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Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok III. Nr. 232 (680) 

Do parcelacji 
dobrego majątku ziemskiego po- 

szukuję na Kresach; posiadam gru- 

pę nabywców. Zgłoszenia tylko lis- 

townie z podaniem iłości ziemi i 

ceny. M. Grodno, ul. Grandzicka 

d. Nr. 13, S. Greczulewicz. 1675 

  

Wilno, Czwartek 7 paždziernika 1926 r. 
  

  

KINO 

„МН 
Mickiewicza 22. 

Przedwczesne fanfary. 
Wczorajsze „Słowo* uderzyło 

w fanfary tryumfu z powodu wej- 

ścia panów Meysztowicza i Nieza- 

bytowskiego do gabinetu Marszał- 

ka Piłsudskiego, nazywając to wiel- 

kim sukcesem swojej linji poli. 

tycznej. 

„Slowo“ propaguje monarchizm 
w ustroju państwowym, rządy an- 

typarlamentarne, przekreślenie cał- 

kowite reformy rolnej w dziedzinie“ 

społecznej. 

Otóż sądzimy, że fotel mini- 
sterjalny, fotel w Polsce często 

bardzo niewygodny i wywrotny, to 
jeszcze nie tron monarszy, a teka 
ministerjalna pod pachą, to nie 

gronostaje na ramionach, Parla- 

mentaryzm w Polsce zmieniony nie 
został, a ostatnie przesilenie które 

utorowało drogę do fotelu mi- 

nisterjaliego panu Meysztowiczowi, 

właśnie odbyło się na tle starcia 

pomiędzy Rządem i Sejmem z prze- 

biegiem nie koniecznie oznaczają- 
cym w danym wypadku porażkę 

Sejmu. Na stanowisku reform rol- 

nych pozostał człowiek, którego 

przekonania pod tym względem są 

nie budzą wątpliwości, 

który tę sprawę uważa za pierw- 

szorzędne zadanie państwowe i 

z całą energją i temperamentem do 

tego zadania przystępuje. 

Więc gdzież tu sukces ideologji 

czy linji politycznej ziemian wileń- 

skich? ы 

Zresztą ziemianie wileńscy i 

wogóle ziemianie kresowi w całej 
swej niasie, nie mówimy tu o pe- 

wnych nielicznych kołach, szli za- 

wsze całkowicie na pasku 'endecji, 

co znalazło wyraz w głosowaniu 

do Sejmu na listy endeckie i w ja- 

skrawym ustosunkowaniu się wro- 

gim do osoby Marszałka Pilsud- 
skiego. : 

Pan Cat z talentem rozpoczął 
agitację na łamach „Slowa“ na 

rzecz Marszałka Piłsudskiego, chcąc 

ziemian od endecji odciągnąć. 

Jednakże odciąganie to odby- 

wało się wyłącznie na tle walki z 

reformą rolnę i zdrady pod tym 

względem przez endecję interesów 

ziemiańskich. Pod hasłem też ra- 

towania przed tą reformą dóbr 

swoich powstała Organizacja Za- 
chowawczo Pracy Państwowej. Ale 
w stosunku do osoby Marszałka 

zasadniczo nastroje ziemiaństwa 
dotychczas, twierdzić śmiemy, się 

nie zmieniły. I pod tym względem 

„Słowo* z nielicznym gronem swo- 
ich przyjaciół odosobnione jest na- 

wet wśród swoich własnych czy” 

<elników w sierach ziemiańskich. 

A cóż dopiero mówić o zie- 

miaństwie i sferach zachowawczych 
całej Polski, których przewodni- 
kiem politycznym tak nieopatrznie 

robi pan Cat pana Meysztowicza. 

Sam pan Cat o .parę wierszy 

dalej stwierdza z ubolewaniem, że 
„Czas” Krakowski i _ najbardziej 

wyrobieni pod względem politycz- 

nym konserwatyki Krakowscy nie 

entuzjazmują się wejściem pana 

Meysztowicza: do gabinetu, stawia- 

jąc zastrzeżenie natury fachowej. 

A organ stronnictwa monarchistycz- 

nego Chrzescijańsko Narodowego 

„Warszawianka* ku zmartwieniu i 

oburzeniu herolda naszego rodzi- 

mego monarchizmu“ dotychczas 

milczy. Oburzone „Słowo przy- 
tacza nawet z tej racji niby od 

niechcenia ustęp 'z „Głosu Praw- 

dy* o panu Strońskim, redaktorze 

Warszawianki z bardzo „niedystyn- 

gowanemi* epitetami o tym ostat- 

nim, ale przypuszczamy, że to 

opinji Warszawianki nie zmieni. 

Tak więc uznać trzeba za nieco 

ryzykowne twierdzenie, że się re- 

prezentuje ogół Ziemiaństwa Pol- 

skiego, a tem bardziej jego linię 

polityczną. 

Pozatem trzeba by sprowadzić 

do miary właściwej rzecz jeszcze 

jedną. 

Współpraca kół  konserwaty- 

wnych o szerszych horyzontach 

myślenia i europejskim ujęciu spraw 

publicznych z Marszałkiem Piłsud- 

skim nie jest wcale wynalazkiem 

specyficznie Wileńskim wogóle, czy 
„Słowa* w szczególności. Współ- 

praca ta na gruncie Krakowskim 

datuje się od wojny światowej i 

czasów legjonów. Cały szereg wy- 

bitnych konserwatystów brało tdział 

w rządach pośrednio i bezpośrednio 

powoływanych przez marszałka Pił- 
sudskiego. 

Zasiadali w nich ministrowie 

Sapieha, Nowak, ostatnio. Raczyń- 

ski. To też wejście obecnie do ga- 

binetu MarszałkaPiłsudskiego dwuch 

konserwatystów nie jest wcale ja- 

kimś przełomowym faktem w życiu 

Państwa Polskiego, ani zwycięst- 

wem jakiejś specyficznej linji poli- 

tycznej czy społecznej. 

Prawda, w przeciwieństwie do 

konserwatystów dotychczasowych, 

dwaj obecni udają się reprezento- 

wać najbardziej nienowoczesne uj- 
mowanie zjawisk społecznych i 
państwowych. 

Pana Meysztowicza oczekują 
specjalne truduości na stanowisko 

zajmowanym dotychczas  przez 

znakomitego prawnika, którym był 

prof. Makowski. Oczekują go za- 

dania wymagające głębokiej wiedzy 

prawniczej, związanej z kodyfika- 

cją prawodawczą szczególnej na 

Kresach, opracowywanie i przygo” 

towanie pod względem prawnym 

całego szeregu ustaw, oczekujących 

na wydanie na podstawie pełno- 

mocnictw Prezydenta. 

Minister sprawiedliwości w prze- 

łomowym momencie nie może być 

u nas tylko wydziałem bezpieczeń- 

stwa, broniącym Państwo przed 
działaniem sił wywrotowych za po- 

mocą represyjnych środków i pro- 

cesów politycznych, Winien czuwać 

jednocześnie, by konstytucja w 

stosunku do opywateli była wyko- 

nana w całej rozciągłości, i by 

przez nielojalnie jej zastosowywa- 

nie do obywateli innych narodo- 
wości i wyznań nie prowokowało 

się antypaństwowych wystąpień, 

które by później prowadziły do 
wystąpień prokuratury. 

Tego szerokiego ujmowania 

zagadnień państwowych i nowo- 

czesnego ustosunkowania się do 

nich wymagać musi obecnie pań- 

stwo od ministra sprawiedliwości. 
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Dziś długooczekiwany nadzwyczajny film! Wszechświatowy 
szlagier obecnego sezonu! 

NĘDZNICY (e niemi) MKTORA AGD 
2 serje, 12 aktów razem. (Uczniom dozwolone). 

W rolach gł. Gabriel Gabrio (Jean Valjean), Sandra Miłarow (Fantina i Ko- 
setta), Jan Tonlout (Javert), Paul Jurge (Biskup Myriel), G. Sailiard (Thenar- 
cier). Reżyserował Henryk Tescoust. Początek seansów g.: 4, 6, 8, 10 m. 15. 
Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie 15 minut przed początkiem seansów. 

Minister Zaleski 6 Gdańsku. 

  

  

WIEDEN, (Pat). „Neue freie Presse" zamieszcza rozmowę swego 
genewskiego korespondenta z p. ministrem spraw zagranicznych Za- 
leskim przed jego wyjazdem z Genewy. Oświadczył on, że Polska po 
wejściu do Rady Ligi Narodów będzie. nadal dążyła do utrzymania linji 
wytycznej swej polityki wobec narodów sąsiednich, a więc do uprawnia- 
nia polityki pokoju i dobrych sąsiedzkich stosunków na gruncie Ligi 
Narodów. 

utrzymania pokoju i podniesienia autorytetu Ligi Narodów, 
Co się tyczy Gdańska to stanowisko nasze określają wspólne in- 

teresy, jako jedyne ujście do morza jest Gdańsk niezbędny dla Polski 
i właśnie w charakterze wolnego miasta bardzo cenny. Wszystko to co 
zmierza do rozwoju wolnego miasta i utrwalenia jego stosunków go- 
spodarczych będzie bezwzględnie poparte przez rząd polski. 

Przypuszczam, iż podobne stanowisko zajmie również i Gdańsk. 
Mieszkańcy Gdańska winni uznać wielkie korzyści gospodarcze, które 
wynikają ze współpracy Gdańska z Polską. Dobra wola Gdańska może 
być kamieniem próbnym i podstawą normalnych stosunków między por- 
tem gdańskim a Polską. W końcu minister zaprzeczył pogłoskom, jako- 
by Polska zamierzała wstąpić do Małej Ententy i podkreślił, iż ze 
wszystkiemi państwami Małej Ententy łączą Polskę traktaty przyjaźni. 

  

Echa traktatu litewsko - sowie- 
ckiego. 

Sejm litewski radzi nad paktem. 

KOWNO. (Tel. wł.). We wtorek odbyło się w sejmie litewskim 
łączne zebranie gabinetu ministrów oraz sejmowej komisji spraw za- 
granicznych. 

Omawiano sprawę paktu litewsko-sowieckiego. 
Referowali ją premjer Sleżewicius i delegat w Lidze Narodów Si- 

dzikauskas. 
Referaty trwaly 5 godzin. Krążą pogłoski, że frakcji mniejszości na- 

rod2wych powstrzymają sie od głosu przy głosowaniu nad paktem. 

Układ litewsko-sowiecki a sprawa wileńska w oświetle- 
niu Sleżewicziusa. 

KOWNO. (Tel. wł.). Premjer Sleżewiczius udzielił przedstawicielowi 
„Elty* wywiadu w sprawie układu z Rosją sowiecką. W wywiadzie tym 
Sleżewiczius tak mówi o stanowisku paktu wobec sprawy wileńskiej: 

„Przez układ ten Rosja Sowiecka raz jeszcze potwierdza wszystkie 
a więc i terytorjalne zasady litewsko-sowieckiego traktatu pokojowego z 
r. 1920. W ten sposób dotychczasowe tłumaczenie polskie, jakoby przez 
traktat ryski, zawarty pomiędzy ZSSR i Polską, zostały zmienione zasa- 
dy terytorjalne traktatu moskiewskiego, nie mogą już obecnie mieć żad- 
nej podstawy, gdyż rząd ZSSR 28 września, potwierdzając w pierwszym 
artykule układy terytorjalne zasady traktatu z r. 1920, ponownie przy- 
zna Wilno Litwie. 
specjalnie w sprawie wileńskiej, iż gwałt 

Pozatem ZSSR oświadczył jeszcze w osobnej nocie 
Żeligowskiego i złamanie ukła- 

du suwalskiego w żaden sposób nie zmieniły stanowiska ZSSR co do 
przyznależności terytorjum wileńskiego do Litwy. W ten sposób rząd 
ZSŚR oświadczył, iż nie uznaje ani gwałtu Żeligowskiego, ani uchwały 
Rady Ambasadorów". 

Opinja „Temps'a*. 

WARSZAWA. (Pat). W związku z podpisaniem traktatu litewsko- 
sowieckiego oświadcza „Temps*%, iż traktat ten zasługuje na szczególną 
uwagę, jako koalicja, mogąca zachwiać pokój we wschodniej części Euro- 
py. gdzie polityka kowieńska stwarza tyle kwestyj, 

Ustęp dotyczący Wilna, zaznacza dalej dziennik, poważne komplikacje. 
mogących wywołać 

stoi w jaskrawej sprzeczności z traktatem ryskim. * 
Gra Sowiet6w jest jasna, uchyliły się one od zawarcia z Polską 

układu gwarancyjnego ponieważ solidaryzują się z nią państwa Bałtyc- 
kie, 
z każdym z tych państw osobno. Rozpoczęły 
której stosunki z Polską są naprężone. 

obecnie Sowiety starają się solidarność tę rozerwać przez traktaty 
ten manewr od Litwy, 

Dlatego też traktat ten nie wy- 
gląda wcale na narzędzie pokoju, jak go chcą przedstawić. ` 

Rosja powinna poważnie się zastanowić zanim rozpocznie prze- 
ciwko Polsce kroki zaczepne. Polska stanowi dzisiaj wielką siłę zdolną 
własnemi środkami „stawiać czoło wszelkim napaściom. Myli się ten, któ- 
ry myśli wygrać przeciwko Polsce kartę rosyjską. Konsolidacja poko- 
jowa tej części Europy polega na zbliżeniu Polski i Litwy, nad czem 
Warszawa i Kowno powinny pracować. 

(Dalszy ciąg depesz na stronie drugiej). 

WRITTEN AST TAS TTK TINA STT TTT ENG TRAKAI 

Psychiczne nastawienie nowego 

ministra nie zdaje się mu te zada- 

nia ułatwiać. 
* . * 

W každym bądž razie w tem 

wszystkiem nie może być mowy o 
zwycięstwie jakichś zasad czy pro- 

gramów, głoszonych przez „Słowo* 

co można-byłoby przypuszczać po 
łunach radości i entuzjazmu bijących 

ze szpałt wczorajszego artykułu 

wstępnego. 
Nawet naodwrót. Poważnego 

i nawet skorego do uniesień kon- 

serwatystę wileńskiego winno by- 

łoby nawet przedstawienie sprawy 

przez „Słowo* usposobić raczej 

na czarno wobec niepopularności 

reprezentowanej przez siebie idei 

czy ludzi wśród najbliższych sobie 

sfer i ziemiańskich i konserwatyw- 

nych, skoro panu Catowi, jak sam 

przyznaje, pomimo  „zwycięstwa* 
robiono poważne przedstawienia 

co do zmiany kierunku linji poli- 

tycznej. 

Najwyżej może być mowa tu- 

taj tylko o sukcesach personalnych 

w danym wypadku, a nie jest to 

wcale równoznaczne ze zwycięstwem 

głoszonej przez siebie ideologji. 

ners. 

  

SPIESZCIE SI! 

ny na suknie, welwety i 

Ceny niskie!   

С. NOZ, Niemiecka 19, il 641. 
Na sezon zimowy mamy w wielkim wyborze 

rozmaite materjały: najnowszych deseni i kolorów na męskie 
i damskie palta, kostjamy i pokrycia 

Wysokich gatunków: sukna, bostony, kamgarny, krepy i wełny, weł- 
szyfon Velur i wielki wybór pluszy oraz 

jedwabi w rozmaitych kolorach. 
Prosimy przekonać się! 

1681-7 

Ceny niskie!     
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Sejm i Rząd. 

(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Prace nad budżetem. 

W nadchodzący piątek odbędzie 
się pierwsze posiedzenie Rady Mi- 
nistrów, poświęcone wyłącznie 
sprawom gospodarczo-finansowym. 
Rozpatrywany będzie również pre- 
liminarz na rok 1927. 

W związku z tem odbywają się 
codziennie w Ministerjum Skarbu 
konferencje _ międzyministerjalne, 
mające na celu ostateczne ustale- 
nie budżetu poszczególnych resor- 
tów ministerjalnych. 

Ogólna cyfra przyszłorocznego 
budżetu ma być ustalona w grani- 
cach około 1 miljarda 800 mil. 

Waika z drożyzną. 

Jutro odbędzie się drugie po- 
siedzenie komitetu ekonomicznego 
Rady Ministrów, pierwsze podczas 
urzędowania obecnego gabinetu. 

Na posiedzeniu tem będą oma- 
wiane środki walki z drożyzną. 
Punktem wyjścia dla prac komi- 
tetu ekonomicznego będzie opra- 
cowany przez gabinet premjera 
memorjał, wskazujący cały szereg 
środków dla zwalczania drożyzny i 
obniżenia cen na artykuły pierwszej 
potrzeby. 

Między innemi memorjał prze- 
widuje ścisłe i rzetelne wykonywa- 
nia dotychczasowych przepisów, 
biorących w obronę ludność pra- 
cującej przed wyzyskiem pośred- 
ników. 

Wobec paktu moskiew- 
skiego. 

Prezes Rady Ministrów  Mar- 
szałek Piłsudski odbył wczoraj 
dłuższą konferencję z min. spraw 
zagranicznych p. Zaleskim. 

Na konferencji tej omawiano 
między innemi stanowisko rządu 
polskiego wobec paktu sowiecko- 
litewskiego. 

Nowy wice-minister spra- 
wiedliwości. 

Dotychczasowy pułkownik Kor- 
pusu Sądowego w  Ministerjum 
Spraw Wojsk. dr. Mecnarowski 
został zamianowany podsekretarzem 
stanu w Ministerium Sprawiedli- 
wości. : 

Czy wrócą... 

Ambasador polski w Paryżu p. 
Chłapowski został wczoraj wezwa- 
ny telegraficznie do Warszawy. 

Należy zaznaczyć, że poseł pol- 
ski w Londynie p. Skirmunt prze- 
bywa już w Warszawie. 

Pobyt obu naszych przedstawi- 
cieli zagranicznych związany jest z 
aktualnemi zagadnieniami między- 
narodowej polityki. 

NA SEZON BIEŻĄCY 
BIELIZNA, GALANTERJA, KRAWATY, 

ŚNIEGOWCE i OBUWIE 

SKŁAD BOGATO ZAOPATRZONY 
we wszelkie artykuły wełniane pierwszorzędnej jakości 

JAN WOKULSKI i S-ka 
© © © © 

—
—
—
—
—
 

‚ 

    

    

  

TELEFON 182 

Z ZAGRANICY. 
O porozumienie francusko= 

niemieckie. 

BERLIN. (Pat.). Pisma donoszą 
z Koblencji: Komisja rządowa dla 
terenów okupowanych wydała w 
porozumieniu z międzysojuszniczą | 
komisją nadreńską odezwę, w któ- 
rej wzywa miejscowa ludność w 
imię porozumienia francusko - nie- 
mieckiego do rozwagi i spokoju, 
przyrzekając, iż włądzę - dołoż 
wszelkich starań, by winni ponie- 
Śli karę. 

Poincare w Alzacji i Lotaryngji. 

PARYŻ, (Pat). „Echo de Paris* 
donosi, iż w przyszłym tygodniu 
Poincare udaje się na cztery pięć 
dni do Alzacji i Lotaryngji celem 
zbadania Spraw interesujących mie- 
szkańców odzyskanych obszarów, 
specjalnie zaś sprawy szkolnictwa. 

Przed zmianą ordynacji wybor= 
czej w Niemczech. 

BERLIN, (Pat.). Wedle infor- 
macyj prasy w związku ż przygo- 
towaniami rządu Rzeszy dotyczą- 
cemi zmiany ordynacji wyborczej 
do Reichstagu domagają się Niem- 
cy zamieszkali zagranicą przyzna- 
nia biernego i czynnego prawa wy- 
boru do biał ustawodawczych. Wy- 
konanie tego prawa musieliby usta- 
lić w porozumieniu z parlamentem 
przedstawibiele Niemców zagrani- 
cznych, jak dotychczas koła miaro- 
dajne nie wypowiedziały się w tej 
sprawie. 

x 
Plebiscyt strajkujących. 

BERLIN. (Pat.). Z Hamburga 
donoszą, iż komitet strajkowy ro- 
botników portowych w Hamburgu 
urządził plebiscyt w sprawie kon- 
tynuowania strajku. Wniosek o | 
kontynuowanie strajku nie uzyskał 

większości, wskutek. tego należy 
się spodziewać, iż jutro robotnicy 
przystąpią do pracy. 

Wywiad z baronem Reinbaben. | 
WIEDEN. (Pat.). „Neue freie — 

Presse" zamieszcza rozmowę z b. 
sekretarzem stanu baronem Reinba- 
ben, który oświadczył, iż rozwój 
stosunków francusko - niemieckich 
zapowiada się pomyslnie. 

, Natomiast stosunki na wscho- 
dzie nie uczyniły ani kroku na- 
przód. Wina tego jest, zdaniem 
bar. Reinbaben — polityka Polski, 
która została wobec Niemiec nie 
zmieniona, a stanowisko Polski 
odsuwa w przyszłości stosunki 
między obu państwami. Pragnie on 
również, aby stosunki między 
Niemcami a Włochami i Rumunją 
się poprawiły. 
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" lotnisku, 

: bywa madry pies; 

_ odeń współczucia. 

2 

Działalność L. O. P. P. 
(Wywiad. — Zbliżający się Tydzień L. O. P. P., szereg pięknych ostat- 
nich posunięć w lotnictwie, a zwłaszcza znakomite zwycięstwo kpt. Or- 
lińskiego i st. sierż. Kubiaka, bardziej niż kiedykolwiek sprawę lotnictwa 

polskiego uczyniły aktualną. 

Współpracownik „Kurjera Wil.* 
udał się do biura miejscowej orga- 
nizacji L. O. P. P. z prošbą o dane 
tyczące się prac L.O.P.P. Informa- 
cji udzielają nam laskawie p. Sta- 
nisław Romer, sekretarz Komitetu 
Wil. L.O.P.P. i p. inż.-pilot Marjan 
Wojewódzki. 

— W czem się przejawia dzia- 
łalność L.O.P.P.?—brzmiało pierw- 
sze pytanie. 

— Pracę naszą należałoby po- 
dzielić na dwa działy: organizacyjny 
i techniczny. Działalność organiza- 
cyjna zawiera w sobie szeroką ak- 
cję propagandową, mającą na celu 
uświadomienie jaknajszerszych mas 
społeczeństwa 0 znaczeniu lotnic- 
twa dla kraju i państwa. Dział te- 
chniczny—to wyszukiwanie odpo- 
wiednich terenów i urządzanie na 
nich lotnisk, budowa hangarów, 
aparatów lotniczych. : 

Jednem z pierwszych i najwaž- 
niejszych zadań L. O. P. P., było 
stworzenie Instytutu Aerodynamicz= 
nego w stolicy. Bez Instytutu bo- 
wiem, niepodobna wyobrazić sobie 
naszej rodzimej wytwórczości lot- 

niczej. ‹ 
Instytut nasz juž jest prawie go- 

tów, częściowo już funkcjonuje, 
potrzebne są jednak jeszcze spore 
sumy do całkowitego wykończenia 
go (ok. 150 tys.) i dlatego wkrótce 
znów odwołamy się do ofiarności 
społeczeństwa w Tygodniu L.O.P. 
P., który rozpocznie się d. 10 paź- 
dziernika b. r. : 

Do dzialu pošredniego pomię- 
dzy organizacją a techniką należy 
tworzenie szkół lotniczych. W Po- 
znaniu istnieje założona przez LO. 
P. P. pierwsza w Polsce cywilna 
szkoła pilotów (niedawno zakończył 
się tam kurs pierwszy), w Grudzią- 
dzu zaś szkoła mechaników lotni- 
czych. Ponadto w poszczególnych 
okręgach L. O.P. P. istnieją kilko- 
miesięczne kursy kształcące, t. zw. 
młodszych mechaników, z których 
zdolniejsi odsyłani są do szkoły w 
Grudziądzu na koszt L. O. P. P. 
Niedawno zakończył się taki kurs 
w Wilnie. Wykładane były: aero- 
dynamika, teorja lotnictwa, budowa 
silników, budowa płatowców i his- 
torja lotnictwa; ukończyło go 23 
słuchaczów z dyplomami. Wykła- 
dali p. p.: inż. Janowicz, prof, U. 
S. B. Muszyński i inżynier Woje- 

wódzki. - 
Oprócz wykładów odbywały się 

zajęcia praktyczne w Porubanku na 
które obecnie przeszło 

pod administrację L. O.P. P. Prze- 
prowadzamy tam teraz kapitalny 
remont hangaru. Budujemy podło- 
gę i ściany betonowe zamiast obe- 
cnych drewnianych. Wkrótce też 
przystępujemy do utworzenia mo- 
delarni lotniczej, w której znajdą 
wdzięczne pole do pracy miejscowi 
amatorzy lotnictwa. Podobne mo- 
delarnie będziemy uruchamiać i po 
za Wilnem na terenie wojewódz- 
twa. 

— Jaki jest ustrój organizacyj- 
ny miescowej L. O. P, P.? 

— Zorganizowany jest Woje- 
wódzki Komitet, którego prezesem 
po śmierci ś. p. dyr. Zawiszy wy- 
brany został dyrektor Białas, I-ym 
wiceprezesem pozostał p. inż. Ła- 
guna, Il-im wicepr. obrano p. płk. 
Powierzę, skarbnikiem pozostał p. 
Winer, sekretarzem Zarządu został 
p. Jan Rodziewicz, oficer rezerwy, 

_ lotnik. W skład Rady Nadzorczej 

Btudjum fortepianowe. 
(Z zapisek melancholika). 

To nieprawda, jakoby fortepian 
mój, stojący doniedawna w ciem- 
nym kącie pokoju, był martwym 
instrumentem. Dziś wiem to na- 
pewno! Ale zanim zrozumiałem tę 
oczywistą prawdę, przez długi czas 
traktowałem go, jako bierne na- 
rzędzie moich kapryśnych nastro- 
jów, przeistaczające w muzykę to 
wszystko ze mnie, co ani słowem, 
ani barwą, ani kształtem ujawnić 
się nie mogło. Niczem innem — 
tylko muzyką—i to muzyką for- 

- tepianową. Dlaczego nie skrzypco- 
wą? Oto dlatego, że skrzypce zaw- 
sze wydawały mi się zbyt mizer- 
nym, zbyt słabym przyjacielem du- 

a szy,—czemś w rodzaju małego ka- 
rzełka. Patrząc na potężną postać 
fortepianu, myślałem o dzikim ste- 
powym pegazie, którego nie każ- 
dy mocen jest ujarzmić i którego 
przyjacielem nie każdy jest godzien 

' zostać. Skrzypce zaś... tak — to 
również przyjaciel, jak przyjacielem 

pieszcząc go i 
głaszcząc, patrząc w jego Smutne, 
zamglone często ślepia doznajemy 

O aksamitnym 
tonie skrzypiec mówi się często 

„ak o aksamitnej sierści charta...) 

wchodzą: p. wojewoda Raczkiewicz 
jako prezes, p. Antoni Szczepkow- 
ski, prezes Sądu Okr. jako wice- 
prezes i p. Jan Popowicz prezes 
Dyr. Poczt, jako sekretarz. 

Organem wykonawczym Komi- 
teiu jest biuro. W biurze opraco- 
wujemy plan pracy na naszym te- 
renie na każdy następny okres 
roczny (w ramach ogólno-państwo- 
wego planu L. O. P. P.), który po 
zatwierdzeniu przez ogólne zgroma- 
dzenie Komitet miejscowy odsyła 
do Zarządu Głównego w Warsza- 
wie w celu uzgodnienia jeszcze z 
ogólnopaństwowym planem. Komi- 
tet Wojewódzki organizuje poszcze- 
gólne Koła L. O. P. P. bądź w 
mieście, bądź na prowincji, na te- 
renie całego województwa. Kół ta- 
kich mamy coraz więcej, liczba 
członków dobiegnie niedługo 7-miu 
tysięcy. 

— Jak panowie rozwiązują kwe- 
stję finansową? 

— Wystarczamy sami sobie w 
zupełności, Nie otrzymujemy żad- 
nych dotacyj z centrali. Przeciwnie 
nawet, posyłamy pewne sumy do 
Warszawy. Także całkowity, czysty 
dochód z tygodnia lotniczego wpły- 
wa do kasy Zarządu Głównego. 

Dochody nasze opierają się 
głównie na 50-0 groszowych skład- 
kach naszych członków, których 
liczba jak już poprzednio nadmie- 
niłem dochodzi do 7-miu tys. Prze- 
ciętnie płaci około 70 procent, co 
już stanowi pewną podstawę dla 
naszego budżetu. Pozatem także 
sporadyczne imprezy coś nie coś 
nam przynoszą. 

Czy mogą mi panowie wy- 
mienić ważniejsze „gwoździe”  ty- 
godnia lotniczego? 

— Sądzimy, że najważniejszym 
„gwoździem* będzie chrzest 2-ch 
samolotów, zakupionych przez Wi- 
leński Kom. L. O. P. P. jeden z 
nich został nabyty za pieniądze, ze- 
brane na listy w całem wojewódz- 
twie, będzie nosił nazwę „Ziemia 
Wileńska”, sumy zaś wydatkowane 
na kupno drugiego zostały zebrane 
również na listy w samym tylko 
powiecie wileńsko-trockim. 

Chrzest odbędzie się z wielką 
pompą w pierwszym dniu tygodnia 
lotniczego t. j. dn. 10 b. m. Zależ- 
ne to jest jednak niestety w dużym 
stopniu od tego, czy wykonane 
samoloty przyjdą na czas z War- 
szawy. 

— Czy są jeszcze jakieś cywil- 
ne organizacje lotnicze w Rzeczy- 
pospolitej prócz L. O. P. P.? 

— Było t. zw, Pol. Tow. Lot- 
nicze, które obecnie przystąpiło do 
L. O. P. P. Do Ligi będzie teraz 
należało lotnisko tegoż Towarzy- 
stwa w Młocinach pod Warszawą, 
gdzie wkrótce prawdopogobnie zo- 
stanie otwartą druga cywilna szkoła 
pilotów w Polsce. 

Pozatem istnieje Związek Lot- 
ników Polskich o. charakterze Ściśle 
zawodowym. Wszyscy jego człon- 
kowie równocześnie należą do L. 
O.P. P. Cała też techniczna stro- 
na różnych imprez naszej organi- 
zacji należy do Zw. Lotników. Ja- 
ko przykład przytoczę ostatnie loty 
szybowców. 

Tu wywiązała się b. interesująca 
dyskusja na temat szybowców, ale 
tę b. ciekawą część naszej rozmo- 
wy odkładamy do innego numeru 
„Kurjera Wileńskiego”, 

S-n Kl--ski. 

  

Moja przyjaźń z fortepianem 
datuje się od tej chwili, gdy jako 
siedmioletni chłopiec zasiadłem 
przy nim z mocnem postanowie- 
niem wybicia mu wszystkich bia- 
łych i czarnych sęków. Najpierw 
próbowałem siły palców, później 
widząc, że każdy uderzony i wbi- 
ty klawisz odskakuje przekornie 
na swe zwykłe miejsce, puściłem 
w ruch obie pięści. Zacząłem bić 
weń, walić, tłuc, grzmocić w cu- 
downem uniesieniu, w boskim za- 
chwycie nad tą zawieją tonów, co 
się na strunach rozpętała. Włosy 
najeżyły mi się nad czołem, por- 
wane szałem natchnienia. Czułem 
się wielkim potężnym artystą... Z 
zapartym oddechem oczekiwałem 
tej wspaniałej chwili, gdy  instru- 
ment z hukiem rozleci się na drzaz- 
gi. Taki—nie inny marzył mi się 
finał mojego koncertu. 

Niestety! Finał wypadł zgoła 
inaczej niż się spodziewalem i for- 
tepian ocalał natomiast ja... ale to 
już nie należy do rzeczy!.. 

W późniejszych latach, gdy Z 
biegiem czasu pierwotny tempe- 
rament mój ochłódł i przytępił się, 
spędzałem przy klawiaturze długie 
godziny, w rzeczywistym pocie cia- 
ła pracując nad opanowaniem tak 
zwanej techniki gry. Niewiele bra- 
kowało, bym znienawidział muzykę. 

— Gamy zaprowadzą cię. na 

KUR J GPCWILENW SKA 

(Dalszy ciąg depesz). 

Wywiad z posłem litewskim Klimasem. 
PARYŻ, (Pat). W rosyjskim piśmie „Poślednije Nowości* ukazał 

się wywiad z posłem litewskim w Paryżu Klimasem, który usiłował 
zbagatelizować znaczenie traktatu litewsko - rosyjskiego oświadczając, iż 
traktat ten nie wychodzi bynajmniej po za granice umowy litewsko - so- 
wieckiej z roku 1920. Od czasu tej umowy zaszły wypadki, które wpro- 
wadziły pewny zamęt w sytuacji międzynarodowej Litwy. Polska np. 
przez zastępcę swego w komisji Hymansa oświadczyła, iż Rosja podpi- 
sując traktat ryski przekreśliła litewsko-sowiecką umowę z 12 lipca 
1920 roku. Jest to niesłuszne. Rosja' na mocy traktatu ryskiego oddała 
Polsce część swych ziem, leżących między granicą litewską a linją idącą 
na wschód koło Mińska. 4 

Spór o Wilno pozostał między Polską a Litwą i Rosja nie wtrąca- 
ła się w te stosunki. Wkrótce potem Konferencja Ambasadorów IOZ- 
strzygnęła spór ten na rzecz Polski — Litwa rozstrzygnięcia tego nie 
uznała, a Liga Narodów pozostawiła tę sprawę otwartą w ten sposób 
traktat litewsko- rosyjski nie stoi bynajmniej w konflikcie z Ligą Na- 
rodów. 

Pomimo traktatu stosunki polsko - litewskie pozostają bez zmiany. 
Litwa powtórzyła w traktacie jedynie to co twierdziła nieustannie w cią- 
gu lat pięciu. Polska nie powinna niepokoić się z powodu tego traktatu 
więcej niż dotychczas. ; 

Polityka litewska jest ożywiona najbardziej pokojowemi zamiarami, 
a dowodem tego jest traktat z Rosją, który podpisaliśmy w pokojowych 
zamiarach. W najbliższym czasie należy oczekiwać podobnych umów 
między Rosją a Łotwą, Estonją i Finlandją. 

Wyjaśnienie Sekr. Ligi Narodów. 

GENEWA, (Pat). Wobec licznych głosów prasy, wyrażających ocze- 
kiwanie, iż Sekretarjat Ligi Narodów wypowie się w sprawie zgodności 
umowy litewsko-sowieckiej z paktem Ligi Narodów Sekretarjat Ligi Na- 
rodów wyjaśnia, że zgodnie z art. 18 paktu członkowie Ligi Narodów 
mają obowiązek rejestrować natychmiast wszystkie swe zobowiązania 
międzynarodowe. Sekretarjat nie wdaje się w badanie legalności tych zo- 
bowiązań, podaje je tylko do publicznej wiadomości. Każdemu czonko- 
wi Ligi Narodów przysługuje natomiast prawo ze wskazaniem na prze- 
kroczenia przez zawierające traktat państwo ram paktu Ligi Narodów. 

„Wątpliwości* także i na Litwie. 
KOWNO. (Pat). Zdaniem „Rytasa” traktat litewsko-sowiecki budzi: 

pewne wątpliwości nawet w urzędowych kołach litewskich. W związku 
z tem ma pozostawać jak, twierdzi dziennik, przybycie do Kowna posła 
litewskiego w Berlinie Sidzikauskasa, który jest uważany za przeciwnika 
traktatu litewsko-sowieckiego. Ma on objąć tekę ministra spraw zagra- 
nicznych. 

  

Kongres paneuropejski. 
Utworzenie komisji współpracy intelektualnej. 
WIEDEN, (Pat). Kongres paneuropejski utworzył komisję współ- 

pracy intelektualnej, ze strony Polski weszli w jej skład Marjan Dą- 
browski, Tadeusz Dzieduszycki, Feliks Bochański, Henryk Szenkiel, Feliks 
Grott i Władysław Landau. Komisja do spraw mniejszości narodowych 
kongresu paneuropejskiego wystąpiła z wnioskiem dotyczącym ustano- 
wienia stałej komisji któraby badała kwestje mniejszościowe. Wśród 
rezolucyj powziętych na kongresie zasługuje na specjalną uwagę rezo- 
lucja domagająca się odbycia konferencji przedstawicieli banków emisyj- 
nych Niemiec, Francji i Anglji celem zbadania kwestji kredytowych w 
związku z obecnym kryzysem gospodarczym. 

Uchwała komisji politycznej. 
WIEDEN. (Pat). Komisja polityczna kongresu  paneuropejskiego 

uchwaliła rezolucję w sprawie stosunku paneuropy do Anglji i Rosji. 
Rezolucja głosi, iż paneuropa musi uwzględnić ścisłe stosunki geogra- 
ficzne. historyczne, gospodarcze i kulturalne łączące Anglję i Rosję 
z resztą Europy. 

Ostateczna decyzja, czy Anglja i Rosja mają się stać członkami związku państw europejskich jest ich własną sprawą, 
Unja uwzględni istniejące dla Anglji i Rosji szczególne trudności jednostronnego wiązania się na jednym kontynencie. Unja paneurojska 

odrzuca zasadniczo wszelkie agresywne stanowisko wobec innych państw, jedynym jej celem jest trwałe zabezpieczenie pokoju Europy i odrodze- nie 0. Europy przez współpracę wszystkich na rodów euro- pejskich. 

Posiedzenie końcowe. 
WIEDEN, (Pat.). Pierwszy kongres "paneuropejski odbył dziś po- 

południu posiedzenie końcowe, które otwarte zostało odczytaniem rezo- lucyj przyjętych jednogłośnie przez poszczególne komisje. Następnie od- czytano manifest, zredagowany z okazji odbycia pierwszego posiedzenia Kongresu, a wystosowany do wszystkich członków kongresu. Manifest ten oświadcza między iunemi: Unja paneuropejska została stworzona celem położenia kresu brutalnej walce politycznej, usunięcia uczucia nie- nawiści politycznej, gospodarczej i narodowej w stosunkach między na- rodami Europy, zniesienia barjer odgraniczających państwa europejskie, będących przeszkodą ich rozwoju, wreszcie zapobieganie wojnom przez sądy rozjemcze. Po przyjęciu manifestu przewodniczący ruchu paneuro- pejskiego Coudenhove-Calergi wygłosił dłuższe przemówienie poczem Bronisław Huberman odegrał utwory Chopina i Bacha. 
   
   

wyżyny tej boskiej sztuki, — twier- 
dził nauczyciel mói, ntejaki Gra- 
dus ad Parnasum, — podobnie jak 
matematyka prowadzi do zrozu- 
mienia odwiecznych praw. poru- 
szalących gwiazdy! 

Niewiele brakowało, bym znie- 
nawidział gwiazdy. Od obojga nie- 
nawiści ocaliło mnie przerwanie eg- 
zercycji w domu i dwójka z mate- 
matyki w szkole. 

Wtedy odnalazłem poraz pierw- 
szy siebie, W jakiejś głębokiej 
mgle, gdzieś bardzo daleko błysnę- 
ła mi moja własna twarz, moja 
twarz nocna. Tej jednej chwili wy- 
starczyło, by pokochać ją nazaw- 
sze Śmiertelną miłością. Od tej 
chwili zostałem nazawsze  przyja- 
cielem muzyki i gwiazd... 

Ale mówiłem o fortepianie... 
Zdarzyło się któregoś wieczora, 

że chciałem sobie zagrać coś „w 
duszy*, coś „sentymentalnego*. 
wczesny mój nastrój dopraszał 

się jakiejś cichej, poważnej melo- 
dji, która się rodzi z klawiszów 
nieomal bez udziału rąk. W poko- 
ju panował już półmrok. Oknaby- 
ły szczelnie zamknięte, a zwykły 
gwar uliczny ledwo tu  dobiegał. 
Stanąłem w progu i spojrzałem na 
instrument: wydał mi się wted, 
cieniem nieznanego potwora. 
podniesionego dumnie w górę 
jedynego skrzydła snuły się ną po- 

kój smugi zmierzchu. Samo wnę- 
trze czarnego' pudła było nieprze- 
niknione jak otchłań.  Ogarnąt 
mnie lekki niepokój. Na taburecie 
przed klawiaturą zamajaczyła mi 
jakaś postać — napozór nierucho- 
ma, ale w pozie pełnej natchnie- 
nia. Skierowalem wzrok na klawi- 
sze: odcinały się od mętnego tła 
ostrą bielą. Wpatrzywszy się bacz- 
niej zauważyłem, iż jedno z nich 
występują jaśniej, innych wcale nie 
widać, to znowu te wyraźne przed 
chwilą zacierają się we mgle, a 
tamte niewidoczne  uzmysławiają 
się widzeniu. Może to było jedno 
ze złudzeń optycznych, ale wtedy 
wyraźnie  uczułem, że fortepian 
stał mi się obcym, że w takiej 
chwili nie ulegnie woli moich rąk. 
Był to moment jego samodzielne- 
go istnienia. Miał on snać swoją 
własną odrębną muzykę, niedo- 
stępną umoru człowieka ji jakiegoś 
niematerjalnego artystę, z którym 
wespół tworzył swoją sztukę. 

Nie ośmieliłem zbliżyć się do 
niego. Na palcach opuściłem sa- 
lon i zamknąłem za sobą drzwi, 
wiedząc, że zostawiam kogoś wiel- 
kiego w tym ciemnym pokoju... 

Przyszedł dzień, w którym mu- 
siałem sprzedać fortepian, by choć 
na czas pewiem wydrzeć się ze 
szponów nędzy. Odkręcili mu no- 
gi i wynieśli go na pasach jak 

Z całej Polski. 

Minister Bartel arbitrem w 
zatargu włókienniczym. 

WARSZAWA. (Pat). We środę 
odbył minister Bartel w obecności 
ministra pracy i opieki społecznej 
konferencję z przedstawicielami pra- 
codawców przemysłu włókiennicze- 
go oraz dwukrotną konferencję z 
przedstawicielami związków zawo- 
dowych robotników, majstrów i 
pracowników 
mysłu włókienniczego w sprawie 
zatargu o płacę. Związek pracow- 
ników zgodził się na arbitraż mi- 
nistra Bartla. Związek pracodaw- 
ców zaproponował 5% podwyżkę 
płac, przedstawiciele pracowników 
oświadczyli, iż przedstawią swe żą- 
dania. 

Dziennikarze czescy 0 przy- 
jęciu w Polsce. 

WARSZAWA (Pat.). Bawiący w 
Warszawie prezes wycieczki dzien- 
nikarzy ceskich sen. Pichl ošwiad- 
czył w wywiadzie przedstawicielom 
PAT co następuje: Czescy dzienni- 
karze przywiązywali duże znaczenie 
do swej wycieczki do Polski. Rze- 
czywistość jednak przeszła wszelkie 
oczekiwania. Jesteśmy zachwyceni 
przyjęciem, jakiego doznaliśmy w 
Poznaniu, a także w Krakowie, 
Lwowie, w Wilnie i nakoniec w 
stolicy, jest dla nas wymownym 
dowodem, iż różnice między obu 
narodami zostały wyrównane i: że 
można będzie osiągnąć w stosun- 
kach . z dziennikarzami polskiemi 
nietylko porozumienie, ale i wza- 
jemne zaufanie. 

Pobyt w waszym kraju pokazał 
nam dobitnie, iż jest rzeczą ko- 
nieczną zapoznanie się na miejscu 
ze stosunkami polskiemi aby móc 
przeciwstawić się wszelkim wro- 
giem tendencjom prasy innych na- 
rodów. Mogłem się przekonać, na 
własne oczy o postępach jakie w 
ostatnich czasach zrobiła Polska na 
polu politycznem, gospodarczem i 
społecznem. W zakończeniu doda- 
je, iż aby uzupełnić nasze wspólne 
dążania, i wzajemne zbliżente się 
i poznanie skorzystaliśmy z poby- 
tu w Polsce i zaprosiliśmy  kole- 
gów polskich na wiosnę  przyszłe- 
go roku do Czechosłowacji. 

Po śmierci biskupa Rosen- 
trettera, 

Podając wiadomość o śmierci 
biskupa chełmińskiego ks. Rosen- 
trettera niemiecka prasa gdańska 
stwierdza, iż sprawa niemiecka na 
Pomorzu poniosła z tego powodu 
wielką stratę. 

_„Danziger Allgemeine Ztg.* o- 
świadcza, iż Rosentretter wszystkie 
swoje siły poświęcał obronie nie- 
miecczyzny na Pomorzu to też zgon 
jego jest pod względem politycz 
nym wielką stratą. 

„Danz. Neueste Nachrichten“ 
zaznacza, iż biskup był przede- 
wszystkiem Niemcem, który zawsze 
bronił interesów katolików _nie- 
mieckich. (Pat). 

Wyrok _w sprawie aspiranta 
Pawłowskiego. 

WARSZAWA (Pat.). Dnia 5 i 6 
b. m. Sąd Okręgowy w Warszawie 
rozpatrywał sprawę aspiranta poli- 
cyjnego Bolesława Pawśowskiego, 
oskarżonego z art. 72 i 102 (za 
wydanie tajemnic policji politycznej 
organizacji działającej na szkodę 
państwa), Po zbadaniu 21 šwiad- 
ków oraz wysłuchaniu oskarżenia 
publicznego podprokuratora Gold- 
sterna i obrońcy adw. Retingera, 
Sąd wydał wyrok skazujący oskar- 
żonego na jeden rok więzienia. 

trumnę. W zatrzaśniętem pudle głu- 
cho brzęczały struny. Połyskliwy 
rząd klawiatury ukrył się pod czar- 
ną rozpaczliwie zaciśniętą wargą. 
Wspaniałe skrzydło przygniotła do 
boku mocna śruba... Kiedy na 
schodach ucichły ciężkie kroki tra- 
garzy, wróciłem do pokoju i ob- 
jąłem wzrokiem puste miejsce. Tu 
stał mój fortepian. Teraz widać 
dwie szerokie ściany z przetartą w 
pewnem miejscu tapetą i wielki 
trójkąt podłogi, zarysowanej tam, 
gdzie znajdowały się pedały. Czem 
wypełnię tę smutną pustkę? Żaden 
przedmiot nie nadawał się, by za- 
jąć uwolnioną przestrzeń—i miejs- 
ce na zawsze pozostało puste. Ta 
sama pustka zaczęła otwierać się 
we mnie jak ciemna niekrwawa ra- 
na. Żadną sztuką jej nie wypełnię, 
nie zagoję. W rękach  uczułem 
dziwny niepokój. Jakieś nieposkro- 
mione dreszcze, jakieś bezwiedne 
ruchy wstrząsały palcami. Palce do- 
magały się klawiszów, palce się za- 
trwożyły, palce szukały pod sobą 
codziennego prężnego oporu. Głu- 
cha nicość trwała wokół nich. 
Więc dłonie owisły u ramion cię- 
żarem martwych głazów. Wisialy 
tak bardzo długo. Nie wiem, co 
działo się wtedy z resztą mojego 
ciała. Wszelkie życie z niego 
ściekło po kropli do opuszczonych 
bezwładnie rąk... 

umysłowych  prze-' 

» 
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B Państw Baltyckich, 
Estonja. 

Współpraca polityczna nad 
Bałtykiem. 

RYGA (tel. wł.) Prasa donosi, 
że w drodze powrotnej z Genewy 
estoński minister spraw zagranicz- 
nych, Akel, zatrzymał się w Rydze 
gdzie odbył poufną naradę z ło-- 
tewskim ministrem spraw zagra- 
nicznych Ulmanisem. Obaj mini- 
strowie omówili cały szereg spraw 
dotyczących wzajemnych stosun- 
ków estońsko-łotewskich m. in. u- 
kład sprawę unji celnej, sprawę re- 
formy finansowej w Estonji, kwe- 
stję uregulowania granicy łotew- 
sko-estońskiej i td. Poruszono rów- 
nież sprawę przyszłej konferencji 
państw bałtyckich Oraz kwestję 
paktu gwarancyjnego Estonji z 
Rosją sowiecką, 

W rozmowie z dziennikarzami 
oświadczył minister Akel,że co do 
programu przyszłej konferencji nie 
powzięto dotychczas jeszcze decyzji. 
Program ten opracuje rząd łotew- 
ski. Konferencja ]odbędziej się w 
Rydze. . 

W sprawie paktu gwarancyjne- 
go z Rosją oświadczył minister 
Akel, iż Łotwa, Estonja i Finlandja 
utrzymywać będą między sobą 
podczas rokowań estońsko-sowiec- 
kich ścisły kontakt celem wzajem- 
nego informowania się co do prze- 
biegu pertraktacji. 

  

B Rosji sowieckiej 
Coś się psuje w państwie 

duńskiem... 

MOSKWA, (Tel. wł.). Wszech- 
rosyjska Konferencja komunistycz- 
na, wyznaczona pierwotnie na 15 
października została odłożona o 
10 dni. Krążą pogłoski, że powo- 
dem tego kroku, jest b. silne przy- 
gotowanie się opozycji do walki na 
zjeździe partyjnym. 

Opozycja działa. 

MOSKWA, (Tel. wł.). Rozpo- 
częła się nowa fala zebrań opozy- 
cyjnych, odbywanych nielegalnie 
pod pretekstem niewinnych zgro- 
madzeń. Na czele ruchu stoją: Zi- 
nowjew, Trockij, Radek, Piatakow, 
Smilyn i in. 

  

Ze świata. 
Orłom ciasno w powietrzu. 

W Elko (stan Newada) amery- 
kański samolot pocztowy zderzył 
się w powietrzu z wielkim orłem, 
którego zabił na miejscu. Samo- 
lot został ciężko uszkodzony i mu- 
siał natychmiast lądować. 

* 

Wypadek ten nie jest nowością. 
W amerykańskizm towarzystwie 

aeronautycznym jeden z lotników 
wypowiedział niedawno odczyt o 
napadach orłów na samoloty. Ata- 
kują one śmiało i rzucają się naj- 
częściej na śmigi. Bardzo często 
giną w tej chwili i spadają rozcię- 
te na sztuki, ale zdarzały się wy- 
padki, że atak kończył się kata- 
strofą dla lotnika, który bądź sam 
bywał raniony dziobem i szpona- 
mi, bądź nawet zlatywał wraz z a- 
paratem uszkodzonym przez zażar= 
te drapieżne ptaki. 

Ocknąłem się późno w noc. 
Podniosłem rękę do piersi. Przez 
okno tryskał strumień księżyco- 
wego światła. 1 wtedy usłyszałem 
muzykę, jakiej żaden instrument 
nawet fortepian—jeszcze nie wydał, 
Był to właściwie jeden długi dźwięk. 
a w nim właśnie umieściła się 
wszystka treść duszy, poznającej 
swą obecność wobec życia. w 
dźwięku tym odzywały się różne 
tony i brzmiały bardzo wyraźnie 
jeno w jakiejś nowej nieznanej mi 
barwie. Słuchałem z zapartym od- 
dechem — zapomniałem o wszyst- 
kich moich troskach. Chciałem je- 
no dociec, gdzie jest źródło tej ta- 
jemniczej muzyki. 

Otworzyłem okno i spojrzałem 
w niebo. Przestrzeń nadziemska 
przesycona była blaskami gwiazd i 
księżyca. Źrenice moje wyostrzyły 
się w ich połysku. I wtedy ujrza- 
łem, zdawało ini się, że widzę, jak 
ktoś, istota wiary nadludzkiej, któ- 
rej imienia nie znałem jeszcze, 
palcem wysmukłym jak lilja ude- 
rza w czerwony, Okrągły klawisz. 

„.Położyłem dłoń na bijącem 
sercu, lecz muzyki nie zdołałem 
zagłuszyć. 

Tadeusz Łopalewski. 
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Zycie gospodarcze. 
Program min. 

Min. Czechowicz udzielił przed- 
stawicielom prasy warszawskiej wy- 
wiadu w którym powiedział, co na- 
stępuje. 

Weszliśmy obecnie po wielu 
niefortunnych eksperymentach w 
nową fażę stosunków, kiedy nie 
tylko czynniki odpowiedzialne za 
losy Państwa, ale nawet szerszy 0- 
gół inteligencji zrozumiał koniecz- 
ność budowania systemu finanso- 
wcgo na ogólnie przyjętych w teorji 
i praktyce zasadach. 

Byliśmy jeszcze niedawno świad- 
kami, jak kwestji równowagi bud- 
żetowej pod wpływem tradycji z 
okresu inflancyjnego nie traktowa- 
no z dostateczną rozwagą. 

Typowy przykład stanowi bud- 
żet za rok 1925, rozdęty do 2.165 
milj.. nie zważając na to, że po- 
przedni rok budżetowy był zam- 
knięty deficytem stu kilkudziesięciu 
milj. i wszystkie dochody państwo- 
we wyraziły się skromną cyfrą , 
1.384 milj. 

Nie przywiązywano również do- 
statecznej wagi do bilansu  płatni- 
czego i równocześnie z wprowa- 
dzeniem stałej waluty otworzono 
szeroko drzwi importowi towarów 
zagranicznych, nie licząc się z tem, 
że od marca 1925 r. nasz bilans 
handlowy był stale bierny. 

Dzisiaj każdy w Polsce rozumie, 
że budżet państwowy powinien być 
utrzymany w stanie czynnym i że 
wahania kursu złotego są niedopu- 
szczalne. Zrozumienie tych zasadni- 
czych tez stanowi objaw pociesza- 
jący, jednakże muszę zwrócić uwa- 
£ę na niebezpieczeństwo traktowa- 
nia problemu skarbowego w pła- 
szczyźnie zbyt ciasnej, jak to czy- 
nią nietylko poszczególne wpływo- 
we jednostki, lecz i całe grupy 
pretendujące do decydującego głosu 
w sprawach natury gospodarczo fi- 
nansowej. ` 

Władza państwowa, będąca na 
wysokości zadania powinna mieć 
na celu osiągnięcie dobrobytu o- 
gólnego obywateli. 

Nie powinniśmy zapominać, że 
pomyślność finansowa winna być 
ugruntowana na uregulowanych sto- 
sunkach gospodarczych. 

W tem miejscu podnieść muszę 
decydujące znaczenje problemu cen, 
Nieuzasadniony wzrost cen dopro- 
wadził już w r. 1925-ym do kata- 
strofy finansowej. Należy przedsię- 
wziąć planową skoordynowaną akcję 
dla zapobieżenia temu niebezpie- 
czeństwu. Wzrost cen uniemożliwia 
zrównoważenie budżetu, zagraża 
bilansowi płatniczemu i stanowi 
niebezpieczeństwo dla kursu waluty. 

Rozpowszechniony jest jednak 
pogląd, propagowany przez nader 
wpływowe czynniki, że wszelka 
ingerencja władzy jest szkodliwa, i 
że wzrost cen nie może stanowić 
niebezpieczeństwa dla budżetu, o 
ile pobory pracowników państwo- 
wych utrzymane będą na niezmien- 
nym poziomie. Nie mówiąc już o 
względach moralnych, sądzę, że ta- 
kie ujmowanie sprawy jest a: 
mniej nierealne, gdyż budżet pa 
stwowy poza wydatkami personal- 
nymi zawiera przecież pozycje wy- 
datków rzeczowych. 

Władza państwowa nietylko nie 
powinna przeszkadzać, lecz odwot- 

Czechowicza. 

nie, obowiązana jest przychodzić 
z pomocą tym przedsiebiorstwom, 
które osiągają chociażby i bardzo 
znaczne, lecz godziwe zyski, nato- 
miast byłoby zbrodnią zamykanie 
oczu na zorganizowany wyzysk, 

oparty na zmowie i skierowany 
przeciwko szerszemu ogółowi kon- 
sumentów. 

Jestem niezłomnie przekonany, 
że dla uzdrowienia naszych stosun- 
ków koniecznem jest przywrócenie 
swobodnej konkurencji i usunięcie 
przymusu cen ustalonych przez 
poszczególne organizacje i cechy. 

Ze względu na eksport istnienie 
karteli przemysłowych staje się 
niezbędnem, lecz nie znaczy to by- 
najmniej, że kartele po zmonopo- 
lizowaniu pewnej gałęzi produkcji 
mogą wyznaczyć na rynku wewnę- 
trznym dowolne ceny bez żadnych 
skrępowań. 

Jednym z najpilniejszych naka- 
zów chwili jest przeprowadzenie 
ankiety o kosztach produkcji i o 
warunkach pośrednictwa, postawie- 
nie na tej zasadzie djagnozy i opra- 
cowanie środków zmierzających do 
potanienia artykułów pierwszej po- 
trzeby. 

Na kształtowanie się cen wpły- 
wa w znacznym stopniu wysokość 
stopy procentowej. Obniżenie. jej 
da się osiągnąć po zredukowaniu 
drobnych i niezdolnych do życia, a 
w. nadmiernej liczbie istniejących 
instytucyj kredytowych. 

Nasz system podatkowy winień 
być poddany gruntownej rewizji. 
Prace w tym kierunku są juž prze- 
zemnie zainicjowane. 

Wszyscy fachowcy są zgodni co 
do tego, że nadmierne stawki po- 
datkowe nie prowadzą do celu i 
z doświadczenia kilku ostatnich lat 
doszliśmy do wniosku, że raczej u- 
miarkowane stawki dają najlepsze 
wyniki. Nie obarczając ludności 
większymi niż dotychczas ciężara- 
mi, możemy osiągnąć niewspół- 
miernie znaczniejsze dochody i po 
udoskonaleniu systemu i w miarę 
postępów techniki podatkowej. 
Ściągnięcie 100 milj. przy złej kon- 
cepcji i nierównomiernym wymia- 
rze jest trudniejsze, a dla ludności 
bardziej dotkliwe, niż uzyskanie 
150 milj. przy systemie logicznym 
dostosowanym do warunków ży- 
ciowych. Nic tak nie jątrzy, jak 
pobór podatków  wymierzanych 
nierównomiernie i niesprawiedliwie. 
Strona przychodowa budżetu w 
większej niż dotychczas mierze 
winna być oparta na [dochodach z 
przedsiębiorstw i monopolów pań- 
stwowych. 

Uważam za główne swoje zada- 
nie polepszenie gospodarki mono- 
polowej, a w szczególności mono” 
polu spirytusowego w obecnej 
chwili jeszcze mocno szwankują- 
cego. 

Mam niezłomną nadzieję, że 
planowy wysiłek w powyższym kie- 
runku da nam możność osiągnię- 
cia środków dostatecznych dla 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
państwowych pod warunkiem jed- 
nak, że będą poczynione dalsze 
jaknajenergiczniejsze wysiłki w kie- 
runku usunięcia wydatków zbędnych 
i ograniczenia względnie odłożenia 
na czas późniejszy wydatków 
mniej pilnych. 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 5. 6-go października 
W hurcie. 
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w Wilnie Landwarowie | Mołodecznie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 33—34 

: O PRE da 32-34 czmień browarowy — : : 
» na kaszę 30—34 ty o 

Mąka pszenna am. I kg: 1— 
Len 16 klg. słoma lniana 2.50 е Е 

Oleje: lanta kz 7 ETU leje Jany za A 
me: Pokost 1 2.80 * ч 

Makuchy Iniane 042 
\ в z 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 1.05 o o 
» żytnia 50 proc. ; 50—55 

Mi olówe za 1 k 1.60—2.00 м) о wolowe za 4 
B a 150160 

baranina 1.10—1.20 o ° 

7 słonina kaj. 1 350-400 Tłuszcze mina kraj. 1 gat. r 
” salto WIEDESOWY 4.80—5.20 ' 2 

Nabiat: masto niesolone 5.00—5.50 
. solone 4.00—5.00 

śmietana 1.60—2.30 ® ® 
twaróg 60— 80 

laja za A oz 12-15 = a 
Owoce: a za 1 kg. 

gruszki 0.60—1.00 
śliwki 0.60—0.80 z z 

Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg.| 8—10 zł. 
chrom za stopę 1.80—2.00 
gemza » 2.00—2.22 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kg. . . 33 — 34zł. 
Owies . «.« « „ 20 —— , 
ęczmień na kaszę 29 — 31 „ 
Jęczmień browar. 33 — 34 „ 

  

Popierajcie L. O. P. P. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Giełda pieniężna w Wilnie. 

W dn. 5 bm. w lzbie Skarbo- 
wej odbyło się pod przewodnictwem 
p. prez. Izby Skarbowej posiedze- 
nie szeregu przedstawicieli insty- 
tucyj gospodarczych i finansowych 
w sprawie utworzenia w Wilnie 
giełdy pieniężnej. 

W tej sprawie jak już podawa- 
liśmy nadeszło przed kilkoma ty- 
godniami pismo z  Ministerjum 
Skarbu, zezwalające na uruchomie- 
nia w Wilnie wspomnianej giełdy. 

Giełda pieniężna istniała w 
Wilnie uprzednio. Została jednak 
zniesiona formalnie przed rokiem, 
a faktycznie przestała istnieć przed 
trzema laty. Na posiedzeniu został 
wybrany komitet, w skład którego 
weszło 6 przedstawicieli z polskich 
sfer handlowych i finansowych i 3 
przedstawicieli sfer handlowo-finan- 
sowych żydowskich. 

Komitet ten ma się zająć zor- 
ganizowaniem giełdy wileńskiej. (z) 

Monopol spirytusowy. 

Na mocy ustawy o monopolu 
spirytusowym oraz rozporządzenia 

inistra Skarbu został wprowa- 
dzony pełny monopol spirytusowy 
na obszarze województw: biało- 
stockiego, lubelskiego, krakowskie- 
go, śląskiego, warszawskiego, łódz- 
kiego, kieleckiego, poznańskiego i 
pomorskiego. Na obszarze powyż- 
szym zabrania się wyrobu i rozle- 
wu wódek czystych w przedsię- 
biorstwach prywatnych. 

Sprawy podatkowe. 

"Ulgi w podatkach bezpośrednich. 
Celem ułatwiania podatnikom spłaty 

zaległości podatkowych Ministerstwo 
Skarbu — na zasadzie art. 4 ustawy z 
dn. 31 lipca 1924 r. Dz. Ust. P. P. Nr. 73 
poz. 721 — wydało do władz skarbowych 
następujące zarządzenie: 

1) okres czasu od 1. VII. 1926 r. 
aż do odwołania należy pobierać od 
wszystkich nieodroczonych względnie 
nierozłożonych na raty zaległości w po- 
datkach bezpośrednich i opłatach stem- 
plowych obniżenie kary za zwłokę w wy- 
sokości 2 proc. miesięcznie. 

2) Za okres czasu do 30. 6. 1926 r. 
włącznie należy liczyć kary za zwłokę 
w wysokości 3 proc. miesięcznie pod wa- 
runkiem jednak, że pokrycie zaległości 
nastąpi do dnia 31 października 1926 r., 
w przeciwnym razie ulga ta nie będzie 
stosowana i kary za zwłosę będą liczo- 
ne za wyższy okres t. j. do 30.6. 1926r. 
w pełnej wysokości 4 proc. miesięcznie. 

Podatki w październiku. 

Min. Skarbu przypomina płatnikom, 
że w miesiącu pażdzierniku r. b. przypa- 
dają do zapłaty następujące podatki bez- 
pośrednie: 

1) od 15. X. do 15. XI. wpłata II ra- 
zy ców gruntowych za bieżący 
f: 

2) do 15. X. wpłata podatku prze- 
mysłowego od obrotu. osięgniętego w po- 
przednim miesiącu przez przedsiębior- 
stwa handlowe | i il kat. i przemysłowe 
1 — V kat. prowadzące prawidłowe księ- 
gi handlowe, oraz przedsiębiorstwa spra- 
wozdawcze; 

3) do 20. X. wpłata połowy zaliczki 
na poczet Pa przemysłowego od 
obrotu za Ill kwartał 1926 r.; 

4) podatek dochodowy od uposażeń 
służbowych, emerytur i wynagrodzeń za 
pracę najemną — w ciągu 7 dni, licząc 
S au po dokonaniu potrącenia po- 
datku; 

Nadto płatne są podatki, na które 
płataicy otrzymali nakazy płatnicze z 
terminem płatności w miesiącu paździer- 
niku r. b., tudzież kwoty podatków, od- 
roczonych i rozłożonych na raty z ter- 
minem płatności w tymże miesiącu. 

    

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
6X r. b. 

1. Waluty 

sprzedaż _ kupno 
Dolary 898 8,99 8,96 

II. Dewizy 
Londyn 43,77 4388 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 25,92 2599 25,86 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,27 174,71 173,84 
Rzym 34,10 3418 34,02 

AKCJE 

Bank Handlowy — 
„> adi Е PS 
wiązek spółek zarobk. * 

Lilpop 17,25—16,00 
Modrzejów 3,65—3,45—3,50 
Ostrowiec 6,85—6,70—6,75 
Rudzki 1,16—1,14 
Starachowice 1,92—1,54—1,85 

aw 1,28 
Jabłkowscy "= 
SER — 
yrardów 11,50—11,00 

ARTYSTYCZNA 
FOTOGRAFJA 
Moryca Grossmana 

ul. WIELKA Nr. 47, 
(obok hotelu „Palace*) 

CENY ZNIŻONE. 1594 

  

Z Teatru. 
„Teatr Polski”: „Dzień bez kłam- 
stwa“ komedja w 3aktach Mongo- 

merryego. 

„Dzień bez kłamstwa* — to 
echt-amerykańska komedja z dola- 
rami, fajką, zakładem, pastorem, 
giełdą, dobroczynnością i t. p. u- 
tensyljami życia na tamtej półkuli. 
Węzłem akcji jest zakład o grubą 
sumę, czy można chociaż w ciągu 
24 godzin mówić samą prawdę? 
Okazuje się w rezultacie, że można 
ale sprawa jest djabelnie trudna i 
różne szkody, wyrządzone przez 
prawdę. trzeba co rychlej naprawić 
kłamstwem." Smutny to morał dla 
moralistów, ale wielka pociecha dla 
P. T. „blagierów". Ale pośrednio 
komedja ta budzi ogólniejsze reflek- 
sje, które zapewne nie obce były 
jej autorowi. * 

Oto—życie nasze jest tak zakła- 
dane, że każda próba przeniesienia 
go „na płaszczyznę prawdy* wy- 
wywołuje szereg powikłań, załamań, 
omal że nie katastrof. Zarówno 
życie rodzinne, jak i towarzyskie, 
nie mówiąc już o handlowem pły- 
nie łożyskiem blagi, szczęście ro- 
dzinne, pomyślne interesy opierają 
się na kłamstwie, życie byłoby nie- 
znośne, gdyby nie upiększano go 
kłamstwem... 

Temat, nadający się raczej do 
ciętej satyry, niż do krotochwili. 
Ale Mongometry, wierny tradycjom 
amerykańskiego humoru, poprze- 
stał na wyciągnięciu z niego kilku- 
nastu doskonałych „kawałów*, raz 
po raz zmuszających publiczność 
do wybuchów śmiechu. I gdyby re- 
żyserowi udało się dostroić do je- 
dnego tonu wykonawców sztuki — 
premjerę onegdajszą zaliczyćby mo- 
żna do jednej z najudatniejszych w 
tegorocznym sezonie. Ale... otoż 
jest pewne ale. Mianowicie: na 
scenie wcale nie czuło się zespołu, 
każdy grał sobie, każdy w innym 
stylu. P. Piwiński i p. Jasińska i p. 
Brusikiewicz ujęli swe postacie ko- 
medjowo i równo szli po tej linji 
do końca sztuki. P. Prużycki (jako 
pastor) wybrał sobie typ grotesko- 
wy i (z wielkiem talentem zresztą!) 
krzesał humor ze swej roli, nie 
oglądając się na pozostałe towarzy- 
stwo. P. Opolski wpadał z jednej 
ostateczności w drugą: z demoni- 
cznej. manekinady w pierwszym ak- 
cie przeszedł w operetkowaną szar- 
żę aktu drugiego. P. Wyrwicz w 
sposób możliwie naturalny robił 
prawdziwego Jankesa, w czem mu 
dzielnie dopomagała fajka. Panie— 
Piaskowska, Kuszlówna, Pilatti i 
Frenklówna bezskutecznie poszuki- 
wały siebie. Ton całemu przedsta- 
wieniu nadawał pracowity sufler. 

„Dzień bez kłamstwa* — jest 
szóstą jeśli się nie mylę, pozycją 
repertuaru tegorocznego sezonu, 
który nabiera cech monotonii, nie- 
bezpiecznej dla artystów. Grozi im 
zmechanizowanie w stereotypowych 
rolach i zatracenie własnej indywi- 
dualności w szablonie t. zw. lekkiej 
komedji. Choćby tylko z tych wzglę- 
dów wartoby może pomyśleć o 
urozmaiceniu repertuaru czemś z 
„innej beczki", jakąś komedją cha- 
rakterów, jeśli już kierownictwo te- 
atru nie chce unieszczęśliwić się 
„dramatem*. W obecnym zespole 
jest kilku wybitnych i ciekawych 
indywidualności artystycznych które 
powinny corychlej otrzymać spo- 
sobność do poważniejszej PrACY. 

  

ROWERY angielskie 

„B.E.A.” (SĘ) I „TRIUMPK* 

na rady ma 2 miesięty 
ma „WNIWERSAL” NE Nr.21 

Wielki wybór maszyn do szycia. 
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Dartactwo magistrackie. 
Magistrat wileński nie potrafił 

zebrać dotychczas niezbędnych ma- 
terjałów do pracy przygotowawczej 
nad preliminarzem budżetowym. 
Przy znanej opieszałości naszego 
magistratu należy się spodziewać, 
że i teraz powtórzy się to co było 
w ubiegłym okresie budżetowym, a 
mianowicie, że komisji finansowej 
zostanie pozostawione zaledwie pa- 
rę tygodni na rozpatrzenie i znie- 
sienie poprawek do preliminarza 
przedłożonego przez magistrat, od- 
bywać się będą posiedzenia w bar- 
dzo przyśpieszonym tempie i zno- 
wu po partacku zostanie skrojony 
preliminarz. 

Na te chroniczne niedomagania 
magistratu władze nadzorcze po- 
winny znaleść wreszcie energiczny 
i skuteczny środek. 

      

porty dla młodzieży. 
+ Najtrudniejszą z pewnošcią spra- 
wą w każdej pracy organizacyjnej 
w pisaniu programów i wprowa- 
dzeniu ich w życie, jest utrzyma- 
nie równowagi i nie wpadania w 
krańcowości szkodliwe _ organiz- 
mom fizycznym i duchowym, jed- 
nostek i społeczeństw. 

W powojennem społeczeństwie 
roznamiętnionem do fizycznych 
popisów, podniecanem opisem bo- 
haterskich czynów odwagi i wy- 
trzymałości, widzącem w nich naj- 
silniejszą ostoję narodowej mocy, 
obronę, potęgę, w ciągłej atmosfe- 
rze militarnej Europy, i szkolne 
wychowanie fizyczne zajęło bardzo 
wybitne miejsce. Oczywiście, nikt 
przeciw temu protestować by nie 
mógł. Że się z dawnych systemów 
trzymania uczniów nadmierną ilość 
godzin nad książkami, w dusznych, 
zatęchłych pokoikach, wyprowa- 
dziło ich na świeże powietrze, na 
boiska i spacery, że starsza mło- 
dzież, zdrowo zmęczona sportowe- 
mi igraszkami, wyładowuje w ten 
sposób swe siły i temperamenty, 
to wszystko bezwzględnie zasługuje 
na pochwałę i poparcie. To też 
instytucje wszelakie i władze ko- 
munalne, idą chętnie na rękę or- 
ganizacjom młodzieży i szkolnictwu, 
w udzielaniu miejsc na zabawy i 
ćwiczenia sportowe. 

Tak jest i w Wilnie. Ale zau- 
ważyć się daje pewne niezrówno- 
ważenie w traktowaniu tej, zapew- 
ne że ważnej dziedziny, jednak nie 
najważniejszej. 

Obecnie zauważyć się daje ja- 
kaś hipertrofja w kierunku sporto- 
wania. Zwyczaj meczów i popisów, 
nakłania młodzież, do traktowania 
sprawy rozwoju muskułów i higje- 
ny ciała jako do osiągnięcia naj- 
wyższej sprawności, wymaganej dla 
popisu, dla konkursu, dla oka 
ludzkiego. Gimnastyka staje się nie 
środkiem używanym w celu ogól- 
nego wzmocnienia ciała, mięśni i 
nerwów, ale pracą, dość ciężką i 
wyczerpującą, często szkodliwą 
przez nadmierne zmęczenie i prze- 
forsowanie mięśni, a mającą apo- 
teozę nagrody czy pierwszeństwa 
na celu. 

Piszący te słowa powstawał 
przez dłuższy czas przeciw piłce 
nożnej jako grze brutalnej, dzikość 
wyrabiającej i szkodliwej dla zdro- 
wia. To ostatnie zostało lekarsko 
stwierdzone i Footbal wygnany ze 
szkół. Ale i tak nie dość pilnie się 
zwraca uwagę na siły i możliwość 
uczniów w spełnianiu ćwiczeń gim- 
nastycznych. Ostatnio smutny wy- 
padek w gimn. Lelewela  nasuwał 
poważne obawy co do potrzeby aż 
tak rozległych i wytężających pro- 
gramów ćwiczeń. 

Sporty, traktowane racjonalnie 
dały tyle dobrych wyników, iż źle 
by było, żeby uległy zwyrodnieniu. 
Umieszczając te uwagi, wynikłe z 
rozmów nauczycieli i rodziców, 
uskarżających się ostatniemi czasy 
na zmuszanie do nadmiernych wy- 
siłków w  „sportowaniu” naszej 
młodzieży, radzi byśmy byli usły- 
szeć inne głosy w tej Pro 

: —SKI. 

Glos japoński o Polce I je oi 
Wychodzące w Japonii tygod- 

niowe pismo wojskowe „Cuwamo- 
no* (o 100.000 nakładzie) zamiesz- 
cza w związku z lotem kpt. Orliń- 
skiego artykuł 0 Polsce i jej lot- 
nictwie. Ż artykułu tego cytujemy 
za „Polskim Kurjerem* kilka cie- 
kawych ustępów: 

„Polska, która odgrywała bar- 
dzo ważną rolę w XVI wieku, do- 
szła do upadku w XVIII wieku, 
i pod jego koniec została podzie- 
lona między Rosję, Niemcy i Au- 
strję. Lecz naród polski był pełen 
patrjotyzmu i przeciwstawiał się 
stale zaborcom w oczekiwaniu od- 

  

" zyskania niepodległości. Wielu Po- 
laków poległo w walce o niepod- 
ległość, a polskie kobiety uczyły 
swe dzieci języka i dziejów ojczy- 
stych. 

Wysiłki te zostały wynagrodzo- 
ne po wojnie światowej, kiedy Rze- 
czypospolita Polska została odbu- 
dowana*. 

„Wojna rosyjsko-japońska u- 
ważana jest w Polsce za pierwsze 
kroki w dążeniu do jej niezawis- 
łości i dlatego Polacy uważają Ja- 
ponję za swego dobroczyńcę. Po- 
stęp osiągnięty w Japonji w ciągu 
ostatnich 50 lat wzbudza w Polsce 
wielkie uznanie a każdy Japoń- 
czyk przybywający do Polski od- 
czuwa tę życzliwość”. 

Nawiązując do lotu kpt. Orliń- 
skiego, autor nakreśla rozwój że- 
lugi powietrznej w Polsce, poda- 
ąc sieć powietrznych linji komu- 
nikacyjnych z mapką, ilość prze- 
lecianych kilometrów i przewiezio- 
nych pasażerów, taniość tej komu- 
nikacji, organizację służby mete- 
orologicznej. 

Do tekstu załączona jest prócz 
szkicu linji lotniczych w Polsce 
zdjęcie samolotu z pasażerami 
przed odlotem. 

З 3 

życie wojskowe, 
Nowy szef sztabu obszaru 

warownego Wilno. 

W myśl rozkazu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych szef sztabu 
Obszaru Warownego Wilno pułk. 

  

Władysław Powierza ostatnio od-_ 
szedł na stanowisko oficera sztabu 
do Inspektoratu Armji Nr. 1. Fun- 
kcję szefa sztabu obszaru warow- 
nego Wilno objął kpt. Zdzisław 
Grzemirski. (x) 

Pochwała dla pułk. Po- 
wierzy. 

Z powodu odejścia pułk. szt. 
gen. Władysława Powierzy do In- 
spektoratu Armji Nr. 1. D-ca ob- 
szaru warownego gen. Pożerski w 
ostatnim swym rozkazie wyraził 
mu podziękowanie za owocną pra- 
cę na stanowisku szefa sztabu 
obsz. war. Wilno. (x) ' 

Stała komisja licytacyjna. 
W myśl rozkazu D. O.K. Ill 

została w Wilnie wyłoniona stała 
komisja licytacyjna sprzedaży wy- 
brakowanych koni. W skład ko- 
misji wchodzi naczelny lekarz wet. 
Garnizonu Wileńskiego mjr. Hule- 
wicz jako przewodniczący, jeden 
oficer z 3 pac. i każdorozowo trze” 
ci członek z oddziału, z którego 
konie są licytowane. (x) 

Odprawa oficerów broni. 

8 bm. o godz. 10 odbędzie się 
w kasynie oficerskiem w Wilnie 
odprawa oficerów broni, oddzia- 
łów garnizonu Wileńskiego. Na 
powyższej odprawie między inne- 
mi poruszoną będzie sprawa bu- 
dowy  garnizonowych — strzelnic 
szkolnych. (x) 

Uruchomienie uniwersytetu 
żołnierskiego. 

W najkrótszym okresie czasu 
D-wo Obszaru Warownego wspól- 
nie z Polskim Białym Krzyżem u- 
ruchamia Uniwersytet żołnierski na 
warunkach jak w zeszłym roku, 
Wykłady na powyższym uniwersy- 
tecie będą prowadzone przez facho- 
we siły ze szkół średnich i Uni- 
wersytetu Stefana Batorego. (x) | 

Wyróżniona orkiestra*6 p. 
p. Leg. 

Dowódca Obszaru Warownego 
gen. Pożerski udzielił pochwały 
służbowej orkiestrze 6 p. p. Leg. 
za artystyczną grę i jej precyzyjne ‚ 
wykonanie podczas nabożeństwa 
garnizonowego w dniu 3 b. m. w 
kościele Sw. Jana. (x) 

Zebrania kontrolne. 

Poczynając od dnia 15 bm. do 
dnia 15 grudnia b. r. odbywać się 
będą zebrania kontrolne szerego- 
wych rezerwy i pospolitego rusze- 
nia z bronią w ręku. Zebraniom 
kontrolnym podlegać będą rocz- 
niki 1898, 1894, 1893 i 1891 oraz 
roczniki 1890, 1895, 1896 i 1901 
które nie stawiły się do zebrań 
kontrolnych w roku 1925. (z) 

Zawieranie związków mał- 
żeńskich przez poborowych 

i popisowych. 
Ministerjum Spraw Wojsko- 

wych wobec mającej nastąpić no- 
welizacji artykułu 173 ustawy o 
powszechnem obowiązku 
wojskowej,  polecito podwładnym 
organom udzielać popisowym ipo 
borowym zezwoleń na zawarcie 
związku małżeńskiego bez żadnych 
ograniczeń w tych wypadkach, w 
których władze administracyjne I-ej 
Instancji stwierdzą konieczność za- 
warcia małżeństwa ze względów 
majątkowych, 1odzinnych lub mo- 
ralnych. W związku z tem  proś- 
by o zezwolenie na zawarcie zwią- 
zku małżeńskiego poborowi i po- 
pisowi winni wnosić do  właści- 
wych władz administracyjnych I-ej 
Instancji. (z) 

Zakup koni dlą wojska. 
Dnia 23 b.m. w Wilnie i dnia 

30 bm. w Głębokiem będzie prze- 
prowadzony zakup koni dla wojska. 

Konie będą zakupywane bez- 
pośrednio od hodowców, z wyklu- 

    

WILNIANIE |! 
Zbliża się IIl-ci Tydzień Lot- 

niczy (pomiędzy 10 a 17 paździer-- 
nika r. b.). 

Pamiętajcie, że 9 i 10 paździer- 
nika samoloty L. O. P. P. rozrżu- 
cą nad Wilnem tysiące ulotek, w 
których będzie 100 biletów na bez- 
płatne loty pasażerskie w Tygu- 
dniu Lotniczym. Szukajcie szczę- 
śliwych ulotek. 

służby 

czeniem kupców i pośredników. (z) 
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Publiczność bawi się na łej świetnej ko- 
medji, tak odbiegającej od szablonu fars, 
znakomicie. e 

Dziś w dalszym ciągu „Dzień bez 

3) wolne wnioski. (z) 
— Ważne dla oficerów rezer- 

wy. W związku z sumarycznem 

by karty statystyczne wypełniane 
przez publiczność w urzędach pocz- 
towych przy wysyłaniu paczek 

Wobec powyższego została о- 
statecznie ustalona lista uczestni- 
ków. mających wziąć udział w 

Kilkakrotnie zauważono rów- 
nież wywieszone na drutach tele- 
graficznych transparenty z napisa- 
mi antypaństwowemi. 

pełnionych przez p. Drzewieckiego zmu- 
siły mię, poraz pierwszy zwrócić się do 
prasy. 

Pan Drzewlecki wobec całego per- 
kłamstwa”. stwierdzaniem obywatelstwa władze i : ‚ : er 

ię żeni” ienni : ; : zagranicznych były wypełniane w konkursach w New- . Poj sonelu, w kasach towarowych magazy- 

ją EA Eo aid V zarządziły, aby co tydzień nadsyła- języku polskim, a nie obcych, jak pay aj mir. iw, RE Zarządzona scista obserwacja nu i tam gdzie tylko nadaje się spo- || 
Rapackiego „Papa się żeni”, która przed ne były do Komisarjatu Rządu na dotychczas praktykowały niektóre chał Toczek, rim. 1 p.  szwol. doprowadziła wkrótce do zaaresz- ia Aaa ie dedl | 
paru miesiącami święciła wyjątkowy 
tryumf w Warszawie w Teatrze Letnim. 

— „Grube -ryby* iako popołud- 
niówka. Na niedzielne przedstawienie 

m. Wilno wykazy oficerów rezerwy, 
w celu stwierdzenia czy zadośćuczy- 
nili obowiązkowi meldowania się w 

urzędy. (5) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

Adam Królikiewicz i por. 2 p. uł. 
Kazimierz Szosland. W związku z 
tem zarządzono sprowadzenie do 

towania  jaczejki komunistycznej 
operującej na terenie miasteczka. 

Raz w nocy wywiadowca po- 

wą w ustosunkowaniu się życia ; rzeszłe- 
go do przyszłych zajęć. Oskarżenia nie 
poparte dowodami nie mają żadnego 
znaczenia, a ja dowody Kontrcli Pań- 

„Grubych ryb" już w południe zabrakło Odnośnych biurach meldunkowych. — U pszczelarzy. Przypomina Warszawy koni: wał. „Faworyta*, licji politycznej zauważył kilku po- stawiłem. P. j | 
biletów, wobec czego Teatr .Polski po- W wypadkach stwierdzania uchyla- | OW. 2 Н REZ? 4 | ь stwa przedsiawilem. Poruszając sprawę | 

wtarza tę komedję w niedzielę najbliż- jących się od tego obowiązku, Si< PP: Pszczelarzom, że w piątek wał. „Hamleta“, wal. Rewekliifa“, póki sę deki a cysterny, głośno i otwarcia wobec kole. | 
a szą 0 g. 4-ej pp. władze administracyjne 1 Instancji dnia 8 b. m. O godz. 5-ej po pol. wał. „Jacka р wał, „Redglid'a*, wał, zaułki skradali się „ kierunku gów i wa Br we w, > nis 

„ Ceny biletów najniższe. ‚ : innych do odpowiedzia. w gmachu gimnazjum im. Lelewe- „Hinghorn'a”, wał. „Zucha* i wał. dworca kolejowego, niosąc pod  H-czynnikow wktu  widzeia doba Pad 
— Poranek e! poż uje aa niet echo (2) la odbędzie się miesięczne zebra- „Unigano“. pachami jakieś większe pakiety. SRC, L=nowóŻki: pó acsiiikiejo BE 

am R lasku: rasė — Poświęcenie turbiny w nie T-wa Pszczelniczego Ziemi Wi- Oficerowie, którzy mają wziąć W rezultacie trzech z nich zła- zrobią wyłomu w. mojem postanowieniu. 
leńskiej, na którem między ogól- udział w międzynarodowych kon- pał na gorącym uczynku, jak wy- Jeszcze nadmienię, że żyjąc uczciwie i urządzony przez Wileńskie Towarzy- 

stwo Filharmoniczne. Do współudziału 
udało się pozyskać słynną śpiewaczkę 
światowej sławy p. Stanisiawę Korwin- 
Szymanowską, oraz p. Feliksa Szyma- 
nowskiego znanego doskonałego pjani- 
stę. St. Szymanowska odtworzy pieśni 
Schuberta, Moniuszki, Rachmaninowa i 
swego byata Karola Szymanowskiego. 
P. Feliks Szymanowski poza akompanja- 
mententem odegra utwory Chopina, Li- 
szta i Brahmsa. я 
a koncertu o g. 12-ej m. 30 

lopoł. 
+ рКдза czynna codziennie od 11 — 9 

wiecz. į 
— Operetka Warszawska w Wilnie. 

Lucyna Messal, znakomita gwiazda sce- 
ny polskiej wystąpi w dn. 11-g0 i 12-g0 
paždziernika w Teatrze „Reduta" na cze- 
le własnego zespołu w niezmiernie inte- 
resującej nowości z repertuaru Warsza- 
wy, w melodyjnej operetce Oscara Straus- 
sa „Teresina i Napoleon”. . 

Rola Teresiny naležy bezprzecznie 
do najlepszych kreacji L. Messal, w któ- 
rej zalety wokalne, wdzięk oraz precy- 
zja w interpretacji stylowej postaci Te- 

elektrowni miejskiej. Dnia 6 b.m. 
Vice - Wojewoda p. O. Malinowski 
w zastępstwie nieobecnego Woje- 
wody p. Raczkiewicza był obecnym 
na uroczystości poświęcenia i uru- 
chomienia nowej turbiny prądu 
zmiennego w elektrowni miejskiej. 

z 

— Podatek lokalowy za 1924 
i 1925 r. będzie umorzony. Ma- 
gistrat miasta Wilna wysłał nakazy 
płatnicze na podatek od lokali za 
rok 1924 i 1925. 

W związku z tem cały szereg 
osób Zwrócił się do Magistratu m. 
Wilna z prośbą o prolongatę lub 
umorzenie tego podatku. 

Jak się dowiadujemy Magistrat 
skłonny jest podatek lokalowy od 
właścicieli drobnych lokali umorzyć. 
Co zaś do właścicieli domów luksu- 
sowych sprawa ta ma być przed- 
miotem obrad Magistratu w naj- 

nemi sprawami będzie zreferowane 
sprawozdanie z wystawy w Poz- 
naniu. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Zatarg w Kalwaryjskiej 
hucie szklanej. Zatarg w hucie 
szklanej przy ul. Kalwaryjskiej wy- 
nikły między pracodawcami i pra- 
cownikami na ostatniej komisji 
rozjemczej nie został zlikwidowany. 

Trwa w dalszym ciągu. (z) 

Z POGRANICZA, 
— Kradzież drutu telefonicz- 

nego. W nocy z dnia 4 na 5 paź- 
dziernika w rejonie Dukszt nie- 
znani sprawcy wycięli przewód te- 
lefoniczny w 8 miejscach długości 
przeszło 500 mtr. (x) 

— Nielegalne przekroczenie 
granicy. 5 b. m. w rejonie Dukszt 

kursach w Ameryce, są nam do- 
brze znani, tak z konkursów kra- 
jowych, jak i z zagranicznych, na 
których zdobyli sobię sławę jeź- 
dźców międzynarodowych, w szcze- 
gólności rtm. 1 p. szw. Królikie- 
wicz, mający kilkadziesiąt nagród, 
zdobytych z Nicei, Lucernie, Lon- 
dynie, Medjolanie, Neapolu i Rzy- 
mie w bieżącym roku i latach po- 
przednich. 

Kierownictwo nad zespołem о- 
bejmie mjr. M. Toczek, który w 
bieżącym roku po raz pierwszy 
brał udział w międzynarodowych 
konkursach w Nicei, Rzymte, Me- 
djolanie i Nieapolu. | on również 
przysporzył sławy jeździe polskiej, 
zdobywając kilkanaście nagród, bi- 
jąc sławy europejskie. 

Wyjazd zespołu nastąpi w koń- 
cu października. Kawalerzyści nasi 

  

wieszali transparenty z napisami 
antypaństwowemi. Byli to Wulf 
Rywkin, Berko Bekier i Maks Sza- 
piro. Następnego dnia aresztowano 
jeszcze dwuch wyznawców idei ko- 
munistycznej Mojrzesza  Beudca, 
Zysla Wajnrajcha wszyscy. osadzeni 
zostali na Łukiszkach. Po roku wy- 
puszczono ich za kaucją na wol- 
ność. Wówczas szef tej jaczejki 
Maks Szapiro uciekł do Rosji. Po- 
zostali zasiedli wczoraj w sądzie 
Okręgowym na ławie oskarżonych. 

Do sprawy powołano 32 swiad- 
ków. Jako obrońcy wystąpili me- 
cenasi Czernichow, Bill i Engel. 
Oskarżenie popierał p. prok. Bu- 
rzycki. 

Swiadkowie oskarženia rekrutu- 
jący się przeważnie z wywiadow- 
ców policji politycznej wskazują, 
iż oskarżeni działali pod dyrekty- 

tylko z pracy rąk nie jestem w stanie 
budować domu betonując składy, skła- 
dziki, nie jestem w stanie kupić ziemi 
w Porubanku, płacąc za wszystko dzie- 
siątki tysięcy złotych, jak to uczynił p. 
Drzewiecki, mając pobory nie większe 
od moich. Dlaczego p. Drzewiecki nie 
jest dotąd zawieszony w czynnościach, 
„mimo, iż nadużycia z naftą są udowod- 
nione, a wyłaniają się sprawy innych na- 
dużyć, jest dla mnie zagadką ? 

Racz przyjąć Panie Redaktorze sło- 
wo pełne szacunku i poważania. 

Kazimierz Czerwiński. 

  

Rozmaitości. 
Jackie Coogan i Charlie (Chaplin. 

Któż z bywalców kinowych nie zna 
tych świetnych artystów-przyjaciół? Któż 
się nie zachwycał ich grą, nie śmiał się 
z bajecznych „triców* przekomicznego 
Chaplina i nie rozczulała go tragedja 
młodego chłopca, sprzedającego gazety 
lub ginącego z głodu w zaułkach wiel- ŻY adi ac knisa НН : 5 1 к 

ЕЁЩ…Ё“&Ъ.Ё?@"Ё»‹…Ё!ЁЕЁЁЁ"і›ЁЁЁЁЁ‘Ё bliższej przyszłości. (z) przytrzymano niejakiego Bodokina udadzą się do portu Brema, skąd wami idącymi z Mińska. Wskazują kiego miasta? 
mi artystki będą artyści o ustalonej sła- za nielegalne przekroczenie grani- na okręcie Tow, Amerykańskiego na to dowody rzeczowe jakie zna- Oto jak nastąpiło pozuanie wielkich 

wie, abienės Warszawy: B. Mierzejew- SAMORZĄDOWA. CY Z Litwy do Polski. Przy zatrzy- „President Harding" w dniu 3  jęziono przy oskarżonych jak listy artystów srebrnego ekranu. Chaplin prze- 
M E Mena , 6 ———————. maniu znaleziono większą sumę  stopada odpłyną do Ameryki. i rozkazy z G. P. U. w. Mińsku w la Gia "e RA 
SKOWSKI, ©. чег2: 1 1 inni. każ m а Aa p ‚ 1 аеа . „ 

y £. Napoleon“ W sprawie zmian granic dolarów, oraz około 1000 zł. pol transparenty i t. d. 40.padł „na małego chłopczyka, З 
"_ Operetka „Teresina 
odegraną zostanie bez żadnych skrótów, 
z chórami i własną orkiestrą pod dy- 
rekcją Stanisława Nawrota. . 

Bilety nabywać można w biurze 
'„Orbis” Mickiewicza 11. 

MIEJSKA. 

# 

— Posiedzenie komisji roz- 
budowy miasta. W dniu dzisiej. dowego. (2) Hołmy-Wolmera jeden z członków Nr. 14199 został rozbity o płot okalają- Po krótkich przemówieniach  Jakim? 
szym,o godz. 8 wieczorem odbę- Z_ POLICJI straży litewskiej niewiadomo z ja- cy boisko. Zderzenie nastąpiło z racji obrony sąd pod przewodnictwem — Że będę dużo zarabiał. 

dzie się posiedzenie komisji roz- ścyj kiego powodu zastrzelił z rewol- tego, że szoferzy urządzili wyścigi. ‚ p. Owsianki udaje się na naradę i — ile? ' 4 

budowy miasta Wilna. dół od = = pay R ŚL weru swoich 2-ch kolegów. Ostat- autobusu Nr. 14199 Tarasiewicz zbiegł wynosi wyrok skazujący Wulła „No ze trzy tysiące dolarów mie. . 
Na porządku dziennym znajdują aj odbył się w lokalu posterun- nim piątym wystrzałem Odebrał Szofer drugiego autobusu został przez Rywkina i Berkę Bekierą za wy- SO to trochę za dużo. Może by 

się sprawy: 
1) odczytanie protokułu z dzia- 

/łalności komisji, 
2) sprawa podań  poszczegól- 

nych firm i właścicieli domów o 
požyczki, 

3) sprawa podań petentów, któ- 
rym przyznano pożyczki zasadniczo, 

gmin w powiatach. Wojewoda 
Wileński wydał okólnik do Sta- 
rostów ustalający szczegółowe wy- 
tyczne przy Opracowaniu  projek- 
tów zmian granic gmin w powia- 
tach. Okólnik ten ukaże się w naj- 
bliższym numerze Dziennika Urzę- 

ku wodnego, egzamin niższych 
funkcjonarjuszy tego posterunku. 

Przy egzaminach był obecny 
Komen. Okręgu P. P. p. Inspektor 
Praszałowicz. (x) 

Z POCZTY. 

— Sprzedaż nalepek L.O.P.P. 
Komitet Spo- 

skich. Tegoż dnia w czasie przekro- 
czenia granicy zatrzymano w rej- 
onie Glińciszek niejakiego Wilhel- 
ma Witejkę, ktorėgo przekazano 
władzom administracyjnym. (z) 

— Mord i samobójstwo wśród 
strażników litewskich. W rejonie 

sobie życie. (x) 
NADESŁANE. 

— Podziękowanie. Dotknięci boles- 

ną stratą i cierpieniami naszych sióstr 

uważamy za swój obowiązek złożyć wy- 
razy gorącej podzięki p. p. profesorom 
lekarzom Kliniki chorób wewnętrznych 

"U. S$. B. za ofiarną pomoc lekarską, sio- 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Katastrofa autobusowa na An- 

tokolu. Wczorai naprzeciw boiska 6 p.p. 
Leg. zderzyły się autobusy Nr. 14149 
i 14113. Wskutek zderzenia autobus 

policję aresztowany. 
W autobusie Nr. 14199, który uległ 

rozbiciu odniosło obrażenia cielesne 
kilka osób, wobec czego na miejsce wy- 
padku zawezwano Pogotowie Ratun- 
kowe. 

_Z pośród osób, które ucierpiały z 
racji katastrofy, zanotowaliśmy nazwiska 
pp. Rogowicza, Sienkiewiczowej, Naru- 
kieja i Olszewskiej. Pogotowie Retunko- 

Zeznania swiadków obrony nie 
wnoszą nic nowego do sprawy. 

Rzecznik oskarżenia domaga się 
surowego wymiaru kary, wskazując 
na wybitnie antypaństwowy charak- 
ter jaczejki. 

wieszanie transparentów nawołują- 
cych do. zbrojnego wystąpienia 
przeciw Polsce na 2 i pół roku 
ciężkiego więzienia z pozbawie- 
niem praw stanu. Jako środek za- 
pobiegawczy sąd zastosował areszt 
bezwzględny. 

Zyzla Wajnrajcha i Mojżesza 

łobuzerską miną zabawiał się rzucaniem 
skórek bananowych pod nogi przechod- 
niów. Zastanawiała wybitnie fotogenicz- 
na twarzyczka malca, zwrócił się do nie- 
go wielki Chaplin i taka się wytworzyła 
rozmowa: 

— Chciałbyś grać w kinie? 
‚ — Dlaczego nie. — Ale pod warun- 

kiem ... 

tak szanowny obywatel zmniejszył nieco 
swe wynagrodzenia. Na początek mogę 
dać 300 dolarów. 

— Tak, ale jeden jeszcze, że na tych 
ych warunkach pracować będzie mój 

uš, 

I tak, wstał „odkryty* najbardziej 
fotogeniczny z chłopców w Ameryce. 
  

  

n 0, w urzędach poczt. e ы > 

4) podanie Bergera w sprawie łeczny Ligi Obrony Powietrz. Paf- strom szpitalnym i całemu personelowi oficerom: |--2 9 płk uł. l zm z 29 pp. Beudca wobec braku dowodów Dr. D. Olsejk 
przyznania mu pożyczki na budo- stwa zwrócił się do władz poczto- kliniki za serdeczną opiekę podczas cho- Wypadek powyższy bezwzględnie jest WINY sąd uniewinił. z В © 

ę domu wych z prośbą o zezwolenie sprze- roby, oraz wszystkim osobom, które w  Karygodny. Czas przeto wielki aby wła- Zdan. „Choroby uszu, gardła i nosa 
i 5) wolne wnioski. 
— Posiedzenie komisji higje- 

niczno - lekarskiej Magistratu. W 

daży w urzędach i ageńcjach pocz- 
towych nalepek w cenie po 1, 5i 
10 gr. za sztukę w celu zdobycia 

tej ciężkiej dla nas chwili okazali nam 
tyle żywego współczucia i pomocy. 

Tadeusz i Romuald Kawalcowie. 

dze miejscowe, zechciały bliżej przyjrzeć 
się słabemu naogół a tak, niebezpiecz- 
nemu dla życia obywateli ruchowi auto- 
busowemu w Wilnie. (x). Wstępujcie do L. O. P. P. 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3 
Przyjmuje od 9 — 10 rano 

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. i — 3 po poł. 

s" 
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Każdy może mieć ślicznie wykonany portret o 50% taniej przysy- | SRPISzNS>NGONG2 09 garnizonów: Mołodeczno, Helenowo, Krasne, Z. JOC, Niemiecka 24 ki jutowe, wycieraczki, 
łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen- Wilejka-powiatowa i Białystok oraz na ro- : a-1327 brezent do wozów, kalo- tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. s»|] ŚSRŁAD FARB $ voy kominiarskie na garnizon Grodno— ]. [ ОИ оее rzenia das Rych 

I-szy Wileński Zakład Artystycznych Portretów @ ё na przeciąg jednego roku t. j. od 1-go lis- dw l Społeczna dawn. Pod- na, Rudnicka 2. 11845 
ję L. MIZEREC, Wilno, Ś-to Jańska 6. Firma egz. od r. 1910. Jana Mazurkiewicza Wii i topada 1926 r. do 1-go listopada 1927roku. Chor. weneryczne, zamcze, Królewska Nr,9. — — 
j 2 W LINIE | Szczególowe ogłoszenie w Nowym Kur- oba gt jork o A Asz Aa D.H. BRACIA CHOLEM 
>: (GDWGONGOWGONGOWGOWGO erze Polskim i w Nowym Dzienniku Kre- Ne, u. Vieńska I. Z inety. 1498.p 730, Wr: 1846, Kwia- 
Ё : _°°®°№° Dominikańska 14 dain, { RCA RO a basi, sa > S i i PZ 8 : е знаг Ž8lazo, blachy, belki, are | 
: N ajle pszą o rg anizację poleca pokosty, pędzle, farby olejne PRE e Budownictwa Krawcowa „Optyk-Rabin sz „= aw tudo 

: w dziale ogloszeniowym, i i emaljowe i t. d. 1606-0 1683 L. dz. 6658/R. B. NE aa uk Dowinicańs "a 5 — 51308° | 

ią Bezstronnošč w informowaniu į OWAP wyborowy. bei IójmiZSZE. 8 Nowootworzony Doktor medycyny aids Lis я 186 Щ“" WIE 

o poczytności pism, MGONGONGOUGONWGDWGHWHYZZA „Bar Wschodni. A, Cymbler 1641-0 (inwie, „52los26,, KOn- Nr. 22. Egzyst. od r. 1900. 

k j i j kł d i kiwi Z, A ; Сйо.гоЬч skėrne, wenery Ni Es Ni towary" ziiówe. po 2 Mh, deka. | 1 ем1сха . niadania, 2 W A lapė optycznyc 1 elektryczn. 

Ą Specjalizację w Uukadadzie Gabinet kosmetyczny A obiady i kolacje. > DDA UMIEJ mięczny N.jezier- a Pozo AE AJÓW: GLI | 
7 ogłoszeń i reklam, 1639-5 z Zdzienickiej UO Ea i, Ponoć Wór hotelu „Palace”. Ryby, Wilno, ul. Wielka 30, ° GSGGOEK "= | 

Ta : : M zabi ia AŻ OIR GW = konserwy, czekolady kra- telefon 9-08. a-1659 200 : 
) UCZCIWĄ PORADĘ Masaż twarzy, najnowsze stosowanie Radiolux'u, | Muzyka, gabinety, śpiew. Mickiewicza 12, róg Ta- jowe j zagraniczne, sery 2 

Ši ; Usuwanie zmarszczek. Farbowanie włosów. Ele- | Ceny dostępne. Kuchnia tarskiej, Od 10—2 15—1. szwajcarskie i holender- Fyracownia  wojtokėw Ogłoszenia | 
: w doborze odpowiednich wydawnictw, ktryzacja kosmetyczna. Usuwanie podbródka, | Pad kierunkiem wykwali- Panie od 9—10. 1507 skie, masło świeże. Ob- damskich, męskich i ) 

* likowanego prezesa kuch- sługa sumienna, dost dziecinnych. " Najlepsza do | 8, ° ul Mickiewicza 1—8 mistrzów. 1589 ” Ё A Rs : DE: ZE ’ do domów. 1633 wełna. Ceny umiarkowa- ” Dogodne warunki wsie Pa Karno m Nena ar, Jira Wiloikiego т 1655-1 Zez. W. U. W. Zdrowia L. 717/VI. Technik zębów Poz: th wejście w podwórzu na ” Rak 
umi- - t 

dla stałych klijentów, sztucznych lokujemy na dogodnych nit*, Gdańska 6, poleca : a KJ | 

    

Kino - Teatr 

„Helios“ CZAR WALCA” 
Wileńska 32. 

Słoneczny film! 2 godziny rozkoszy! Miotający skry dowcipu, wybuchający rakietami śmiechu 
fajmilszy film świata w 10 akt. na tle znanej operetki Strau- 
sa. W rol. gł. 3 gwiazdy: Mady Cristians, Xenia Desni i 
Willi Fritsch. Specjalnie ułożona ilustracja muzyczna. 

  

  

-wieś6 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg 
seks Szur m zaułka Św. Mikołaja Nr. 1. 1505 
  

  

  

  
wa. 50 TANIEJ NIŻ U AGENTÓW АНИ НАИ Osana   

POLECA: Mapy, globusy, tablice poglądowe, 
cyrkle. 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 

Pržyrządy fizyczne. Szkło laboratoryjne. 
Odczynniki. Meble szkolne.  1572—7     

  
  

    

Do wynajęcia 5 pokoje 
umeblowane, pokój dla służącej, kuchnia, 

łazienka, telefon na miejscu, dla samotnych 
Ą LINDEWIESE Į 
w Polsce i 

  

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
w Grodnie, ogłasza w dniu 20 października 
1926 r. na godzinę 10-tą przetarg na robo- 
ty asenizacyjne w budynkach wojskowych 

a Skolimow pod War- 
szawą, tel. Nr. 20. 

Cały rok otwarte. 

g Saaojim KORÓ В 
В 
В 

DBARALSOCODOEOOWA 
1527-3 

RUBRZEOORAGRAWĘ |PYżaina 46. Sprzedaż 
i kupao podręcawików 
szkolnych we wszystk. ję- 
zykach Oraz  materjały 

ska 21. Medal duży srebr= 
8 а-1616 ny. 

SE specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony. 

  

  

  

      

          

  

Gramplony, Pet; п 
sięcy. Duży wybór płyt . 
gramoionowych i patefo- 
nowych. Ul. Wiełka 21. 

1679-b 

L (były maj- 
ster firmy Paweł Bu- 

re) Witold Jurewicz, ul. 
Mickiewicza 4. 1677-а 

erata, linoleum, chodni- 

| 
я A ы i я : iśmi „ Ceny dostępne 
Po cenach h w najlepszych gatunkach do е „| lub rodziny bezdzietnej. Dowiedzieć się w piśmienne. Aa 

fab h papa dac owa natychmiastowego nabycia m A 2 i PA AG R Leczenie ciežkich Malai ZCP OK 

nw składzie farb i artykułów elektrotechnicznych „i | | b | į la l ОМОГ Szkolna administracji „Kurjera Wiieńskiego". _1661-1 ry op w DRE Jedinik "zębów sztucz Zębów «sztucz: Skład naczyń, gięcie | 

Wilno, ul Wielka 66. Tel. 941. Schrotha. nych na złocie i kau- lamp, M. Zalcberg, Ba- 
Zawiadomienie. czuku. L. Minkier, Wileń- zyljańska 6. a-1225 

  

    

  

  

znajdzie każdy z zaufaniem zgłaszający się do Przyjechała słynna 1491 warunkach bez ryzyka. naczynia aluminiowe, e. |adłodajnia M. Rudz, j iej 

"ZNA © ” Е 8 ko wróżk zi hi 2 tk „L. Minkier Wileńskie Biuro maljowane oraz wszelkie Į Zawalna 28—30. Šilas na najbardziej 

В B iur a R e ki am o W e £ o a- chiromantiaa So Komisowo - Handlowe Wyroby dla gospodarstwa dania, obiady, kolacje, dogodnych 
: > wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- * 3 Ul. Mickiewicza 21, zde A niskich ce- p Ceny dostęp: k 

w Wilnie, ul. Garbarska Nr 1, tel.82. j |sons. Przepowada przysiość o milości. st: POKÓJ sygn i; ek 82 "tr wią, | mada" jąba Warunkach | dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- jecia dla samot ‚ Maga DAC A ADMINI 4 PROSZĘ ŽĄDAČ OFERTY. , ш. Miynowa Ža brana getod). aria lų senei amas mak, Кя В ое kapsisy KOJCZykł „AD TRA0IA, 
Proszę wzywač Przedstawicieli Biura przez TELEFON Nr. 82. Ū Od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz. at o Sata Taki a OEG GT Nie AA RSA o ” Jagiellońska 3. | 

„m. I, - fasony. G. * ie- większ r. N. Rejt- я : 
(0GDWGONWGONGONWGONWGDNGDIO 00000 00 OOOG888 siege. 1665-3 dy. b-1259 cka 21, m. 26.  I676-a bord. Niemiecka 4. 1618 SX >GG 

Wydawca 'Tow. Wydaw. „Pogoń sp. z ogr. odp. Druk. „Pax, ul. św. Ignacego 5. Tel. 8-93, Redaktor odpewiedzialny Michał Szukiewicz | 

 


