —- KACZAEOW, LEONIDOW i ASKWA- 

ROWA. Sadystyczne rządy degenerata. 
Podczas seansów od g. 6-ej orkiestra bałałajek i mandolin. Seansy o g. 4, 6, 81 10 wiec. 

Bestjalstwa siepaczy carskich, 

4 

lecbalczne В. Waimaus, 
Wiloo, Trocka 17, tel. 781. 
Najteńsze żródło zakupu 
materiałów eiekiro-iech= 
nicmycb |  radjowych. 

5541 

  

blizko śródmieścia 

dolarów. 

Domek murowany 
dem 650 sążni kwadrato- 
wych — sprzedamy za 1300 

Dom H. K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, I pię- 

Ceny kozkurencyjne. 
Prosimy 0 .przekceanie 

1 ogro- | gię 5374 
  

Lear praktykujący | 
  

  

  

  

Poszukujemy panów 
którzy zamierzają poświęcić 
filmowej dla naszej produkc) 

pefilm*, Bydgoszcz, ul. Libelta 
Zgłoszenia z fotografją do Wytwórni „Es- 

  

I nań, 

  

Śp £ ©, O, 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. 

Telefon Nr 8—93 

CZASOPI 
у HUNKO 

c   
0000600000 000000 

  

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

"IĄZKI i BROSZUR 
"TABELE, BILETY, PLAKATY, 

* DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 
BNY NISKIE, 
WYKONANIA DOKŁADNE I SUMIENNE. 

ОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТО 

Walne Zebranie Zw. Długoterm. 
Dzierżawc. Placów Podmiejsk. 

odbędzie się 23 listopada o godz, 1 

a ы oszukuje miesz- 
„Monitorze Pol- tro, tel. 05, 72 kania 5 pok. 

5548/1789/V1 2 Folwarków w śródmieściu - wsrel- 
w pobliżu Wilna poszuku- kiemi wygod., nie wyżoj 

2-g0 

  popoł. w sali Kren- 

jemy do Kapo за g0- 
tówkę, 

Dom H. K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, I pię- 

5553-1 

iętra, Oferty kiero- 
wac: 3 Čiarnowski, ul. 
Subocz 6a, m, 6. 5540-60   

  

  
  

  

    

się sztuce gla, Ludwisarska 4, Referat z audjencji u p. Ministra tro, tel. 9-05, 
ji filmów. Spraw. i wolne wnioski. Wobec tego, aa Ы Pianina 

się a wykupu gruntów jest konieczna obecność tak Unieważnia się do wynajęcia. Reperacja 

10. 5536-е członków jak i zainteresowanych, dokumenty, jak dowód oso- i strojenie. Mickiewicza 

Е 5543-0 ZARZĄD. bisty i zezwolenie na broń 24—9. Estko. 53126 
BETA na imię Adolfa Ło- 
zowskiego, zam, w gminie ‚ 

MEBLE rzeszańskiej, folwark Ważno- Ogłoszenia 
grafowo 5550-2 do 

sypialnie, stołowe, gabinety, salony 
* i sztuki pojedyńcze poleca Tako dit Kwjera Wileńskiego 

„BOGDA MAGAZYN | BQN* O 
MEBLI _ 29 , Biuro J. Kubiūskiego przyjmuje 

Warszawa, Plac Trzech Krzyży 13, róg Żórawiej. 
Warunki dogodne Robo!a solidna, Ceny przystępne. 
  

5544-4 

ma do sprzedania wil- 
le, pensjonaty, parcele. 

5541 -4 

na najbardziej 
  

WILNO. 

  Dancingi codziennie. 

Bezpłatne koncerty 
w Dficerskiem Kasynie Garnizonowem 

Mickiewicza Nr. 13. 
Codziennie w czasie obiadów od 2—4 i kolacyj 
od 91/2 do 1 przygrywa orkiestra salonowa z 12 osób 
oraz w godz. 1] występy znakomitej śpiewaczki, wyko- 

nawczyni cygańskich romansów p. Ireny Aneri,   
    KE. 
Czy zapisałeś się na członka 

dogodnych 
“ zakład opty- 

„Aria soon sj. warunkach 
leśszczyśnie, wi вча ADMINISTRACJA 
Gienia, wikt wikia. „Kurjera Wileńskiego 
fotograficznych przybo” Jagiellońska 3 

ws po aa siena a 
Zarsąd kierow, - P opieraj cie 

55Т -ОН" „Зар 
='Ё!“ zaiot. w. 1840 r. Ligę Żeglugi 

Pi telef. 10-58. Ł.iż:6 Morskiej i Rzecznej 
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