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Inicjatywa młodyc 
Gdy fatalna polityka rządowa 

w stosunku do mniejszości naro- 

dowych pogłębia nie tylko coraz 

bardziej przepaść, która się rozwar- 

ła pomiędzy czynnikami rządzące- 

mi w państwie, a jego inoplemien- 

nymi obywatelami, ale wytwarza 

coraz wyraźniejszą oziębłość i nie- 

chęć tych inoplemiennych obywa- 

teli do społeczeństwa polskiego, na 

odpowiedzialność którego jest coraz 

częściej i wyraźniej zwalana pollty- 

ka czynników w Polsce rządzących, 

"gdy nie tylko o jakieś porozumie- 

nie, ale i wymianę myśli nieraz 

trudno pomiędzy nieufnie ustosun- 

kowującemi się obozami starszego 

społeczeństwa, inicjatywę wspólnej 

pracy ku wspólnemu dobru podej- 

mują młodzi. 

Oto leży przed nami z paździer- 

nika Nr.41 „Siewu”,organu Związku , 

Młodzieży Wiejskiej, który w czo- 

łowym artykule rzuca myśl na tle 

życia wiejskiego podjęcia wspólnej 

pracy wspólnemi siłami dla wspól- 

nych celów przez młodzież polską, 

białoruską i ukraińską. 

Gdy nie mogą porozumieć się 

starzy, z zapałem i wiarą młodzień- 

czą w słuszność sprawy podejmują 

ją młodzi, podejmują na szerokiej 

podstawie tolerancji wzajemnych 

przekonań i szczerej chęci wzajem- _ 

nej pomocy. 

„Siew” pisze: 

„Sądzić należy, że dopiero mło- 

dzież wiejska wychowana w atmo- 
0 sferze wzajemnego poszanowania 

uczuć narodowych i religijnych, 

szczerej współpracy, opartej na za- 

ufaniu i zrozumieniu wspólnych in- 

teresów, może zmienić na lepsze 

stosunki panujące na ziemiach 

wschodnich. 

Nie potrzeba szeroko omawiać 

nastrojów ideowo-politycznych, ja- 

kie nurtują wśród ogromnej więk- 

szości młodego pokolenia wsi pol- 

skiej. Jest to młoda demokracja, 

której obce są hasła nacjonalisty- 

czne, która docenia wartości du- 

chowe innego narodu i potrafi u- 

szanować jego uczucia religijne i 

tradycje narodowe. 

Młodzież wiejska skupiona pod 

sztandarem Związku Młodzieży Wiej- 

skiej wykuwa lepszą dolę dla sie” 

bie, stawia pewne kroki na drodze 

do odrodzenia wsi i przygotowuje 

się do obywatelskiej pracy w Rze- 

czypospolitej z chęcią utrwalenia 

w państwie polskiem zasad toleran- 

cji, poszanowania godnošci każde- 

go człowieka i stworzenia warun- 

ków dla swobodnego rozwoju wła= 

ściwości duchowych i kulturalnych 

każdej narodowości. Taką atmosie- 

rą owiana młodzież wiejska, pra- 

gnęłaby widzieć przy tym samym 

warsztacie pracy białoruską i ukra- 

ińską młodzież wiejską, czemu dała 

wyraz w uchwale, powziętej jedno- 

myślnie na ostatnim Zjeździe, któ- 

rej treść brzmi: „W dążeniu do 

zgodnego współżycia wyrażamy go- 

towość serdecznego poparcia dla 

dobra własnego, wsi i Rzeczpos- 

politej wspólnej pracy wśród brat- 

niej wiejskiej młodzieży ukraiń- 

skiej i białoruskiej, dziejowemi lo- 

sami związanej z nami”. 

Czy jednak młoda wieś polska 

zostanie zrozumiana przez drugą 

stronę, czy ta Szczera życzliwość, 

chęć współpracy polskiej młodzie- 

ży wiejskiej znajdzie odwzajemnie- 

nie u białoruskiej i ukraińskiej mło- 

dzieży wiejskiej? 

Sądzić należy że wcześniej czy 

później musi to nastąpić. Wspólny 

interes gospodarczy, obrona przed 

temi samemi nieprzyjaciółmi—przy- 

czynią się do nawiązania stosun- 

ków, opartych na współpracy mię- 

dzy młodzieżą wiejską wzmianko- 

wanych narodów. 

Popatrzmy bowiem na wieś pol- 

ską, białoruską czy ukraińską, za- 

stanówmy się nad niedolą i poni- 

żeniem chłopa w Polsce, nad jego 

ciemnotą, które to zmory gnębią 

jeszcze naogół mieszkańców wsi 

w naszym kraju. Któż weźmie się 

szczerze i skutecznie do poprawy 

ich losu? Któż zechce wykrzesać te 

siły, jakie drzemią w duszy chłopa? 

Sami musimy ująć los w swe ręce 

i kuć, kuć, aż wykujemy lepszą od 

dzisiejszej dolę. 

Rozejrzymy się, ile pracy nas 

czeka, ile przeszkód musimy prze= 

zwyciężyć w dążeniach do osią- 

gnięcia zamierzonego celu, ile złej 

woli spotkamy na naszej drodze, 

z jaką siłą ciemnoty i nieuświado- 

mienia trzeba nam się borykać? 

Czyż polska, ukraińska i białoru- 

ska młodzież wiejska nie poda so- 

bie rąk w tej pracy? Czyż inna jest 

dola chłopa polskiego a ukraiń- 

skiego, czy białoruskiego? Dlacze- 

goż więc mamy rozpraszać nasze 

wysiłki nad zaspakajaniem naszych 

  

     

    

   
     

| pragnień, nad wywal- 

eżnych nam  praw?.. 
nędzy z naszych 

   

większym ni : 

zem bolączką chłopów jest niedo- 
statek, czasami graniczący z nędzą 

oraz ciemnotą. 

Jeśli więc pragniemy zmienić te 

stosunki na wsi, jeśli chcemy, by 

zakwitły tam dobrobyt i kultura — 

musimy puścić w niepamięć dawne 

nieporczumienia, zakasać rękawy i 

środkami najskuteczniejszemi dą- 

żyć do zmiany pańszczyźnianego 

oblicza naszych wsi. A tym środ- 

kiem niewątpliwie skutecznym—to 

solidarna działalność włościan w 

Polsce, bez względu na narodo- 

wość i wyznanie. 

Być może, że obecnie ta współ- 

praca między starszem społeczeń- 

stwem jest utrudniona, że posta- 

wiono między chłopem polskim, a 

ukraińskim czy białoruskim różne 

tamy, często sztuczne, które im za- 

słaniają wspólne cele. Młodzież 

jednak zerwie te szkodliwe zagrody, 

przezwycięży zapory nieufności i w 

imię dobrze zrozumianego interesu 

poda sobie ręce do wspólnego dzia- 

łania. 

W jakież więc formy organiza- 

cyjne winna przyoblec się ta współ- 

praca? 

Podstawą i zasadniczą komórką 

organizacyjną Związku Młodzieży 

Wiejskiej jest Koło, odpowiadając 

więc na powyższe pytanie, trzeba 

określić, czy chcemy tworzyć wspól- 

ne Koła, czy oddzielne dla mło- 

dzieży polskiej, oddzielne dla u- 

kraińskiej czy białoruskiej. Jestem 

zwolennikiem pisze autor artykułu, 

drugiego systemu, który jest bar- 

dziej wychowawczy odsuwa jakie- 

kolwiek podejrzenia O uboczych 

celach współpracy, niszczy nieuf- 

ność między młodzieżą, może stwo- 

rzyć zdrowe współzawodnictwo w 

pracach Kół, daje możność mło- 

dzieży swobodniejszego i pełniej- 

szego czerpania z dorobku swego 

narodu. Współpraca między Koła- 

mi tej samej wsi lub sąsiednich 

polegałaby na wspólnem działaniu 

- przy urządzaniu większej zabawy, 

przedstawienia, wysadzania dróg 

h. Wybór Polski do Rady Ligi Narodów 

był aktem sprawiedliwości międzynarodowej. 

WARSZAWA. (Pat). W odpowiedzi na depeszę otrzymaną od de- 

legacji polskiej do Ligi Narodów z podpisami sen. Posnera, pos. Dęb- 

skiego, Niedziałkowskiego i Rudzińskiego wyrażająca wdzięczność za po- 

moc w sprawie wyboru Polski do Rady Ligi Narodów deputowany 

Locquin prezes francusko-polskiej grupy parlamentarnej wysłał na ręce 

posła Dębskiego depeszę treści następującej: Francusko-polska grupa 

parlamentarna głęboko wzruszona waszą depeszą z wyrazami po- 

dzięki przesłanemi z Genewy cieszy się wielkim sukcesem odnie- 

sionym przez Polskę w Lidze Narodów i jest szczęśliwa, iż przy- 

czyniła się do tego aktu sprawiedliwości międzynarodowej, zgodne- 

go z życzeniem wszystkich Francuzów. Francusko-polska grupa par- 

lamentarna w połączeniu z polską grupą będzie prowadziła w dalszym 

ciągu działalność mającą na celu osiągnięcie idei pokoju i wolności obu 

krajów. 

Stanowisko Polski w sprawie roz- 
brojenia. 

GENEWA. (Pat). Podkomisja wojskowa Ligi Narodów obradująca 

nad sprawą rozbrojenia ukończyła dziś dyskusję nad kwestją bezpieczeń- 

stwa i rozbrojenia regjonalnego. 
które zmierzają do stwierdzenia, i 

Przyjęto szereg propozycyj polskich, 

ż tylko techniczna organizacja wzajem- 

nej pomocy w danym rejonie gwarantuje bezpieczeństwo przeciwko każ- 

dej napaści i może pozwolić na rozbrojenie oraz, że rejon musi być 

rozpatrywany nietylko z punktu widzenia bezpieczeństwa i rozbrojenia, 

ale i z punktu widzenia samowystarczalności ekonomicznej. 
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Bersin o pakcie rosyjsko-litewskim, 

WIEDEN, (Pat.) „Neue freie Presse* zamieszcza rozmowę swego 

korespondenta z przedstawicielem unji sowieckiej w Wiedniu Bersinem 

na temat traktatu rosyjsko-litewskiego. Bersin oświadczył, iż nowy trak- 

tat nie zawiera niczego, coby mogło niepokoić zwolenników pokoju. 

Uwaga ta również odnosi się do oświadczenia rządu sowieckiego, iż 

podtrzymuje swe dawne stanowisko w kwestji wileńskiej, tak samo jak 

nie uznaje traktatu Wersalskiego i St. Germain. Deklaracja ta nie wpły- 

nie w niczem na pokojowy kierunek polityki zagranicznej Sowietów. 

Kwestja wileńska pozostaje do załatwienia między Litwą a Polską. Uwa- 

żaliśmy swój obowiązek przedstawić nasz pogląd na temat samookre- 

ślenia narodów, jakkolwiek traktat sowiecko-lJitew: 

„przeciwko żadnemu państwu, ani grupie państw. 
ski nie jest kierowany 
W interesie zabezpie- 

czenia pokoju Europie Wschodniej należy życzyć, aby po naszym trak- 

tacie z Litwą nastąpił traktat z Finlandją, Estonją i Łotwą a nawet i z 

  

Dziennikarze czescy w Gdańsku. 

GDAŃSK, (Pat.). Dziś rano przybyła tu z Warszawy wycieczka 

dziennikarzy czechosłowackich, której z ramienia M. S. Z. towarzyszył 

p. Żelisławski. Na dworcu powitał gości przedstawiciel komisarjatu p. 

Wołowski i prezes Syndykatu Dziennikarzy Pomorskich redąktor Teska. 

Po śniadaniu w Polskim hotelu „Continental* dziennikarze zwiedzili na 

okręcie Rady Portu port gdański w towarzystwie delegata polskiego do 

Rady Portu inż. Zarzyckiego, który udzielał szeregu wyjaśnień, dotyczą- 

cych stosunków w porcie gdańskim. Po południu goście podejmowani 

byli obiadem w piwnicach Ratusza przez zastępcę komisarza generalnego 

p. Zaleskiego. 
Pan Zaleski wygłosił przemówienie, witając w serdecznych słowach 

przedstawicieli narodu czeskiego i podkreślając iż dostęp Polski do mo- 

rza ma wielkie znaczenie nie tylko dla Polski, ale wszystkich jej przy- 

jaciół. Wskazał on na konieczność współpracy  Czechosłowacki i Pol- 

Ski w interesie powszechnego pokoju i zakończył toastem na cześć na- 

rodu czechoslowackiego i wiernego przyjaciela Polski p. Czerny. Na 

przemówienie to odpowiedział prezes Syndykatu Dziennikarzy cze- 

chosłowackich sen. Pichl. Podkreślił on, iż uczestnicy wycieczki są za- 

dowoleni z możności poznania Gdańska tego polskiego dostępu do mo- 

rza. Radość ich jest tem większa, iż przed wiekami oddziały czeskie 

walczyły obok Polaków przeciwko wspólnemu wrogowi i dotarły do 

wybrzeża słowi*ńskiego Bałtyku. W historji ten fakt, jak i dzisiejsze od- 

wiedziny, wskazuje na odwieczną 

ramię Słowian 

tęsknotę Polan do morza, dającego 

potęgę i niepodległość, do czego oba 

rozciąga się dzisiaj 

narody mają pełne prawo, to też 
po przez Polskę i Jugosławtę Od 

Bałtyku do Adrjatyku. Mówca zakończył toastem na cześć zbliżenia pol- 

sko-czeskiego. Następnie w imieniu ziem pomorskich witał. gości prezes 

Teska, któremu odpowiedział redaktor „Narodni Listi* p. Cerwenka. 

TEST ITT TO INTA IBO ERYKA VDNET TAS 

drzewami, budowy łaźni czy domu 

ludowego i t. d. W wyższych ko- 

mórkach organizacyjnych, a więc 

np. w okręgach byłyby osobne Za- 

rządy Kół Młodzieży danej narodo- 

wości, a pozatem delegaci tych Za- 

rządów tworzyliby jakby władzę 

nadokręgową, któraby uzgadniała 

pracę na terenie powiatu; taka sa- 

ma budowa organizacyjna byłaby w 

województwach. Pozatem wszystka 

młodzież danego narodu tworzyła- 

by swe Zarządy Główne, a delega- 

ci tych — Zarząd Główny Federa- 

cyjnego Związku Młodzieży Wiej- 

skie w Polsce. Zresztą ogniwa po- 

średnie między Kołami a Federacją 

mogłyby przybierać różne formy, 

zależnie od miejscowych warun- 

ków. Zasadniczą jednak jest rze- 

czą, aby Koła dla młodzieży ukra- 

ińskiej i białoruskiej były organi- 
zowane osobno". 

Tyle młodzi. 
W jakich formach wyleje się 

konkretnie ta współpraca trudno 

przesądzać. Jest to projekt, jest 
myśl. „Siew* wzywa ogół młodzie- 
ży szczególniej z ziem litewsko-bia- 

łoruskich do wypowiadania się w 

tej sprawie. Do wypowiedzenia się 
wzywa też i młodzież ukraińską i 

białoruską, ] 

Myśli tej gorąco przyklasnąč 

należy. Może młodzież swym nie- 

chybnym instynktem znajdzie prę- 

dzej drogi, które gdzieś, schodząc 

na manowce, zgubiło starsze po- 

kolenie. 

Wierzmy w to. Wszak do mło- 

dych należy życie i przyszłość. 
mr. 

Sejm i Rząd. 

(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

Konferencja w Ministerium 
Spraw Zagranicznych. 

W Ministerium Spraw  Zagra- 

nicznych odbyła się wczoraj konfe- 

rencja, w której uczestniczył Mar- 
szałek Piłsudski i min. spraw za- 
gran. p. Zaleski. 

Przedmiotem konferencji była 
sprawa odpowiedzi Polski na pakt 

litewsko-sowiecki. Ustalono, że 

przedstawiciel Polski w Moskwie w 

przeciągu najbliższych dni złoży 
Sowietom odpowiednią notę. 

Czy taka nota będzie również 

złożona na terenie Ligi Narodów 
nie zostało jeszcze zdecydowane. 

Obrady komitetu ekono- 
micznego ministrów. 

Pod przewodnictwem p.min. skar- 

bu Czechowicza obradował wczoraj 

wieczorem komitet ekonomiczny 

ministrów. Komitet ekonomiczny 

na posiedzeniu wrześniowem ро- 

stanowił w zasadzie zbudować sieć 

elewatorów zbożowych.  Nastąpiły 

szczegółowe studja techniczne i 

finansowe prowadzone przez Mini- 

sterjum Rolnictwa. Komitet ekono- 

miczny polecił Ministerjum Rol- 

nictwa wykończyć całkowity plan 

budowy sieci elewatorów do dnia 1 

stycznia 1927 r. Następnie minister 

spraw wewnętrznych gen. Skład- 

kowski poruszył sprawę zaopatrze- 

nia w węgiel rynku wewnętrznego. 

Pan minister przemysłu i handlu 

Kwiatl.owski udzielił wyczerpują- 

cych informacyj o stanie produkcji 

weglowej i zawiadomił komitet o 

zamierzonych krokach ze strony 

swego resortu oraz M jum Komu- 

nikacji celem zabezpieczenia do- 

statecznej podaży węgla na zaspo- 
kojenie potrzeb przemysłu i kon- 

sumcji życiowych. Minister spraw 

wewnętrznych poruszył sprawę ko- 

nieczności przedsięwzięcia środków 

przeciwko nielegalnemu handlowi 

mieszkaniami, który odbywa się z 

krzywdą lokatorów. 
W tej sprawie komitet ekono- 

miczny polecił, aby Ministerium 

Spraw Wewn. w porozumieniu z 

Ministerjum Sprawiedliwości opra- 

cowało przepisy mające na celu 

wprowadzenie przymusu ogłaszania 

publicznego wolnych mieszkań przez 

naklejanie odpowiednich kartek na 

bramach domów, w których te wol- 

ne mieszkania się znajdują. W razie 

przekroczenia przepisu mają być 

stosowane surowe kary. Ponadto 

załatwiono cały szereg spraw bie- 
żących. (Pat.) 

Audjencje u Marszałka 
Piłsudskiego. 

Prezes Rady Ministrów Marsza- 
łek Piłsudski przyjął wczoraj am- 

basadora francuskiego p. Laroche'a, 

posła rumuńskiego p. Jacovaky'ego 

i prezesa Banku Polskiego p. Kar- 

pińskiego Oraz cały szereg osób 
wojskowych. 

W Ministerium Spraw We- 
wnętrznych. 

Dnia 7 października r. b. zło- 

żył wizytę ministrowi spraw we- 

wnętrznych Prymas Polski ks. Ar- 

cybiskup Hlond, prezydent miasta 

Jabłoński, prezez rady miejskiej 

Baliński. (Pat). 

Wizyty i rewizyty min. gen. 

Sławoj-Składkowskiego. 

Dnia 7 października minister 

spraw wewnętrznych gen. Sławoj- 

Składkowski rewizytował Prymasa 

Polski Arcybiskupa Hlonda oraz 

złożył wizytę kardynałowi IKakow- 

skiemu, metropolicie Dyonizemu, 

Prezesowi Sądu Najwyższego, Pre- 

zesowi Najwyższego Trybunału ad- 

ministracyjnego, Szefowi Sztabu 

Generalnego i Szefowi Kancelarji 

Cywilnej. (Pat). 

    

PASY skórzane 
BALATA i wielbiądzie poleca 

Anglopol 5ada13:' 15. 

    

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

Nowomianowany poseł polski 
w Rydze p. Łukasiewicz udał 516 
wczoraj wieczorem . na miejsce 
przeznaczenia. 

Przed wyjazdem p. Łukasie- 
wicz był przyjęty przez Prezesa Ra" 
dy Ministrów Marszałka Pilsud- 
skiego i min. spraw zagran. p. 
Zaleskiego. ‹ 

W ciągu b. m. zostanie ogło* 
szony w drodze dekretu Prezyden- 

"ta Rzeczypospolitej projekt ustawy 
przemysłowej. 

Były minister oświaty Sujkow- 
ski mianowany został naczelnikiem 
Wydziału w Głównym Urzędzie 
Statystycznym. 

Polska Agencja Telegraficzna | 
upoważnioną została do stwierdze- 
nia, iż zamieszczona w kilku pis- 
mach wiadomość o ustąpieniu mi- . 
nistra przemysłu i handlu inż. 
Kwiatkowskiego jest pozbawiona 
podstawy. W szczególności niepraw- 
dą jest, iż w dniu 6 b. m. p. mi-- 
nister tę sprawę Panu Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej, z którym w 
rzeczywistości w tym dniu ani w 
tej sprawie wcale nie rozmawiał. 

Dziś zaczyna w Warsząwie о- 
bradować zjazd mniejszosci naro- 
dowych ukraińskiej, białoruskiej, 
litewskiej i niemieckiej w sprawie 
utworzenia wspólnej stałej siedzi- 
by w Warszawie dla ochrony inte- 
resów mniejszościowych. 

© 
30-go października odbędzie się 

w Warszawie zjazd przedstawicieli 
instytucyj oszczędnościowych. ||| 

2 kifwy Kowi 
W sprawie umowy handlo- 

wej z S. S. S. R. 

KOWNO, (tel. wł.). Z miaro- 
dajnych źródeł wiadomo, żę w 
dniu 9 bm. wyjedzie z Kowna do 
Moskwy specjalna delegacja w ce- 
lu zawarcia umowy handlowej z 
Rosją Sowiecką. A 

Przewodniczącym komisji ma 
być dr. Puryckis. Przemysłowców 
reprezentować będzie, członek izby 
handlowej Pietkiewiczius. 

    
         

Nacjonaliści przeciwko szko- 
łom polskim. 

KOWNO, (tel. wł.). Z ostatnie- 
go zjazdu nacjonalistów litewskich 
w Kownie zwraca specjalną uwagę 

rezolucja zwrócona przeciwko roz- | 

wojowi szkół polskich na Litwie. 
Rezolucja, powyższa — skiero- 

wana jest rzekomo tylko przeciw- 
ko tym szkołom polskim, które. 
uprawiają polityką. 

Doroczna „manifestacja*. | 

KOWNO, (tel. wł.). Towarzyst- | 

wo oswobodzenia Wilna. wydało 

odezwę, aby w dniu 9 październi” 

nika, to jest dnia zajęcia przez 
wojska Żeligowskiego Wilna, wszy- 
scy mieszkańcy Litwy wzięli udział 

w żywiołowej manifestacji prote- | 

stacyjnej. 
Ponieważ dzień ten uważany © 

jest w Litwie za dzień żałoby, nie- | 
wolno odbywać żadnych zabaw pu- 

blicznych. 

    

Odczyt p. Smetony. | | 

KOWNO, (Pat.). Były litewski 
prezydent republiki Smetona wy- 

głosił odczyt na temat traktatu li- 
tewsko-sowieckiego. Oświadczył on, 
iż do zawarcia tego traktatu zmu- | 

siły Litwę stosunki wewnętrznej 
polityki ekonomicznej. + 

W porozumieniu z Rosją i Niem- 
cami będzie možna rozwiązač kwe- | 

stję Wilna i Klajpedy. Otwarcie 

tranzytu polskim towarom przez | 

Libawę oraz spławu na Niemnie 
uważa prelegent za niebezpieczne, 
gdyż Polska mogłaby wykorzystać .| 

dla niebezpiecznych eksperymentów | 

takie incydenty, któreby się mogły 

wydarzyć w czasie transportu. 
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Ma arenie międzynarodowej. 
Po spotkaniu Chamberlaina 
z Mussolinim. Środkowo- 
europejski kartel stalowy. 

Charakterystycznem jest zjawis- 
ko, że prasa rozmaitych krajów w 
sprzeczny sposób komentuje spot- 
kanie Chamberlaina z Mussolinim 
w Livorno. O ile prasa włoska u- 
derza w wielki dzwon, mówiąc o 
Livorno i przedstawia je jako po- 
rozumienie dwuch mężów stanu w 
sprawach pierwszorzędnej wagi, db- 
tyczących ogólnej polityki 
wej, o tyle prasa angielska, idąc 
za wytyczną, podaną przez Cham- 
berlaina w jego wywiadzie, z ko- 
respondentem Reutera bagatelizuje 
rozmowę dwuch ministrów, nazy- 
wając ją, według słów Chamberlai- 
na „raczej spotkaniem się przyja- 
ciół, niż ministrów spraw zagra- 
nicznych“. 

Takie uspakajanie opinji ze 
strony prasy angielskiej miało tem- 
większą rację bytu, że informacje 
włoskie wywołały niesłuszną pani- 
kę u sąsiadów, jakby porozumie- 
nie w Livorno miało być podsta- 
wą przeciwwagi dla porozumienia 
francusko-niemieckiego w Thoiry. 
Aby się upewnić co do płonności 
tych obaw wystarczy sobie przy- 
pomnieć, że Anglja jest pierwszą 
rzeczniczką pokoju europejskiego 
i medjatorką stosunków francusko- 
niemieckich, niemożna jej więc po- 
sądzać o chęć jakiegokolwiek prze- 
ciwdziałania porozumieniu w Tho- 
iry. 

Z drugiej znów strony, znając 
nastrój współczesnej prasy włoskiej 
i entuzjastyczny stosunek do Mus- 
soliniego, nie zdziwimy się wyol- 
brzymianiu przez nią znaczenia 
spotkania w Livorno, które, jak 
wiadomo, było zainicjowane przez 
dyktatora Włoch. 

Aczkolwiek informacje prasy za- 
granicznej są pod tym względem 
tak sprzeczne, to jednak z całem 
prawdopodobieństwem _— stwierdzić 
możemy, że prawda leży pośrodku. 
Spotkanie w Livorno nie było ani 
stworzeniem przeciwwagi dla Thoi- 
ry, ani też nie ograniczało się do 
kurtuazyjnego spotkania dwuch 

_ przyjaciół. Chamberlain z Mussoli- 
nim porozumiewali się niewątpliwie 
co do doniosłych aktualnych zaga- 
dnień polityki międzynarodowej i 
to specjalnie co do zagadnień inte- 

_ resujących w danej chwili Włochy. 
_Zoficjalnego komunikatu wiemy, 

że mówiono w Livorno o sprawie 
i i Tangeru, co do których 

„e y rozwinęły w ostatnich cza- 
| sach aktywną politykę, przyczem 

AE: potrzebna im jest aprobata angiel- 
 Pozatem niewątpliwie intereso- 

Mussolini sprawą niepoko- 
‹ o wzrostu wpływów nie- 

 mieckich na arenie międzynarodo- 
vej i zarysowującym się na hory- 
oncie, widzianym przez pryzmat 

kartelu stalowego blokiem środko- 
wo-europejskim. 

„ Najważniejszą jednak sprawą, 
_ omawianą w Livorno była, jak na- 

leży się domyślać, sprawa stosun- 
ków włosko-francuskich, które pod 
wpływem sprzecznych interesów 
coraz bardziej zaczynają się zao- 
strzać. Problem emigracji włoskiej, 
która kieruje się przeważnie na te- 

‚ „ytorja francuskie, staje się dla 

      
    

    

_ Móród kin i filmów. 
„ Wilno, jak każde miasto na ca- 

łej okrągłej kuli ziemskiej, biega 
do kin źle mówię, biega. Szanują- 
cy się wilnianin po wyżej lat 21, 

' nie biega, ale sunie się, nosi się, 
pelžnie... może co najwyżej pod- 
skoczyć do kińciuka „jeśli już kil- 
ku krewniaków i tyleż kuzynek 
powiedziało mu, że dany film jest 
„niczegowaty* albo nawet bardzo 
śliczny”. Bywały filmy dobrze re- 

- klamowane, na które zbierały się 
istne tłumy, ale prasa nie miała 

_ w tem żadnej zasługi. Bowiem Wil- 

. 

— пусь 

no takie jest i pod tym względem 
oryginalne miasto, że się w niem 
© kinach i ciekawych filmach nie 
pisze. A przecież zstąpiwszy z dum- 

Parnasów krytyki literackiej 
na którą i tak niema miejsca, sko- 

“ro nawet brak go na recenzje te- 
_"_ atralne, można by czasami poświę- 

  

   

   
   

   

k 

: 

  

cić chwil i wierszy parę na kino 
_we refleksje. 

_._ Ostatnio przykuwać musiały u- 
wagę jedne z najwspanialszych 

"kreacji techniki filmowej, ukazują- 
"ce się kolejno w filmach Nibelun- 

_ gach i w Robinie z lasu (Robin 
- Hood) 
| Ponury dramat pierwotnych 
 germanów w swej ostatniej części 
nie mający już ani jednej jasnej 
chwili wstrząsa niesamowitą grozą. 

_ Jeśli chodziło 0 nagromadzenie 
_ najstraszniejszych wrażeń i odda- 
nie pierwotnej dzikości owych cza- 
sów gdy żyły smoki, rycerze pijali 

„ hydromel z czaszek wrogów, a da- 
my chowały scięte głowy kochan- 

_ ków w wazonach róż, to film nie- 

świato- . 

Włoch coraz bardziej niebezpiecz- 
nym wskutek swego wzmagania się. 
W r. 1925 wyemigrowało z Włoch 
do Francji i jej kolonij 200.000 lu- 
dzi. Emigranci ci, przyjmowani 
przez Francję z otwartemi rękami, 
szybko się asymilują i rząd włoski 
jest bezsilny aby temu przeciwdzia- 
łać. Niedawne wrogie dla Francli 
manifestacje, urządzane w całych 
Włoszech po ostatnim zamachu na 
Mussoliniego i zdenerwowanie, któ- 
re wywołały one we Francji, były 
więc znamiennem memento o no- 
wym antagonizmie, który się w ło- 
nie nowoczesnej Europy u dwuch 
sąsiednich narodów zarysowywač 
się zaczyna. 

Ponieważ w interesach Anglji 
przedewszystkiem leży utrzymanie 
pokoju europejskiego, niedziw więc 
że Chamberlain pośpieszył spotkać 
się z Mussolinim, a wracając z Li- 
vorno konferował z Briandem, bo 
gdyby dojść miaio do konfliktu po- 
między Rzymem i Paryżem, cóż 
znaczyłoby dla pacyfikacji Europy 
dzieło Locarna i Thoiry? 

Trudno jest przesądzić szczegó- 
ły wyników rozmowy w Livorno, 
lecz wiedząc jak dalece Włochy są 
uzależnione, w swej polityce mię- 
dzynarodowej od Anglji i znając 
wybitny talent dyplomatyczny Cham- 
berlaina, należy mieć nadzieję w 
jaknajskuteczniejsze zażegnanie gro- 
żącego Europie zatargu włosko- 
francuskiego. 

* * 
* 

Zawarcie traktatu w sprawie 
kartelu stalowego pomiędzy Fran- 
cją, Niemcami, Belgją i Lusenbur- 
giem jest doniosłą podstawą ekono- 
miczną pacyfikacji Europy środ- 
kowej. 

Zwłaszcza ustępstwa porobione 
ze strony Francji i Niemiec na ko- 
rzyść Belgji dowodzą, że oba te 
państwa uznały dziś pokojową pro- 
dukcję ekonomiczną za swe zada- 
nie naczelne, któremu należy pod- 
porządkować swe antagonizmy czy 
to nacjonalistyczne czy też go- 
spodarcze. 

Produkcja kartelu obliczona jest 
odrazu na 27,528,000 tonn rocznie 
przyczem po upływie terminu trakta- 
tu, t. j. po pięciu latach przewi- 
dziane jest jej powiększenie do 
30,600,000 tonn. 

Spodziewane przez państwa u- 
kładające się przystąpienie do kar- 
telu Polski i Czechosłowacji cha- 
rakteryzuje między innemi 
tych dwuch państw w dziedzinie 
utrzymania pokoju europejskiego, 
opartego na podstawach gospodar- 
czych i otwiera im widoki na 
blizką współpracę z kartelem uad 
wzmożeniem swej produkcji meta- 
lurgicznej. 

Prasa wszystkich krajów wita 
z ządowoleniem powstanie środko- 
wo-europejskiego kąrtelu żelaznego, 
widząc w nim rękojmię powrotu 
stosunków gospodarczych Europy 
do przedwojennej stabilizacji. Zwła- 
szcza zaś przychylnie odnosi się do 
kartelu prasa niemiecka, która na- 
zywa go złagodzeniem zbyt twar- 
dych dla Niemiec warunków trak- 
tatu Wersalskiego. . Gr. 

  

Dr. M. Girszowicz 
powrócił. 

mieckiej wytwórni osiągnął swój 
cel. Niesamowita groza wiszącej 
nad Burgundami zemsty Krymhil- 
dy, która, uosobienie starożytnej 
Nemezis poświęci - wszystko i tru- 
pami okryje swój kraj i rodzinę by 
nad Hagenau pomsty słusznej za 
zabicie promiennego Zygfryda do- 
konać, ponura atmosfera nienawiś- 
ci przenika ten film. 

Artystka grająca rolę Krymnhil- 
dy dobrze wybrana jako typ o 
ciężkich rysach i postawie, kamien- 
nej woli i zapatrzeniu się w ideę 
zemsty. Hagen też dobrze pomy- 
Ślany, ale najciekawszą stroną o- 
brazu jest odtworzenie państwa 
fantastycznego króla Balamiry, ni- 
by Atylli, co na czele zupełnie dzj- 
kich, półnagich zastępów idzie na 
rycerzy w zbrojach. Сга artysty, 
odtwarzającego króla typ odraża- 
jący fizycznie, ale podległy uczu- 
ciom i wzruszeniom miłości jest 
pierwszorzędna. 

O ile w filmie niemieckie Ie- 
gendy rycerskie  odtwarzającym, 
wszystko jest ujęte od Strony ciem- 
nych potęg, zgrozę wywołując o- 
brazami potwornego okrucieństwa, 
tak znowu historja Robina z lasu 
uscenizowana wedle romansu Val- 
ter Skotta, mimo że i tam się nie 
jedno okropne dzieje, opromienio- 
na jest cała słonecznym humorem 
i wzięta na wesoło, zaś przez głów- 
nych wykonawców, świetnego i 
wspaniałego w ewolucjach wprost 
cyrkowych Faicbauksa, i artystę 
grającego króla Ryszarga Lwie Ser- 
ce, traktowana realistycznie z od- 
cieniem angiejskjego humor. Reali- 
zacja filmu jest jedną z najpiękniej 
artystycznie wykonanych rzeczy ja- 

rolę 

LSPLUR M PERI w DEKSBGSNOSZIE I 

Hr. Westarp © stanowisku Polski i Nie- 
miec wobec Ligi Narodów. 

GDANSK. (Pat). Przywódca partji narodowo niemieckiej hr. Wes- 
tarp zamieszcza w tutejszym Organie nacjonalistów „Danzigier Allge- 
meine Ztg.” artykuł poświęcony stanowisku Polski i Niemiec wobec Li- 
gi Narodów. Hr. Westrap stwierdza, iż przyznane Polsce prawo reelekcji 
posiada wielkie znaczenie ponieważ podkreśla jej wielkie mocarstwowe 
stanowisko. Fakt ten zwiększa gospodarczy i polityczny kredyt Polski 
i zapewnia jej wielką rolę wśród państw bałtyckich. Równocześnie wejś- 
cie Niemiec i Polski do Rady Ligi Narodów jest dla Niemiec wielkiem 
upokorzeniem. Cały skład Rady Ligi jest bardzo niekorzystny dla Nie- 
miec i ich polityki wschodniej. 

Z ZAGRANICY. 

Sprzedaż kolonii Angola. 

LONDYN, (Pat.). „Daily New* 
donosi z Rzymu, jakoby rząd wło- 
ski miał oficjalnie ogłosić dnia 20 
bm. o zawarciu układu włosko- 
portugalskiego w sprawie odstą- 
pienia Włochom kolonii Angoli za 
10 miljonów funtów. Chamberlain 
miał wyrazić zgodę na ten układ. 

Włochy, a Bułgaria. 

RZYM, (Pat.). Agencja Stefani 
komunikuje: Mussolini przyjął wczo- 
raj rano w pałacu Chiggi bułgar- 
skiego ministra spraw zagranicz- 
nych Burowa. 

W czasie dłuższej serdecznej 
rozmowy dwaj mężowie stanu 0- 
mówili kwestję, mające szczególnie 
ważne znaczenie dla sprawy wzmoc- 
nienie przyjaznych stosunków mię- 
dzy Włochami a Bułgarją. 

Szef rządu włoskiego wyraził 
Burowowi w imieniu rządu i na- 

  

rodu włoskiego wdzięczność za wi-/ 
zytę, która jest nowym dowodem 
serdecznych więzów, łączących oba 
kraje. 

Konferencja delegatów śórników. 

LONDYN. (Pat). Konferencja 
delegatów federacji górników ze- 
brała się ponownie dzisiaj celem 
zbadania linji przyszłej polityki 
górników. Konferencja otrzymała 
z poszczególnych okręgów rezulta- 
ty głosowania odrzucające propo- 
zycje rządowe oraz oświadczenie 
rządowe, iż jeżeli dziś propozycja 
ta nie będzie przyjęta to zostanie 
przez rząd wycofana. Konferencja 
zamierza powziąć dziś decyzję osta- 
teczną, to jest albo zgodzi się na 
podjęcie pracy na warunkach przed- 
stawionych przez właścicieli kopalń 
w poszczególnych okręgach, albo 
też postanowi prowadzić walkę pod- 
czas miesięcy zimowych w nadziei 
znalezienia pomyślniejszego dla gór- 
ników kompromisu. 

Odrzucenie projektu rządowego. 

LONDYN. (Pat.). Konferencja 
delegatów górniczych przyjęła jed- 
nogłośnie rezolucję  odrzucającą 
kategorycznie propozycje rządowe. 
Decyzia ta została powzięta po o- 
trzymaniu rezultatów głosowania w 
okręgach, w których za propozy- 
cją rządową wypowiedziało się 42 
tysiące głosów, przeciwko 730 tys. 
głosów. 

Echo strajku górników angiel- 
skich w išrazylii. 

RIO - DE - JANEIRO. (Pat.). 
Strajk górników angielskich odczu- 
wa Brazylji bardzo dotkliwie. 

Zapasy węgla wystarczą na ko- 

kie mi się zdarzyło widzieć. Tchną, 
ce poezją widoki architektury śred- 
niowiecznej, przeplatane są wiel- 
kiemi zbiorowiskami ludzi, (np. 
turniej, wyprawa krzyżowa, obóz- 
napad ludzi leśnych na zamek) o- 
raz prześlicznemi wprost w pomy- 
słowości, harmonii i doborze ty- 
"pów ugrupowaniami osób grają- 
cych. 

Taka uczta po turnieju, w ol- 
brzymiej sali rycerskiej, dzieląca się 
na epizody zajmujące i poetyczne, 
takie później sceny miłośne pomię- 
dzy Lady Mary i lordem, fawory- 
tem króla późniejszym Robin'em, 
scenki ludowe pełne życia, świetnie 
ułożone i grane, sprawiają istotną 
rozkosz artystyczną. Intryga przy- 
tem trzyma widza w napięciu, 'a 
przygody Robin-Faicbauksa, jego 
karkołomne ewolucje po blankach 
zamku, galerjach i bluszczu na 
gładkim! murze, jego dzika weso- 
łość w płataniu figll wrogom, in- 
trygi brata królewskiego Jana, 
wszystko to umiejętnie ułożone, 
wyreżyserowane i Świetnie grane. 
Obaj królowie, Robin i jego gier- 
mek niezrównani, inni dostrojeni 
odpowiednio. Film wspaniały i wart 

widzenia, jak naogół repertuar kina 
miejskiego, odznaczający się dobo- 
rem sztuk. 

Trzecim filmem sensacyjnym, 
wyświetlanym aż w 2-ch kinach na 
raz w Wilnie, to |-sza serja Mise- 
rables V. Hugo, ułożona ściśle we- 
dle tekstu 10 tomowej epicznej po- 
wieści wielkiego poety, prozaika i 
społecznika francuskiego. Na szczę- 
ście film ten robili Francuzi, więc 
też nie poważyli się popełnić takie 
świętokradztwo, jak to uczynili z 

  

    

lejach tylko na siedem dni. Ruch 
na kolejach już został ograniczo* 
ny. Kryzys węglowy spowodowa- 
ny został tem, iż wiele okrętów 
amerykańskich obsługujących linje 
południowo - amerykańskie celem 
utrzymania komunikacji przyłączy- 
ło się do ważniejszych linij łączą- 
cych Europę ze Stanami Zjedno- 
czonemi. 

Pożyczka m. Tokio w Londynie. 
LONDYN. (Pat.). Dziś rano o- 

twarta została subskrypcja na 5,5 
proc. pożyczkę zaciągniętą na ryn- 
ku tutejszym przez władze muni- 
cypalne miasta Tokio na sumę 6 
milj. funt. szterl. po kursie 83.50. 
O godzinie 10 rano t. j. w godzi- 
nę po otwarciu subskrybcji wszy- 
stkie akcje zostały wykupione. 

Goście welkiego przemysłu 
angielskiego. 

BERLIN. (Pat.). W związku z 
wycieczką do Angljji 8 wielkich 
przemysłowców niemieckich, któ- 
rzy wyjadą jako goście wielkiego 
przemysłu angielskiego „Boersen 
Ztg.* dowiaduje slę przy sposob- 
ności tych odwiedzin, będą oma” 
wiane najważniejsze kwestje natu- 
ry gospodarczej, poruszone mają 
być sprawy wywozu węgla, prze- 
mysłu żelaznego, stalowego oraz 
przemysłu chemicznego. 

Nie jest wykluczonem, iż doj- 
dzie do wyboru komisji, która bę- 
dzie miala za zadanie prowadzenie 
w dalszym ciągu rozpoczętych ro- 
kowań. 

SZapowiedź strajku urzędników 
w Wiedniu. 

WIEDEN. (Pat.). Komitet urzęd- 
ników państwowych ogłosi w So- 
botę strajk o ile do piątku wieczo- 
rem rząd austrjackj nie przystąpi 
do rokowań w sprawie żądań funk- 
cjonarjuszów państwowych. 

W strajku wezmą udział funk- 
cjonarjusze telegrafu, telefonów, u- 
rzędów mierniczych i personel u- 
rzędowy „Wilner Ztg.“. 

Nowe trzęsienie ziemi 
PARYŻ. (Pat.). „Matin* donosi 

z Bombaju, iż okolicę Karachi na- 
wiedziło silne trzęsienie ziemi, 
któremu towarzyszył cyklon. Wie- 
le osób straciło dach nad głową. 
Szkody materjalne wynoszą 25 
miljonów rupcij. 

ARTYSTYCZNA 
FOTOGRAFJA 
Moryca Grossmana 

ul. WIELKA Nr. 47, 
(obok hotelu „Palace”) 
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amerykańskim sans facon'stwem 
Yankesi, kręcąc Notre Dame tegoż 
autora i zmieniając najspokojniej 
tekst tego wszechświatowego arcy- 
dzieła sztuki średniowiecznej. Na- 
wiasem mówiąc, film był wspania- 
ły jako wystawa, ale bardzo źłe z 
punktu widzenia literackiego zro- 
biony, a ratował się głównie grą 
aktora grającego potwornego Qua- 
simoda, ten sam odtworzył też u- 
piora w operze, również amery- 
kański, źle ułożony, ale bogaty w 
szczegóły techniczne, film. 

„ Wróćmy jednak do francuskiego 
filmu. Naogół zauważyć się daje, 
że z widywanych w Wilnie ekrano- 
wych historji, niemieckie odznacza- 
ją się sumiennem wykonaniem i 
Ścisłością historyczną, bajeczne w 
odtwarzaniu danej epoki, ale mało 
mają dowcipu i subtelnej wesołoś- 
ci, zaś momenty emocjonalne są 
dość grubo kreślone. Amerykań- 
skie, o ile nie są historjami z Jack 
Londona z cyrkowych lub indyj- 
skich środowisk, Odznaczają się 
naiwną intrygą i są źle zbudowa- 
ne literacko. To samo da się po- 
wiedzieć o włoskich, które o ile 
wyjdą poza dzieje Nerona czy Ce- 
zara, ratując ubóstwo tekstu wysta- 
wą cyrków i wyścigów, są wprost 
nudne. Literacko najlepsze są fran- 
cuskie. Taka Veille des armes nie- 
dawno wyświetlana z przepiękną 
bitwą morską i momentem wzru- 
szeniowym procesu, Świetnie gra- 
na, O zajmującej intrydze, La ba- 
taille z Faqera romansu z niepo- 
spolitą grą trzech Japończyków, to 
są filmy, które zostają w pamięci. 
Bardzo reklamowany Cud Wilków 
z sensacją pożerania Judzi przez 

  

Gospodarka sanitarna Samorządów 
polskich. 

(Rozimowa z prof. Dr. St. Wła- 
dyczko). 

Prof. U. S. B. Dr. Stanisław 
Władyczko jest bodaj najlepszym 
znawcą w Polsce zasad organizacji 
publicznej służby zdrowia. 

Korzystając z wielkiej uprzej- 
mości znakomitego uczonego — 
skrzętnie notujemy szczegóły inte- 
resujących jego wywodów na te- 
mat gospodarki sanitarnej samo- 
rządów polskich. 

Pierwsze pytanie. 

Co nam p. prof. powiedzieć 
może .o gospodarce sanitarnej sa- 
morządów polskich? 

— Jest to temat bardzo о5- 
szerny z uśmiechem rzuca nam w 
odpowiedzi czcigodny interlokutor. 

Teraz powiem panu tylko to, 
że rząd ponosi około 11-ej części 
ogółu wydatków na zdrowie pu- 
bliczne, reszta zaś samorządy. Z 
cyfrowych danych jakie posiadamy 
nie każdemu wiadomo, że w roku 
1924 wydatki sanitarne samorzą- 
dów wszystkich kategorji w Polsce 
wyniosły 165,439,585 zł. sumy 
przypadające na głowę ludności 
były: 

w b. dzielnicy pruskiej%15,50 zł. 
w Małopolsce 5,50 zł. 
w b. Królestwie Polskim 4,95 zł. 
na Kresach Wschodnich 2,29 zł. 
— lIle przeciętnie złotych wy- 

pada wydatkować samorządom na 
głowę w poszczególnych wojewódz- 
twach? * 

— Według województw wypada 
wydatków samorządu na jednostkę 
ludności jak następuje: 
Województwo Poznańskie—18,43 

zł. Pomorskie—12,76, Sląskte— 
12,65, Krakowskie — 8,96,  Łódz- 
kie—7,44, Lwowskie—5,83, War-. 
szawskie — 5,06, Kieleckie — 4,54, 
Wileńskie — 3,97, Lubelskie — 3,53, 
Białosto :kie — 3,51, Stanistawow- 
skie—2,91, Wołyńskie—2,41, Tar- 
nopolskie — 2,25, Poleskie — 1,71, 
Nowogródzkie—1,10. 

Stąd wynika—z naciskiem mó- 
wi prof. Władyczko,—że kresy za- 
chodnie wydają na jednostkę lud- 
ności kilkanaście razy więcej od 
kresów wschodnich. Na te ostatnie 
należałoby zwrócić szczególną u- 
wagę. 

A w miastach? 
W miastach, jeśli sądzić należy 

z sumy wydatków sprawy Sanitar- 
ne przedstawiają się znacznie lepiej. 

Kolej większych miast pod 
względem wydatków samorządo- 
wych na jednego mieszkańca w 
1924 r., była następująca: * 

Kraków — 36,11 zł., Poznań — 
34,49, Warszawa — 32,71, Królew- 
ska Huta—24,20, Bydgoszcz—23,22, 
Katowice — 21,29, Lwów — 20,77, 
Radom— 16,45, Łódź — 14,41, Czę- 
stochowa— 12,23, Białystok—12,03, 

„ Wilno—11,30., Sosnowiec — 11,06, 
Lublin—7,30. 

Brane więc są jak pan widzi 
miasta liczące ponad 50 tysięcy 
mieszkańców. Przy obliczeniu wy- 
datków sanitarnych na jednostkę 
wyłączone są wydatki na gaz i 
elektryczność. Jeśli ograniczyć się 
na miastach o 100 i więcej tysią- 
cach mieszkańców, ostatniem w da- 
nym wypadku byłoby Wilno, które 
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wydaje na jednostkę ludności 
mniej niż trzecia część kwoty wy- 
datkowanej przez Kraków lub Po- 
znań 

— Jaki jest w dziedzinie opieki 
sonitarnej stosunek wydatków miast 
i wsi na jednostkę ludności? 

Jest bezwzględnie bardzo [cha- 
rakterystycznem porównanie Įwy- 
datków sanitarnych miast i wsi na 
jednostkę ludności. W miastach 
wszystkich, zarówno wydzielonych, 
jak niewydzielonych w samodziel- 
ne jednostki, wydatek ów w 1924 r. 
wyniósł 16,45 zł. na mieszkańca, 
we wsiach zaś 50 groszy. 

Należy tu przypomnieć sobie, że 
według spisu ludności z 1921 r. 
26 procent ludności w Polsce przy- 
pada na miasta, 74 proc. zaś na 
wsie. 

— Czy można nasze samorzą- 
dy?pomawiać o rozrzutność w dzie- 
zdinie sanitarnej, 

— Prawdę pokazuje się zwykle 
przez porównanie słyszymy. 
Weźmy dla przykładu — uzupełnia 

„swą myśl prof. Władyczko — sa- 
morządy w Anglji, które wydają 
na jednostkę ludności rocznie 171 
zł. (licząc 1 funt sztnrl. 50 zł.), co 
w porównaniu z Polską (6,24 zł.) 
stanowi 27 razy więcej. : 

— Czy można wiedzieć skąd 
p. profesor czerpnie tak ścisłe li- 
czby tyczące się Polski? 

W danym wypadku—pada odpo- 
wiedź — z pracy ogłoszonej przez 
dr. Polaka p. t. „Gospodarka sa- 
nitarna samorządów polskich” na 
podstawie zamknięcia rachunko- 
wego z r. 1924, nakładem Biura 
Ekspertów Sanitarnych przy Gen. 
Dyrekcji Służby Zdrowia. 

Niech wolno mi będzie przypo- 
mnieć przy tej okazji—kończy swe 
krótkie, a tak interesujące wywody 
prof. Władyczko,—że w Polsce kil- 
ka razy więcej wydaje się na utrzy- 
manie stanu zdrowotnego wśród 
bydła niż ludzi. 

Wówczas np., gdy w pierwszym 
wypadku rozchodowano 6 miljon., 
to w drugim tylko jeden. 

‚ B. W. Š. 

  

Zapowiedž represyj. 

„ MOSKWA, (Pat). W dzienni- 
kach z dnia 5 b. m. ukazalo się 
przemówienie Motowa wygłoszone 
dnia 2 b. m. przeciwko bvpozycji 
partyjnej a zawierające zapowiedź 
represji w stosunku do jej przy- 
wódców za naruszenie dyscypliny 
partyjnej i zaniedbanie obowiązków 
powierzonych w dziale prasy pań- 
stwowej. Dzienniki z 6 b. m. za- 
mieszczają protest partyjnych de- 
legacji lokalnych przeciwko usiło- 
waniu opozycji naruszania dyscy- 

pliny. 3 

Admirał Zoff w opozycji. 

PARYŻ, (Pat.). Pisma donoszą 
z Moskwy, iż admirał Zoff prze- 
szedł do opozycji utworzonej przez 
Zinowjewa i Trockiego. 

ACS DA аТЕН MACA ZE M TORZE AT Janas 

Wstepuisie do L. O. P. P, 

a 

dzikie bestje, mniej może był uda- 
ny, nie mówiąc już o staraniach 
zrobienia sympatycznym krwiożer- 
czego bigota, jakim był Ludwik XI. 
Ale obecnie wyświetlani Nedznicy, 
to znów świetna realizacja, do. naj- 
drobniejszych szczegółów owej e- 
poki burz, wahań się społecznych 
we Francji po epoce Napoleoń skich 
wojen, zwycięstw i klęski Vaterloo. 
Artyści pierwszorzędni, grający tak, 
iż się ma wrażenie po wyjściu z 
kina, że się widziało sztukę w te- 
atrze, zwłaszcza wspaniały jest Ga- 
briel Gabrio, grający Jana Valjean, 
i mający przed sobą przejścia od 
młodego wyrobnika do rozjuszo- 
nego katorżnika, potem spokojnego 
i smutnego, dobrego mera Made- 
leine i wreszcie tragicznego starca, 
ojca baronowej Marjus, 

Toulont — grający Javert'a też 
ej a Landra Milowanow, gra- 
jąca Fantinę i Kozetę (matkę i 
córkę), czystą lilję i upadłą przez 
nędzę i niedolę nieszczęśliwą ko- 
bietę, jest pełna wyrazu, wzrusze- 
nia, poezji i wdzięku. : 

Nie trzeba zapomnieć o dosko- 
nałej małej artystce, grającej Koze- 
tę-dziecko, ma rolę wysoce drama- 
tyczną, musi być nie ładną, a wzru- 
sza głęboko łzami i trwogą całej 
postaci oraz wyrazem twarzy. 

Tło epoki, charakterystyka lu- 
dzi, strojów wierna do najdrobniej- 
szych szczegółów, przytem, co jest 
rzeczą nader ważną dla całokształtu 
filmu i nadania mu życia, epizody 
uboczne, ruch uliczny, robotnicy, 
pijący w karczmie, tłum, studenci 
i rewolucjoniści, policja i rzezi- 
mieszki, wszystko jest w odpowied- 
niem miejscu i czasie ustawione. 

Patrząc na taki film, propagu- 
jący na Świat cały wspaniałą obro- 
nę skazańców i rehabilitację duszy 
ludzkiej, napisaną przez wielkiego 
Francuza a dziś już trochę jako 
powieść zapomnianą, ogarnia żal, 
że nie mamy u siebie dość pięnię- 
dzy by zrealizować, nie dość ener- 
gji by zainteresować swojemi spra- 
wami jakiej wytwórni. Jakież cie- 
kawe i malownicze filmy dało by 
się zrobić z historji Janosika Nę- 
dzy Litjąanowskiego, wśród ślicz- 
nych krajobrazów tatrzańskich, jakie 
z błot poleskich, (polowania, rybo- 
łóstwo i zabobony Poleszuków). 
Czyż historja np. Emilii Plater, 
Kościuszki, dwór króla Stasia, Zyg- 
munt August i Barbara, Jadwiga i 
Jagiełło i wiele innych, nie nadają 
się do wspaniałych, sensacyjnych 
filmów? 

A nasza wytwórnia filmowa 
warszawska nie wychodzi po za fo- 
tografowanie salonów warszawskich 
i Łazienek, nawet tworząc film 
gdzie Wilno miało być przedsta: 
wione w 1919 roku (zdobycie) zro- 
biono zdjęcia z warszawskich za- 
ułków, nie fatygując się do nas, by 
dać autentyczne widoki Wilna. To 
teź filmy polskie są nader nudne, 
jednym z lepszych jest wytworzo- 
ny z bardzo niemądrej powieści 
dwouka Lermana, gdzie absurdal- 
ność tekstu ratuje w filmie szarża 
ułańska, krajobraz zimowy i stro- 
je. Film polski ma nienaruszone 
kopalnie piękności przed sobą, ja- 
kiż odkrywca ukaże je Światu? 

| Hel. Rom. 

* 
^
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Życie gospodarcze. 
KRONIKA KRAJOWA. 

Kredyt na meljoracje rolne. 

Zgodnie z obwieszczeniem Mi- 
nisterjum Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych, umieszczonem w Nr. 232 
„Monitora Polskiego" z @та 7 
października 1925 r., zasady udzie- 
Jania przez Państwowy Bank Rolny 
pożyczek z państwowego funduszu 
kredytu na meljoracje rolne są na- 
stępujące: н 

Pożyczki mogą otrzymywać Spół- 
ki wodae, gminy wiejskie i miejskie, 
mieszkańcy wsi, występujący zbio- 
rowo i inne osoby fizyczne i prawne, 
zarówno właściciele gruntów, jak 

iich użytkownicy. Pierwszeństwo 
mają Spółki wodne, posiadacze 
gruntów scalonych, meljoracje grun- 
tów stacji doświadczalnych, szkół 
rolniczych i t. d. : 

Pożyczki są udzielone na dre- 
nowanie, nawadnianie i odwadnia- 
nie gruntów i meljoracje torfowisk. 
Natomiast nie są udzielane pożycz- 
ki z tego funduszu na regulacje 
rzek, ani na urządzenie gospodarstw 
stawowych. 

Pożyczki są uznawane na pod- 
stawie szczegółowego projektu tech- 
nicznego urządzeń meljoracyjnych 
oraz ich kosztorysu, przyczem pro- 
jekt taki winien być sporządzony 
przez osoby wykwalifikowane stoso- 
wnie do rozporządzenia Ministerjum 

Rolnictwa i Dóbr Państwowych z 

dnia 17 września 1925 r. 

Pożyczki będą przyznawane w 
wysokości: 10% kosztorysu — na 
drenowanie gruntów, 50%—na OSsu- 
szanie rowami, 60%—na nawadnia- 
nie gruntów, 10% — na meljoracje 
torfowisk. 

Pożyczki udzielane są na okres 
czasu od 6 do 12 lat, przyczem na 
drenowanie czas ten wynosi od 6 
do 9 lat zależnie od jakości gleby, 
na osuszanie rowami—na lat 6, na 
na nawadnianie od 6 do 10 lat, na 
meljoracje torfowisk na okres 9 lat. 
Uczestnikom gruntów scalanych, jak 
również osadnikom, czas pożyczki 
może być podwyższony do lat 12: 

Zabezpieczenie pożyczek winno 
byś w zasadzie hipoteczne, względnie, 
w braku takiego zabezpieczenia 
może być przyjęte i inne zabezpie- 
czenie, przewidziane w ustawach 
cywilnych. Spółki wodne i gminy 
nie potrzebują składać dowodów 
zabezpieczeń, gdyż są oparte na 
ustawie wodnej, która przewiduje 
ściąganie rat 
podatkami państwowymi. 

Pożyczki są wypłacane ratami, 
w miarę postępu robót. Każda na- 
stępna rata może być wypłacona 
po uprzedniem stwierdzeniu, że 
poprzednia została zużyta stosownie 
do jej przeznaczenia. е 

Požyczki na meljoracje rolne'są 
oprocentowane w stosunku 5% od 
sta rocznie, prócz tego Bank po- 
biera około 1% od sta rocznie ty- 
tułem zwrotu kosztów  administra- 
cyjnych. A 

Zwrot pożyczek rozpoczyna się 
w zależności od terminu, na jaki 
pożyczka wydaną została, a mia- 
nowicie: spłata 1-ej raty pożyczki, 
która udzielona była na lat 6 na- 
stępuje po upływie 3-ch lat, gdy 
pożyczka wydana była na lat 9 — 
spłata 1-ej raty nastąpi po upływie 
5 lat i [wreszcie przy pożyczkach 
udzielonych na lat 12—opłata 1-ej 
raty nastąpi po upływie 6-u lat. W 
wypadkach klęsk żywiołowych lub 
nieurodzaju Bank może odroczyć 
termin płatności odsetek. 

Niezależnie od pożyczek na do- 
konanie robót meljoracyjnych Pań- 
stwowy Ban Rolny wydale krótko- 
terminowe pożyczki na koszty spo- 
rządzenia planów i kosztorysów 
zamierzonych robót meljoracyjnych. 
Pożyczki te są wydawane na prze- 
ciąg 9-u miesięcy i potrącane są 
przy wypłacie 1-ej raty pożyczki 
przyznanej z funduszu na meljora- 
cje rolne. 3 

Bliższych informacji w sprawie 
pożyczek z państwowego funduszu 
kredytu na meljoracje rolne udzie- 
la Państwowy Bank Rolny Oddział 
w Wilnie, W. Pohulanka 24. 

2.500.000 zł. kredytu dla 
dotkniętych klęską nieuro- 

dzaju. 

Zawdzięczając staraniom pana 

Wojewody- Wileńskiego i przychyl- 
nemu stanowisku byłego Ministra 

Rolnictwa i Dóbr Państwowych p. 

Raczyńskiego, który w czasie Osta- 
tniej swej bytności w Wilnie mógł 

na miejscu w drodze konferencji z 

rolnikami i przedstawicielami or- 
ganizacyj rolniczych zaznajomić się 
z rozmiarami klęski nieurodzaju w 
Wileńskiem a częściowo i Nowo- 
gródzkiem, sprawa pomocy rolni- 

kom znalazła szybkie i właściwe 

rozwiązanie. Mianowicie  Minister- 

jum Rolnictwa i D. P. zawiadomi- 

ožyczki na równi z. 

ło Urząd Wojewódzki, że Bank 

Polski zgodził się udzielić na za- 

aprowidowanie Województwa Wi- 

leńskiego a częściowo Nowogródz- 

kiego 21/2 milj. złotych na weksle 

organizacyj spółdzielczych żyrowa- 

nych przez Państwowy Bank Rolny. 
Kredyt ten winien być zabezpie- 

czony w stosunku do Państwowego 

Banku Rolnego przez zainteresowa- 
ne samorządy. 

Sprawa uzyskania kredytów na 

roboty inwestycyjne jest w toku. O 

prolongacie spłat poprzednich kre- 

dytów siewnych podawaliśmy wia- 

domość wcześniej. (z) 

Dwuch dniowy praktyczny 
kurs przetwórstwa owoco- 

wego. 

W dniu 12 i 13 października 
r. b. Związek Kółek i Org. Rolni- 
czych ziemi Wileńskiej organizuje 
2 dniowy praktyczny kurs przetwór- 
stwa owocowego. Wykładane będą 
przedmioty, jak: suszarnictwo, prze- 
roby masy owocowej—marmolady, 
powidła, wina owocowe, octy i 
kompoty zimowe. Wykłady będą 
uzupełnione pokazami praktyczny- 
mi. Wykłady będą się odbywały 
wieczorem od 4 do 9. 

Opłata za kurs wynosi 2 zł. Za- 
pisy przyjmuje i informacji udziela 
biuro Związku Kółek i Org. Rol- 
niczych — Wilno, W. Pohulanka 7, 
od godz. 12 do 3 po południu. 
Nadmienić należy, że w interesie 
mieszkańców Wilna i okolic, prze- 
ważnie pań, byłoby zapoznanie się 
z praktycznemi sposobami prze- 
twórstwa owocowego na tym kur- 
sie, aby móc później przygotować 
na cały rok tani pożywny i smacz- 
ny produkt. (x) 

Sprawy podatkowe. 

W sprawie poboru nadzwyczaj- 
nego 10 proc. dodatku do po- 

datków bezpośrednich: 
W związku z krążącemi wśród płat- 

ników błędnemi pogłoskami o mającem 
rzekomo nastąpić skasowaniu względnie 
przesunięciu terminu poboru  nadzwy- 
czajnego 10 procentowego dodatku do 
podatków i opłat skarbowych, Minister- 
stwo Skarbu wyjaśnia, iż obowiązujący 
już od dnia 16 ubiegłego miesiąca ter- 
min 10 procentowego dodatku od zale- 
głości podatkowych nie zostanie przesu- 
nięty i dodatek ten pobierany będzie 
nadal. i 

Zarazem nadmienia się, w sprawie 
spłaty zaliczek kwartalnych na podatek 
przemysłowy od obrotu za rok 1926, iż 
niedotrzymanie jednego z terminów spła- 
ty zaiiczki za Ill kwartał roku bieżącego 
wyznaczonych na dzień 20 października 
i dzień 20 listopada toku bieżącego spo- 
wodujd oprócz przymusowego ściągnię- 
cia całkowitej kwoty zaległej zaliczki za 
ten kwartał, pozbawienie w przyszłości 
nieakuratnych płatników wszelkich ulg 
podatkowych. 

Leży przeto w interesie płatników 
dotrzymanie wyżej wymienionych termi- 
nów co do uiszczania podatku od obrotu. 

Zmiany w opłatach podatku 
lokalowego. 

Zgodnie z artykułem 3 usławy z dn. 
2 sierpnia 1926 roku magistrat wileński 
wprowadził następujące zmiany w zwal- 
nianiu od opłaty podatku lokalowego, 
a mianowicie: od podatku tego, oprócz 
lokali, które są wolne na mocy ustawy 
z ania 17 grudnia 1921 roku, zwalniają 
się od dnia 1 sierpnia 1926 r. jeszcze na- 
stępujące lokale : 

1, Budynki fabryczne, przeznaczone 
na cele przemysłowe, z wyłączeniem bu- 
dynków mieszkalnych. 

2. Lokale czasowo niezamieszkalne 
lub nieużytkowane na cele przemysłowe, 
hadlowe i t. p. | 

„ 3. Mieszkania jedno i dwupokojowe, 
zajmowane 
katorowie nie mają sublokatorów. 

4. Lokale jedno i dwuizbowe, za» 
mieszkałe przez inwalidów, wdowy i sie- 
roty tychże pobierające rentę inwalidzką 
oraz osoby pobierające wsparcie na sta- 
rość i niemoc z ubezpieczeń społecz- 
pieczeń społecznych ? 

5. Osoby, które otrzymały nakazy 
płatnicze na państwowy i miejski poda- 
tek od lokali za 1926 rok, a które w 
myśl 19 od dnia 1 sierpnia rb, 
są zwdlnieni od płacenia tych podatków, 
winni są zgłosić się do dnia 15 bm. do 
wydziału podatkowego magistratu wileń- 
skiego (pokój 35) z dowodami i naka- 
zami płatniczemi w celu ich skorygo- 
wania. (ks.) 
    

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

1-4 r. b. 

I. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

'Dolary 9,00 9,02 8,98 
IL. Dewiży 

Londyn 43,77 43,88 43,60 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 26,10 26,16 26,04 
Praga 26,72 26,78 26,66 

Genewa 174,25 174,69 173,81 
Rzym 34,80 3488 34,72 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,30 
Bank Polski 78,00 —76,50—77,00 
Związek spółek zarobk. — 

Lilpop 15,50—14,50—15,50 
Modrzejów 3,30—3,10 
Ostrowiec 6,60—6,35—6,45 
Rudzki 1,12—1,66—1,65 
Starachowice 1,80—1,66—1,70 
Borkowski 1,20 
Jabłkowscy — 
Cegielski 15,00 
Żyrardów 10,75—10,00 

przez bezrobotnych, o ile lo+- 

Wieści i obrazki z kraju. 
Z Landwarowa. 

Miasteczko nasze pomału przy- 
biera postać podobną do  miaste- 
czek, nie powiem już zachodnio eu- 
ropejskich, ale chociaż do zachod- 
nio-polskich: gmach stacji kolejo- 
wej od czasów przedwojennych nie 
odnawiany, przedstawiał widok 
ohydny, obecnie się gruntownie 
odnawia. Zarząd gminy postano- 
wił ustawić kilka latarń w miastecz- 
ku i wyasygnował na ten cel do- 
syć poważną sumę. Szkoda tylko, 
że nie pomyślał przedtem о парга- 
wie ulic i trotuarów, gdzie obecnie 
podczas jesiennych deszczów błoto 
wprost nie doprzebycia. 

Wszyscy mieszkańcy Landwaro- 
wa korzystają ze Światła elektrycz- 
nego, tylko zarząd naszego Urzędu 
pocztowego nie ma jakoś przeko- 
nania do elektryczności i tonie 
wprost w „ciemnościach egipskich *. 

Ponieważ mieści się na piętrze, 
wejście jest z podwórza, chcąc się 
więc dostać do Urzędu wieczorem, 
trzeba mieć nielada odwagę, gdyż 
na schodach można połamać nogi. 
W poczekalni dosyć obszernej nie” 
ma również Światła, a w samym 
biurze palą się dwie lampki naf- 
towe Nr. 5, przy których urzędni- 
cy psują sobie oczy. 

A sam lokal urzędu przedsta” 
wia widok okropny: ściany i su- 
fity brudne i obdrapane, podłogi 
nie malowy i rzadko kiedy myte. 
Czyżby w imię oszczędności takie 
opuszczenie i zaniedbanie, kompro- 
mitujące wprost Urząd państwowy? 

Należałoby również pomyśleć i 
o pulpicie z atramentem i kała- 

marzem w poczekalni, których brak 
daje się dotkliwie odczuć, jak rów- 
nież i o ławkach, bo interesanci, 
wyczekujący nieraz długo na zała- 
twienie sprawy nie mają gdzie 
spocząć. 

Interesant. 

Samolot L. O. P. P. w 
Święcianach. 

Dnia 4 X br. na prośbę Komi- 
tetu Powiatowego L.O.P.P. w Swię- 
cianach wysłany tam został samo- 
lot Ligi. 

Pomimo niesprzyjających  wa- 
runków atmosferycznych silny 
wiatr, samolot szczęśliwie wylądo- 
wał na przygodnym lotnisku owa- 
cyjnie spotkany przez miejscową 
ludność z p. starostą na czele. 
Specjalne zainteresowanie budził 
samolot wśród uczniów szkół, 
którzy tłumnie przybyli na lotnis- 
koi którym szczegółowych infor- 
macji udzielali kierownik technicz- 
ny Ligi p. Wojewódzki i pilot kpt. 
Stafa z Il p. lot. Zaznaczyć tu mu- 
simy, że na spotkanie samolotu 
nie przybyli jedynie uczniowie 
szkoły litewskiej. 

Lotów pasażerskich z powodu 
spóźnionej pory nie dało się usku- 
tecznić, — za to p. kpt. Stafa za- 
demonstrował obecnym szereg pię- 
knych ewolucji w powietrzu, budząc 
ogólny zachwyt zebranej publicz- 
ności. 

Projektowanego lotu do Postaw 
z powodu bardzo złych warunków 
a atmosferycznych nie dało się 
uskutecznić. (z) 

ao 75755 

W araida wystawy wile 
skiego Koleqjum kalwińskiego. 
(Z powodu zjazdu ewangielickiego). 

Tutejsze towarzystwo naukowe 
imienia Jana Łaskiego, zorganizo- 
wane przed kilkoma laty przy Ko- 
legjum ew.-ref., otwiera w dniu 9 
b. m. zapowiedzianą jeszcze na 
maj rb. a uskutecznioną z różnych 
powodów dopiero teraz, wystawę 
historyczną. Ekspozycja ta, będzie 
miała miejsce w murach uniwersy- 
teckich, mianowicie w byłym loka- 
lu Wileńskiego T-wa lekarskiego, 
w starożytnej sali sklepionej, która 
za czasów dawnego uniwersytetu, 
mieściła w sobie gabinet farmako- 
logiczny. Wejscie do sali rzeczonej 
na parterze, znajduje się wprost 
wejscia do Dziekanatu wydziału 
sztuk pięknych U. S. B. Wystawa 
jest organizowaną przedewszystkiem 
przez skrzętnego badacza dziejów 
krajowych i zasłużonego archiwisty 
p. W. Gizbert-Studnickiego, a nad- 
to przez prezesa Kolegjum ew.-ref. 
p. Br. Herman-lżyckiego, oraz nie- 
których innych członków owego 
kolegjum. 

Wystawa zapowiada się nader 
okazale i pod względem naukowem 
będzie istotnie zajmująca. Na ca- 
łość przedmiotów eksponowanych 
złożą się przedewszystkiem cenne 
manuskrypta (przywileje i inne do- 
kumenta), będące własnością archi- 
wum  kolegjalnego, dalej książki 
najrzadsze z epoki reformacji w 
Polsce, treści teologicznej i pole- 
micznej, należące do biblioteki te- 
goż kolegium, następnie aparaty, 
naczynia i inne pamiątki kościelne 
zbiorów kalwińskich, dalej portrety 
dobrodziejów  Jednoty Ew.-Ref. u 
nas, kaznodziei i innych dzialaczy 
kalwińskich. Następnie widoki i 
plany miast i świątyń, znanych w 

a: Reformacji na Kresach, 
nadto inne rozliczne pamiątki, już 
to w oryginałach, już to w foto- 
grafjach. Piękny, już wydany ka- 
talog ilustrowany, został naukowo 
opracowany przez dyr. W, Stud- 
nickiego, prof. Kaz. Chodynickiego 
i red. Lud. Abramowicza. 

Katalog ów, odbity został za- 
równo w całości, jak w poszczegól- 
nych jego działach, ułatwiających 
nabycie osobom zarówno intere- 
sującym się tylko ogólnym spisem 
przedmiotów, jak i dajmy na to 
miłośnikom bibliografji, pamiątek 
historycznych i t. d. Pośród repro- 

„dukcji, ożywiających tę książkę pa- 
miątkową, zasługuje na uwagę fac- 
similja listu Kalwina do zboru wi- 
leńskiego, metryki chrzestnej Szy- 
mona Konarskiego i inne. Dalej 
podobizny tytułów białych kruków 
kalwińskich w językach: polskim i 
litewskim, wytłoczonych n. p. w 
Brześciu, Lubczu, Oszmianie, Kiejda- 
nach it. d. Pośród dzieł sztuki zwra- 
cać będą uwagę na tej wystawie 
prace mało znanego artysty mala” 
rza szkoły Wileńskiej Jana Hesse- 
ga nauczyciela gimnazjum w Słuc- 
ku, oraz utwory cenionego wileń- 
skiego artysty malarza Józefa Mar- 
szewskiego pejzażysty, kształcone- 
go w Petersburgu i  Dilsseldorfie, 
którego prace są dosyć  rozpo- 
wszechnione w Wilnie. Zaś jego 
największe krajobrazy wileńskie, 

zdobią galerję T-wa Przyj. Nauk. 
Spodziewać się należy, że prócz 
pomienionych nieżyjących artystów 
wyznania ew.-ref. znajdą się i cen- 
ne prace braci Stanisława i Stefa- 
na Bohusz - Siestrzencewiczów, z 
których pierwszy był jednym z 
członków Towarzystwa nau- 
kowego im. Łaskiego, zorgani- 
zowanego przez ks. pastora Kon- 
stantego Kurnatowskiego. W К- 
rem to T-wie miał pomieniony 
prof. Stan. Siestrzencewicz  pięk- 
ny odczyt o pejzażyście polskim 
Józefie Chełmońskim. 

Diaulos. 
  

Ze świata. 

Liga Narodów a kinematograf. 

W Paryżu odbywa się obecnie 
międzynarodowy kongres kinema- 
tografu. Kongres zwołany został za 
pośrednictwem Międzynarodowego 
Instytutu pracy intelektualnej do 
Paryża przez Ligę Narodów. 

„ W myśl iniciatorów Kongresu 
zjazd ma być niejako organem 
moralnej cenzury nad całą produk- 
cją filmową, a zwłaszcza w wypad- 
ku, gdzie film może i powinien stać 
się narzędziem nauczania zarówno 
na polu nauki, jak i estetyki. Rów- 
nocześnie Kongres obecny ma dru- 
gie zadanie, więcej konkretne, bo 
utworzenie stałego międzynarodo- 
wego biura kinematografu przy Li- 
dze Narodów. 

Z prac poszczególnych komisyj 
Kongresu zainteresować muszą ogół 
obrady nad filmami o tematach 
narodowych i historycznych. 

„Zapadła w związku z tem rezo- 
lucja, aby w filmach wystrzegać się 
tego wszystkiego, coby mogło wy- 
wołać nienawiść do innego narodu. 

Autor scenarjuszu winien wy- 
bierać „czarne charaktery* z po- 
śród typów własnej narodowości. 

W orginalnym tym kongresie 
bierze udział 400 uczestników, repre- 
zentujących kilkadziesiąt krajów, 
sto dwadzieścia różnych instytucyj 
społecznych i zawodowych, zainte- 
resowanych w działalności kinema- 
tografu jako środka zapobiegaw- 
czego. 3 

Delegację polską stanowią pp. 
Brun, Mańkowski, Zagrochiński. 

Wnuczka Tadeusza Kościuszki w 
Saratowie. 

Saratowskie „Ižwiestja“ dono- 
szą, iż w Saratowie mieszka już 
od szeregu lat wnuczka Tadeusza 
Kościuszki, wdowa po p. Walużyń» 
cowi. Podczas ewakuacji Warsza= 
wy przez Rosjan w roku 1914 pa- 
ni Walużyńcowa udałą się do Ro- 
sji. Do roku 1919 pracowała w 
szpitalu wojennym w Saratowie. 
Po śmierci swej córki wnuczka Ta- 
deusza Kościuszki poważnie zacho- 
rowała, a obecnie choć stan jej 
zdrowia znacznie się poprawił, jest 
wciąż jeszcze niezdolną do jakiej 
kolwiek pracy. Pani Walużyńcowa, 
licząca *dziś lat 50, otrzymuje od 
rządu sowieckiego zapomogę w 
wysokości 16 rb. 50 kop. miesię- 
cznie. 

Na rozdrożu. 
Wileński Dom Sztuki ma do 

wyboru: 
albo zejść na drogę schlebiania 

wulgarnemu gustowi motłochu i 
kupować—sprzedawać masowe wy- 
roby hurtowych dostawców w ro- 
dzaju p. p. Badowskich, Jagminów, 
Krzeszów, Nałęczów, Stackiewiczów, 
Styków, Wintorowskich i ich wi- 
leńskich latorośli, 

albo stać się poważnym czynni- 
kiem pośredniczącym w kupnie — 
sprzedaży pomiędzy prawdziwym 
artystą-plastykiem, a wytworną pu- 
blicznošcią-klientelą— — — — 

O puchar Apolliaa zawody już 
wszczęto. 

Ślendziński w biegu długim wy- 
trawnie przoduje—swoje łuki zakre- 
$а Jamontt dyskiem złotym — w 
rzucie barwą Adamska własny punkt 
wyznacza— Jachimowicz przezornie 
o finish zabiega — Baudouin. de 
Courtenay w czerwień trafia zło- 
tem—do skoku w dal właśnie Rou- 
basię przyczaja—Hoppen w pływa- 
niu długiem do brzegu przybija — 
Kulesza już w rozpędzie w swym 
skoku o tyczce —z płotkami Ślen- 
dzińskiego bieg bierze Kwiatkow- 
ski — pracowicie wyrabia Karniej 
swoje miejsce—Szczepanowicz ser- 
wuje rzeźbiarski sentyment—z po- 
dania Rafaela Waluk strzela bramkę. 

W skoku WZWYŻ nikt rekordu 
dawnego nie bije. 

Ze stadjonu w radosnem ku so- 
bie powrocie trenują w swych pra- 
cowniach przyszli rekordziści 

Jest rzeczą poważnego odłamu 
prasy wileńskiej poprzeć obecne 
usiłowania tak pożytecznej placów- 
ki artystycznej, jaką jest Wileński 
Dom Sztuki i odpowiednio orjen- 
tować opinję publiczną w celu na- 
wiązania ściślejszego kontaktu po- 
między rzeczywistym artystą, a kul- 
turalnym nabywcą. 

Jest rzeczą społeczeństwa wi- 
leńskiego należycie ocenić wartość 
tego pewnika, że upodobania arty- 
styczne nie muszą być stałe, nie- 
zmienne, lecz przeciwnie można je 
i należy kształcić i rozwijać. 

Różnorodność kierunkowa upo- 
dobań artystycznych—wskazana. 

Odpowiedzialny poziom upo- 
dobań artystycznych —konieczny. 

Aut, aut. Albo sztuka mięsa, 
albo mięso sztuki. 

A gdyby ktoś zechciał mi po- 
nownie rzucić „de gustibus non 
est disputandum”, to odpowiem 
mu, że wyłysiałą tę prawdę uwa- 
żam już oddawna za furtkę jedynie 
dla tych, co bezwiednie pozbawia- 
ją siebie wielkiej radości wybijania 
w grubym murze własnych swoich 

przejść. Zygmunt Zanoziūski. 

  

poz e 
Wśród pism. 

» „Muzyka”. Ostatni numer tego po- 
pularnego czasopisma, redagowanego 
przez Mateusza Glińskiego, obejmuje 
czasokres wakacyjny, stanowiąc odrębną 
całość. Zgodnie z zapowiedziami, został 
ten specjalny numer poświęcony całko- 
wicie muzyce współczesnej. Na całość 
jego składa się przeszło 30 artykułów, 
specjalnie napisanych przez najwybitniej- 
szych przedstawicieli krytyki muzycznej 
wszystkich krajów cywilizowanych; znaj- 
dujemy w tej zbiorowej monografji szki- 
ce syntetyczne o życiu muzycznem na- 
rodów, o których dotąd nie pisało się 
u nas zupełnie, jak np.: Belgja, Hiszpa- 
nja, Portugalja, recja, Rumunja, Łotwa, 
Stonja, Litwa, Rosja Sowiecka i t. d. 

Dłuższy artykuł poświęcony jest nowo- 
czesnej muzyce amerykańskiej (pėtnoc- 
nej i południowej). Artykuły powyższe 
REA wstę prof. Dr. Adolfa Chybiń- 
skiego. 

Muzyka polska, francuska, niemiecka, 
włoska. angielska, węgierska, hiszpań- 
ska omówiona jest w dłuższych artyku- 
łach znanych krytyków: Prunieres'a, 
Weissmanna, Guido M. Gatti i innych. 

, Numer został wydany w znacznie 
zwiększonej objętości (przeszło dwieście 
stronic druku) i ozdobiony dwudziesto- 
ma pięcioma portretami najwybitniej- 
szych kompozytorów doby obecnej. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze I 

W „Słowie* z dn. 3. X. rb. w treści 
notatki kronikarskiej, pod tytułem „Zwią- 
zek ochotników 1918—20 roku* podano, 
iż pp. Rzewuski i S. Zawadzki wystąpili 
ze Związku Podoficerów Rezerwy. 

Wobec tego, iż powyższe nie jest 
zgodne z prawdą, Zarząd Związku Po- 
doficerów Rezerwy W. P. Województwa 
Wileńskiego uprzejmie prosi o łaskawe 
umieszczenie na łamach poczytnego pis- 
ma Pańskiego niniejszego wyjaśnienia: 

Były Prezes Związku p. S. Rzewuski 
na wałnem zebraniu członków w dn. 22 
września br. ponownie został wybrany 
do Zarządu jednogłośnie, lecz z powodu 
braku czasu, na wejście do Zarządu 
zgody nie wyraził, natomiast przyjął 
Prezesowstwo Sądu Honorowego a, w 
miarę możności, przyjmuje czynny udział 
i w innych pracach związkowych. 

Zarząd jest upoważniony zaznaczyć, 
iż wzmianka o wystąpieniu p. Rzewu- 
skiego ze Związku została zamieszczona 
bez jego wiedzy. 

Co do p. R. Zawadzkiego, to acz- 
kolwiek tinai an jego do Zarządu, 
z powodu znikomej ilości otrzymanych 
na tem że walnem zebraniu głosów, 
upadła, związek poczytuje go i nadal za 
członka, ponieważ dotychczas żadnego 
zawiadomienia o wystąpieniu ze. Związ- 
ku Zarząd od pana Zawadzkiego nie 
otrzymał, я 

acz przyjąć Panie Redaktorze wy» 
razy wysokiego poważania i szacunku. 

Zarząd 

ży Wojskowe. 
Uroczystości wojskowe w 

Nowo-Wilejce. 

W dniu 6 b. m. o godz. 6 wie- 
czorem w odświętnie przybranych 
salach oficerskiego kasyna garni- 
zonowego 85 p. p. w Nowo-Wi- 
lejce odbyła się rzadka a pełna 
serdeczności i podniosła uroczy- 
stość pożegnania odchodzącego 
ze swego stanowiska długoletniego 
dowódcy 85 p. p. pułk. Kosteckie- 
go. Wśród licznie zebranych w 
ilości około sto osób widzieliśmy 
cały szereg osobistości znanych 
Wilnu i związanych z dziejami puł- 
ku—dzieci wileńskich. Widzieliśmy 
przedstawicieli administracji ducho- 
wieństwa, prasy i palestry wileń- 
skiej. 

Podczas skromnej kolacji długi 
poczet mówców rozpoczął, zastę- 
pca d-cy pułku mjr. Siedlecki, któ- 
ry w prostych żołnierskich słowach, 
płynących prosto z serca dzięko- 
wał dzielnemu dowódcy za pełną 
poświęcenia pracy nad wyszkole- 
niem żołnierza, podnosił stosunek 
jego do podwładnych oficerów — 
wysoce koleżeński—ojcowski nie- 
mal. 

Następnie przemawiali komen- 
dant miasta Wilna a byłty do- 
wódca 85 p. p. pułk. Bobia yński, 
d-ca 19 p. a. p. pułk. Grocholski, 
d-ca 13 p. uł. pułk. Kunicki w 
imieniu korpusu oficerskiego por. 
Borkowski i ks. kap. Nowak. 

W końcu zabrał głos pułk. Ko- 
stecki który w zwartych, przepo- 
jonych głękokim wzruszeniem sło- 
wach, dziękował za tak serdeczne 
pożegnanie. Zaznaczył, iż jakkol- 
wiek odchodzi do innego pułku — 
jednak wspomnieniem będzie zaw- 
sze przy swoich drogich przyja- | 
ciołach—z którymi przenosił tyle 
wielkich chwil. 

Po kolacji rozpoczęły się Tań- 
ce, które trwały do białego rana. 
Późny jesienny Świt zastał jeszcze 
ostatnich niezmęczonych masarzy- 
stów—przy pełnych werwy figurach 
najbardziej polskieho — tańca. 

Uczestnik. 
* * * * 

W dniu B odbędzie 
się w Nowo-Wilejce uroczyste po- 
żegnanie pułk. Kosteckiego z żoł- 
nierzami pułku dzieci wileńskich 
przy muzyce i sztandarze — oraz 
oficjalne przekazanie dowództwa 
pułku mjr. Siedleckiemu. 

L salų wojskowego. 
Proces o zabójstwo szofera 
przez kap. Zagrajskiego. 

Wczoraj w Okręgowym Sądzie 
wojskowym na Subocz rozpoczął 
się proces w sensacyjnej sprawie 
kpt. Zagrajskiego, który w dniu 29 
czerwca b. r. zastrzelił na stacji 
Nowojelnia w województwie Nowo- 
gródzkiem szofera Aleksandra Zda- 
nowicza. 

Przed sądem  przesunęło się 
wczoraj kilkanaście świadków, któ- 
rzy potwierdzili znane już zresztą 
okoliczności tego krwawego incy- 
dentu. 

Wyrok zapadnie dziś. (x) 

W szpitalu na Antokolu. 
Dnia 8 b. m. o godz, 19-ej w 

szpitalu O. War. Wilno na Anto- 
kolu odbędzie się posiedzenie Sek- 
cji Sanitarnej T. W. W. 

Porządek dzienny: ° 
1. Pokazy chorych. 
2. Referat mjr.-lek. Malinowskie- 

go: „Przypadek nałogowego mor- 
finizmu*. 

  

ЕМа alery szpiogowokiej 
(Telef. od wł. keresp.) 

Wołożyn. 

W Wołożynie w województwie 
Nowogródzkiem aresztowany z0- 
stał powiatowy lekarz weterynarji 
dr. Białobrodzki. ` 

Aresztowanemu inkryminowany 
jest współudział w wykrytej nie- 
dawno aferze szpiegowskiej, której 
sieć obejmowała Wilno oraz kilka 
powiatów granicznych. 

  

WILNIANIE! 
Zbliża się Ill-ci Tydzień Lot- 

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

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

Z 8 ROOTA! A DAM RES E



  

KRONIKA. 
| Dziś: Brygidy Wd. 

Jutro: Dyonizego B. M. 

Wschód słońca---g. 5 m. 35 

  

  

„O ideach społecznych i religijnych 

w poezji Kasprowicza p. Mieczy- 

sława Limanowskiego „Kasprowi- 
cza Tatry" dadzą nam obraz Jego 

tego 
| Zachód ‚ g. 4 m. 38 

twórczości. A wybrane do 
KOŚCIELNA recytacje opracowane przez zespół 

— Wizytacja J. E. Arcybisku- 
pa Jałbrzykowskiego. Dnia 6 b. 
m. J. E. Arcybiskup Jalbrzykow- 
ski wizytował kościół w Bialej 
Wace, gdzie zatrzymał się na noc. 

Nazajutrz rano udał się J. E. 
w towarzystwie ks. dziekana Kre- 
towicza do Rudomina, gdzie go 
spotkał ks. proboszcz Bobnis, tam 

"też J. E. Arcybiskup udzielił bież- 
mowania z górą 1000 wiernym. 

Na obiedzie wydanym na cześć 
J.E. zebrało się całe miejscowe 
obywatelstwo między innemi byli 
pp. Wańkowicz i Bochwic. 

Jutro J. E. Arcybiskup jedzie 
do Połdomina. W sobotę będzie 

"w Niemenczynie. W niedzielę zaś 
w Nowej Wilejce, gdzie złoży wi- 

' zytę 13 p. ułanów. 
W niedzielę też będzie zakoń- 

"czona wizytacja dekanatu Wileń- 
skiego. 

zx OSOBISTE. 

— Powrót z urlopu p. Re- 
mera. Dnia 7 bm. powrócił z ur- 
lopu i objął urzędowanie Konser- 
wator Zabytków Województwa Wi- 
leńskiego i Nowogródzkiego prof. 
J. Remer. (z) 

— Sprostowanie. W notatce o 
powstaniu Patronatu nad schronis- 
kiem dla dzieci gruźlicznych umiesz- 
czonej w Nr. z dnia 5 bm. mylnie 
wydrukowano nazwisko pani Pre- 
zesowej Pietraszewskiej. 

E URZĘDOWA 

— Nowe opłaty stemplowe. 
W ostatnim numerze Dziennika 
Ustaw ukazała się nowa ustawa 
stemplowa. 

Według nowej ustawy pobiera- 
ne będą na przyszłość opłaty stem- 

_' plowe: od podań 3 zł.; od każde- 
go załącznika do podania po 0,50 
zł.; od rachunków opłacanych przez 
przedsiębiorców którzy, mają Świa- 
dectwa przemysłowe, lub handlowe 

' 0,02 proc. od rachunków osób nie 
posiadających wspomnianych šwia- 
dectw 1 proc. i od plenipotencyj 

“3 d. Ponadto rachunki do 20 zł. 
będą wolne od opłat stemplowych. 

Opłata stemplowa za weksle 
nosić: do 50 zł.; 20 gr. 

od 50—100 zł. i ponad 100 zł. od 
każdej setki po 0,30 zł. Za pokwi- 
towanie opłata stemplowa wynosić 
będzie 0,20. Pokwitowania do 50 
zł. są wolne od opłaty. (z) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Obchód ku czci Kaspro- 

wicza. Komitet organizacyjny ob- 

chodu ku czci $. p. Jana Kaspro- 

wicza przypomina, że obchód 

odbędzie się nieodwołalnie w nie- 
dzielę 10 b. m. w Wielkim teatrze 
na Pohulance. 

Godzina 5-ta po poł. umożliwi 
"przyjęcie w nim udziału całemu 

społeczeństwu tak starszemu, jak i u- 
_czącej się młodzieży. 

Przemówienia prof. St. Pigonia 

  

Reduty zapoznają nas z najpiękniej- 

szemi utworami. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Walne zebranie członków 
ogniska Z. P. N. $.P: W dniu 
10 bm. o godzinie 3-ej po poł. w 
lokalu przy ul. Arsenalskiej 4, od- 
będzie się doroczne walne_ zebra- 
nie członków ogniska Z. P. N. 5. 
P. w Wiinie z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) Zagajenie 
i wybory prezydjum; 2) Sprawo- 
zdanie ustępującego zarządu; 3) Wy- 
bory nowego zarządu; 4) Wybory 
delegatów na zjazd do Warszawy; 
5) Nabywanie artykułów pierwszej 
potrzeby na raty i 6) Wolne wnio- 
ski. Wrazie braku qworum w pierw- 
szym terminie, zostanie wyznaczo- 
ny drugi termin na godz. 4 po 
poł. tego samego dnia, z ważno- 
Ścią bez względu na ilość człon- 
ków. (ks.). 

— Z Tygodnia Pol. Białego 
Krzyża. Wynik kwesty na rzecz 
polskiego białego krzyża już w 
pierwszym dniu wyniósł 980 zło- 
tych. W celu zapewnienia jak naj- 
wydatniejszych wyników  finanso- 
wych tak zw. tygodnia Polskiego 
Białego Krzyża, prezes oddziału 
wil. biał. krzyża zwrócił się do dy- 
rekcji kolejowej o zezwolenie na 
branie udziału w akcji zbiórki ofiar 
przez konduktorów kolejowych. (8) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Konieczne świadczenia. W 
dniu 4 b. m. został przyjęty na 
audjencji przez p. Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej Jurkiewicza, pre- 
zes zarządu głównego związku za- 
wodowego pracowników  Handlo- 
wych i Biurowych ziemi Wileńskiej 
p. Józef Winiarz, który przedło” 
żył Panu Ministrowi memorjał do- 
tyczący piekących spraw  bezrobo- 
cia w Wilnie. Pan Minister zainte- 
resował się postulatami zawartemi 
w memorjale czego dowodem jest 
przyznanie odpowiednich kredytów 
ną opał i ziemniaki na okres zi- 
mowych miesięcy; dodatkowe wy- 
asygnowanie kilku tysięcy złotych 
na uzupełnienie wypłat pożyczek 
dla bezrobotnych pracowników u- 
mysłowych w miesiącu wrześniu, 
oraz przyrzekł załatwić przychylnie 
cały szereg poruszanych w memo- 
rjale spraw. (ks.). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Granice wieku przy przyj- 
mowaniu do prywatnych szkół 
średnich.  Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego nadesłało 
do poszczególnych szkół średnich 

okólnik w którym podkreśla, iż 

do pierwszej klasy średnich szkół 
mogą być przyjmowane tylko dzie- 

ci, które ukończyły 9 i pół roku 

lub nie pizekroczyły 11 i pół roku 
życia. ; 

Do wyższych klas może być 
przyjmowana młodzież odpowied- 
nio starsza. 

Dziś długooczekiwany nadzwyczajny film! Wszechświatowy 

ROUZRTJ: LS R 

W wypadkach odchylenia od 
powyżej wskazanych granic wieku 
należy każdorazowo uzyskać po- 
zwolenie na przyjęcie dziecka w 
Kuratorjum. 

W tym wypadku opieka domo- 
wa Składa podanie do odnośnej 
Dyrekcji szkoły, która przesyła je 
z odpowiednimi wnioskami do Ku- 
ratorjum. (z) 

Z KOLEI, 

— Poświęcenie nowozbudo- 
wanego dworca kolejowego w 
Stołpcach, W dniu 10 bm. odbę- 
dzie się uroczystość poświęcenia 
nowo-zbudowanego dworca kolejo- 
wego w Stołpcach. 

W uroczystości tej wezmą u- 
dział Ministrowie Komunikacji, Ro- 
bót Publicznych i Spraw Wewnętrz- 
nych, wojewoda nowogródzki, pre- 
zes Wileńskiej Dyrekcji kolejowej 
i cały szereg przedstawicieli urzę- 
dów, społeczeństwa i prasy. (z) 

Z POCZTY. 

— Ważne przy budowie i re- 
montach telefonów. W celu ujed- 
nostajnienia obliczania ogłat admi- 
nistracyjnych przy budowie i re- 
montach telefonów, Dyrekcja Pocz- 
towa w okólniku do podległych 
zarządów technicznych wyjaśniła: 
że za całkowicie nowe budowy, u- 
ważać należy takie budowy, przy 
których wykonaniu nie używa się 
żadnej części istniejącego  urżą- 
dzenia. 

Jak wiadomo opłaty taryfowe 
za nowe budowy są kilkakrotnie 
wyższe od opłat za roboty wyma- 
gające t. zw. częściowego wykona- 
nia. (s) 

— W sprawie automatycznych 
aparatów telefonicznych. Organa 
służby technicznej telefonicznej i 
tejegraficznej w Wilnie otrzymały 
polecenie poddania Ścisłej rewizji 
Sprawy podziału abonamentów te- 
lefonicznych na kategorje. Chodzi 
tu o przeniesienie pod względem 
wysokości opłaty do kategorji III 
t. zw. aparatów publicznych tych 
aparatów, z których korzysta szer- 
sza publiczność. 

W związku z tem abonenci apa- 
ratów, z których korzysta szersza 
publiczność mogą żądać od orga- 
nów pocztowych zaprowadzenia in- 
stalacji aparatów automatycznych, 
przy których rozmowa możliwą 
jest dopiero po wrzuceniu do apa- 
ratu Odnośnej ilości groszy. (z) 

— Kary na żądających opła- 
ty za rozmowy telefoniczne. Се- 
neralna Dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów nadesłała pismo do Wileńskiej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów, w 
którem poleca zwrócić szczególną 
uwagę na nadużycia, jakich się do- 
puszczają niektórzy abonenci, żą- 
dając opłaty za rozmowy telefo- 
niczne. 

Podobne postępowanie abonen- 
tów jest niedopuszczalne i winni 
będą już w najbliższym czasie po- 
ciągani do surowej odpowiedzial- 
ności. (z) 

— Wolne posady agentów 
poczt. na prowincji. Dyrekcja 
Pocztowa rozpisała konkurs na po- 
sady kierowników agencji poczto- 
wych w następujących miejscowoś- 
ciach: w Sienkiewiczach, powiatu 
łuninieckiego; w Kozłowsku, pow. 
postawskiego;w Cyryniu,pow. nowo- 
gródzkiego; w Bersztach, pow. gro- 
dzieńskiego; w Drohiczynie Pole- 
skim i w Zamoszu koło Brasławia. 

  

  

WI GWO SOK 1 

Wynagrodzenie agentów zależne 
od klasy organizacyjnej danej agen- 
cji wynosi od 90 — 120 złotych 
miesięcznie przy 4 godzinnym dniu 
pracy. (s) 

— O posady dla byłych woj- 
skowych. Delegacja związku kre- 
sowego byłych wojskowych w Wil- 
nie zwróciła się do p. prezesa Dy- 
rekcji Pocztowej z prośbą o przyj- 
mowanie do służby pocztowej kan- 
dydatów członków związków. Jak 
się dowiadujemy postulaty związku 
w miarę wolnych etatów stopnio- 
wo będą uwzględniane, (s) 

ROZNE. 

— „Złota księga* Instytutu 
Aerodynamicznego. Wobec tego 
że część zebranych funduszów w 
Tygodniu Lotniczym przeznaczona 
jest na ukończenie Instytutu Aero- 
dynamicznego. Zarząd Komitetu 
L.O.P.P. podaje do wiadomości, że 
wydane zostały specjalne ozdobne 
cegiełki na budowę Instytutu. Imię 
i nazwisko nabywcy cegiełki wpisa- 
ne zostaje do specjalnej „złotej 
księgi* Instytutu. 

Cegiełki w cenie 25 złotych są 
do nabycia w Sekretarjacie Ligi ul. 
Wielka 34. 

— Krwawy napad wilka. Nie- 
bezpieczeństwo od wilków coraz 
bardziej wzrasta. Pomimo urządza- 
nych przez władze obław, wilki tak 
się rozpanoszyły, że w biały dzień 
napadają nie tylko na zwierzynę 
ale i na ludzi. 

Zdarzył się właśnie taki wypa- 
dek, w ubiegłą niedzielę nad wie- 
czorem pod lasem państwowym 
Remisowo, gm.  Bieniakoūskiej, 
pow. Lidzkiego. 5 

Właśnie w tym lesie i jego o- 
kolicy odbywały się dwa polowa- 
nia — prywatne i obława na wilki 
zorganizowana przez zarząd gminy 
Bieniakońskiej. 

Pod lasem tym bawili się w 
tym czasie dwaj chłopcy z sąsied- 
niej kolonji Litwicą. 

Wilk, prawdopodobnie uchodząc 
przed obławą, wybiegł z lasu i 
rzucił się na owych chłopców. 
Jeden z nich uciekł, a drugiego 12 
letniego Michała Dejlitka, obalił na 
ziemię i zaczął gryść. Na alarm, 
wszczęty przez kolegę nieszcześli- 
wego Michałka, ojciec tego ostatnie- 
go pobiegł na pomoc i krzykiem 
ledwie odegnał krwiożerczego wilka. 

Nieszczęśliwy chłopak był w 
straszny sposób pokaleczony: miał 
pogryzioną do niepoznania twarz, 
podrapany, a z odzieży zostały 
strzępy. Tej samej nocy nieszczę- 
śliwy chłopak został przewieziony 
do Wilna. 

"Tutaj zdarzył się przykry wy- 
padek, rzucający pewne Światło na 
czynności naszej slużby sanitarnej. 
Telefonicznie została wezwana ka- 
retka pogotowia, lecz zanim wy- 
ruszyła, targowano się przez tele- 
fon, kto będzie płacił za udzielaną 
pomoc. Sądzimy, że wpierw ratu- 
nek, a potem targi o zapłatę. 

Z POGRANICZA. 

— Postrzelenie umysłowo - 
chorego. Patrol K. O. P. przysła- 
ny dla ochrony mostu na torze ko- 
lejowym w Suwałkach postrzelił w 
nogę Kuieszę Jana, który na trzy- 
krotne wezwanie nie zatrzymał się 
i usiłował zbiec. Jak się później 
okazało postrzelony Kulesza jest 
-umysłowo chory. (x). 

  

   

  

TTT, 

— Za pojmanie szmuglerzy. 
W rejonie Mirzan powiatu brasław- 
skiego w dniu 6 bm. przytrzyma- 
no nielaką Czylikową za nielegal- 
ne przekroczenie granicy z Łotwy 
do Polski. Pewne dane przemawia- 
ją za tem, że Czylikowa jest zawo- 
dową szmuglerką, 

Tegoż dnia w rejonie Dukszt 
przytrzymano znanego szmuglera 
Kowalewa, za nielegalne przekro- 
czenie granicy z Litwy do Polski. 
Przy zatrzymanym znaleziono 
większą gotówkę, przeznaczonę na 
zakup szmuglu. (X). 

— Wysiedlenie z Litwy. W 
rejonie Wojtowo władze litewskie 
wysiedliły Józefa Zebertowicza z 
rodziną. Wysiedlonym  zaopieko- 
wały się nasze władze. (x) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— .Niedola pożycia małżeńskiego. 
Dn. 6 bm. © g. 18 m. 20 Poniakiewicz 
Wacław, lat 25, zam. Wróbla 18 po 
Sprzeczce ze swą żoną usiłował pozba- 
wić się życia przez powieszenie. Powia- 
domiony o wypadku tym poster. Świerk 
Józef po przybyciu na miejsce odciął 
sznur 1 przy zastosowaniu właściwych 
środków przywrócił desperata do przy- 
tomności. Poniakiewiczowi pomocy udzie- 
liło pogotowie ratunkowe, pozostawiając 
go na zi 

— Śmiertelny wypadek przy pracy. 
Dn. 6 ibm. o godz. 14 m. 50*Sawichi 
Piotr, zam. Karlsbadzka 18, kopiąc pia- 
sek na ul. Targowej przy t. zw. Łysej 
Górze został wskutek osunięcia się zie- 
mi przysypany i poniósł śmierć na miej - 
scu. Trupa przewieziono do kostnicy 
św. Jakóba. 

— Podrzutek. Na 'schodach fronto- 
wych domu Nr. 4 przy ul. Teatralnej, 
znaleziono zostało 4 tygodniowe nie- 
mowlę płci żeńskiej, które skierowano 
do przytułku Dzieciątka Jezus. (ks,) 

  

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

„Dzień bez kłamstwa" codziennie ściąga 
do Teatru Polskiego tłumy publiczności. 
Niezrównany, niefrasobliwy humor tej 
oryginalnej komedji, doskonale wydoby- 
ty przez reżysera K Wyrwicz-Wichrow- 
skiego i świetnie oddany przez dosko- 
nały zespół grających z Wyrwicz-Wi- 
chrowskim, S. Purzyckim i T. Piwińskim 
na czele, wywołują nieustanne wybuchy 
śmiechu na widowni. 

— „Papa się żeni*. Wkrótce „Dzień 
bez kłamstwa” ustąpi miejsca polskiej 
krotochwili W. Rapackiego „Papa się że- 
ni*, z której próby odbywają się co- 
dziennie. „Papa się żeni" — w samej 
treści zdradza życie zakulisowe słynnych 
artystów. 

„— „Grube ryby”, W niedzielę o g. 
4-ej pp. grane będą po cenach najniż- 
szych „Grube ryby" -- Bałuckiego, 

— Występ Stanisławy Korwin- 
Szymanowskiej w „Lutni*, W niedzie- 
ię najbliższą 10-go października wystąpi 
na poranku Wileńskiego Towarzystwa 
Filharmonicznego w gmachu Teatru Pol- 
skiego jświetna śpiewaczka St. Korwin- 
Szymanowska. 

„ Jako drugi solista wystąpi znany 
pianista Feiiks Szymanowski. 

Początek koncertu o g. 12-ej m. 30 
popoł. 

. Kasa czynna codziennie od 11 — 9 
wiecz. 

„. Zapisy na członków Towarzystwa 
Filharmonicznego przyjmuje się przy 
wejściu na salę. 

— Występy Lucyny Messal w Wil- 
nie. W poniedziałek 11-go i wtorek 12-go 
paździeruika odbędą się w w Teatrze 
„Reduta” przedstawienia oper,warszawskiej 
z Lucyną Messal na czele. Odegraną zo- 
stanie ostatnia nowość repertuaru War- 
szawy „Teresina i Napoleon*. 

Orkiestra pod dyrekcją Stanisława 
Nawrota. 

Bilety nabywać można w biurze 
„Orbis” Mickiewicza 11. 

Nr. 233 (681) 

SPORT. 
Z zawodów hippicznych. 
W pierwszy dzień zawodów Wi- 

leńskiego T-wa Hodowli Koni i 
Popierania Sportu Konnego odbyły 
się w dn. 7 b. m. 

Na jazdę maneżową było zapi- 
sanych 22 konie, wycofano 1-go. 

Nagrody otrzymali: 
1) mjr. Ekse z 23 p. ułanów 

klaczy „Kemalja*, 
2) por. Juściński z 13 p. uł. 

wał. „Łowca*, 
3) rtm. Karaszek z 23 p. uł. 

wał. „Nemtuden*, 
4) płk. Kozierwski d-ca 4 p. uł. 

na kl. „Orlica“, 
5) rtm. Łappi z 13 p.uł. na wał. 

„Murza*. 
Na konkursie hippicznym było 

zapisanych 48 jeźdców, wycofało 
się 8. 

Nagrody otrzymali: * 
1) por. Pietraszko z 23 p. uł. na 

wal. „Ibis“, 
2) por. Kamionko z 13 p. ul. na 

wal. „Nektar“, 
3) por. Druhowino z 13 p. uł. na 

wał. „Stuz*. 
kżPowyżsi trzej jeźdcy przeszli 
tor bez błędów, miejsca ustalono 
na rozgrywce przez podwyższenie 
przeszkody. 

4) por. Jerzykiewicz z 19 p.a.p. 
na wał. „Łoś*, 

5) por. Zendelski z 19 p. s. p. 
na kl. „Hela*. ' 

Bieg myśliwski, zapisanych jeźd- 
ców było 11, jeden wycofany. 

Nagrody otrzymali: 
1) por. Kamionko z 13 p. uł. na 

wal. „Eron“ pułk. Łodzińskiego. 
2) rtm. Rudnicki z 23 p. uł. na 

wat. „Filet“, 
3) mjr. Jodko-Narkiewicz 213 p. 

uł. na wał. „Ład*, 
4) por. Juściński z 13 p. uł. na 

wał. „Łęgus”, 
5) por. Prosinski W. z 13 p. uł. 

na wał. „Milet*. (ks) 
  

Rozmaitości. 
Niesłabnące powodzenie Szala- 

pina. 
Niedawno podróżowała po Polsce 

' występując w charakterze artystki-Spie- 
waczki Olga Szalapin, córka znakomite- 
go basisty rosyjskiego, który zdobył so- 

ie wszechświatową sławę. Bawiła też w 
Warszawie jej matka, pierwsza żona ar- 
tysty, ongi znakomita baletnica włoska 
Jolla Tornagi-Szalapin, kobieta niezwy- 
kłej urody. W związku z tem pisma za- 
graniczne rosyjskie podają garść szcze- 
gółów z życia tego artysty, który nie- 
dawno wydał swój pamiętnik, przetóma- 
czony już niemal na wszystkie języki 
świata. Otóż śpiewak Szalapin występu- 
je obecnie z wielkiem powodzeniem w 
Sydney'u w Austrajji, pobierając 2000 do- 
larów za występ. * 

„ Artysta potrafił zebrać pokaźny ka- 
pitał. W Paryżu w jednej z najbogat- 
Szych dzielnic posiada on olbrzymią ka- 
mienicę i wykwintne mieszkanie, w któ- 
rem mieszka jego druga żona i 5-ro 
dzieci. Z pierwszą żoną, z którą Szala- 
pin miał siedmioro dzieci, artysta roz- 
wiódł się 12 lat temu. Obecnie Szalapin 
liczy sobie 52 lata, lecz jego piękny głos 
prawie nie stracił na sile. 

Bolszewicy, z którymi Szalapin do 
1921 roku podtrzymywał rzekomo przy- 
jazne stosunki, zapraszają Śpiewaka do 
Moskwy, lecz na zaproszenie to artysta 
odpowiedział lakoniczną depeszą: „Za- 
manitie, a potem udawitie”, co znaczy: 
„Zaprosicie a potem zadusicie*. Szalapin 
zapewne, dając taką odpowiedź, brał 
pod uwagę historję z artystą tenorem 
Smirnowym, którego zaproszono do Pe- 
tersburga r» występy, zapłacono mu, 
a o” skonfiskowano jego cały ma- 
Jątek, 

721770 T III TIT. 

A Do wynajęcia 3 pokoje „dpiyt-fubin" By m KINO 

| 2 POLONIĄ w 

- Mickiewicza 22.     
= o OZI PSAS ESP P 

"TELEGRAM... z ostatniej chwili 
| Urzędnicy zamiast 10% zwyżki otrzymają 5—10% zniżkę przy e 

sklepi w Wilnie przy. 

s i Rae. M. DEBLESSEM ul. Trockiej 20. 

| Najtańsze ródło zakupów w Wilnie. Wielki wybór towarów najprzedniejszej jakości. 
- || Dla p.p. urzędników wydaje się w poszczególnych biurach karty ulgowe 

| jako też karty kredytowe (bliższych informacji udziela się w kasie sklepowej). 

odzież szkolna przy zakupach otrzymuje bezpłatnie: 1) Poradnik Hygje- 

niczno-Kosmetyczny Ba J. Ihnatowicza. 2) Podział godzin na rok szkol- 

— пу 1926/27. 3) Premje bezpłatne w postaci ołówków, obsadek i gumek. 

Każdy zaś kupujący otrzyma BEZPŁATNE PREMJE jak mydełka, pastę 

AC do obuwia, shampoon, proszek do zębów i t. p. 

- TYLKO DO 20-go PAŹDZIERNIKA 1926 r. Spiesz się... 

[paca KIT do okien i wojłok do obijania drzwi 

fab: po najtańszych cenach 

т №'3°вшше farb i artykulėw elektrotechnicznych 

A „wieść Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg 
_ |„A. Szur S 

   
   

   
    

    

   
zaułka Sw. Mikołaja Nr. 1. 1595 

W rolach gł. Gabriel Gabrio (Jean 

szlagier obecnego sezonu! 

NĘDZNICY (w niegdł:) HNOKA td 
2 serje, 12 aktów ae (Uczniom dozwolone). 

aljean), Sandra Miłarow (Fantina i Ko- 
setta), Jan Tonłout (Javert), Paul Jurge (Biskup Myriel), G. Saillard (Thenar- 
dier). Reżyserował Henryk Tescoust. Początek seansów g.: 4, 6, 8, 5 
Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie 15 minut przed początkiem seansów. 

  

„ileńska Pomoc Szkolna” 
Wilno, ul Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Szkło i porcelanę apteczną. Szkło 
perfumeryjne. Wagi osobowe, apteczne i ana- 

lityczne. 1573-17 
Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie, 
  

  

      

  UWAGA! 

liajątki, kamienice, 

  

      
MEBLE 

| Najlepsze łóżka angielskie 
3 są Warszawskiej fabryki 

„Konrad. Jarmoszkiewicz i S-ta Tow. Akt. 
które w każdej ilości i w wielkim wyborze po 
cenach konkurencyjnych są do nabycia w firmie 
D/H. F. MIESZKOWSKI sp. z ogr. odp. 

3 ul. Mickiewicza 23. 1671-1 

i 

wącz.     
  

Wydawca 'Tow, Wydaw. „Pogoń” sp. z ogr. Odp, 

1 laferja państwowa 
Główna wygrana 500.000 

1 KLASA bilety są w sprzedaży. 
Cena całego losu 40 zł, pół losu—20 zł. 

; ćwierć losu — 10 zł. 
Na prowincję wysyłamy odwrotną pocztą 

u kolektora K. Gożuchowskiego     

domy i wiele innych in- 

teresów dochodowych na wnyczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- sługa sumienna, dostawa 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 49 domów. 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na schody. 

Pomorzu na sprzedaż tą- 
nio i na dogodnych wa- 
runkach. Żądzć szczegó- 
łów przesyłając znaczek 
na odpowiedź. Bydgoszcz. 

| Grunwaldzka 147, R. Gło- 
162 0000060 00060C6689 

Zamkowa 9. 1624 

„ Przyjechata stynna 1491 
wróżka - chiromantka 

Od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz. 

10 m. 15. 

Chor. weneryczne, 
moczopłciowe i skór- 
ne, ul. Wileńska 7. 

Ws F. Z. 3. 

i świeżo od- 
Pokó nowiony co 
wynajęcia dla samotnego 
przy inteligentnej rodzi- 
nie. Jakóba Jasińskiego 
11, m. 1, róg Sierakow- 
skiege. 1665-3 

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

Nauczycielka 
francus. udziela lekcji w 
zakresie 8 kl. gimnazjum. 
Bogusławska 5, m. 1. 

1660-2 

| baj edy Ch. Straża, 
Żawalna 40. Sprzedaż 

i kupno podręczników 
szkolnych we wszystk. ję- 
zykach Oraz materjaty 
piśmienne. Ceny Rok? 

  

SKI gastronomiczno- 
0 młeczny N. Jezier- 

ski, ul. Wielka 47 obok 
hotelu „Palace”. Ryby, 
konserwy, czekolady kra- 
jowe i zagraniczne, sery 
szwajcarskie i holender- 
-skie, masło świeże. Ob- 

1633 

ER zębów sztucz- 
nych na złocie i kau- 

czuku. L. Minkier, Wileń- 
ska 21. Medal duży srebr- 
ny. a-1616 

  

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia. aluminiowe, €- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1386 

racownia damskich i 
męskich kapeluszy 

przerabia ze starych na 
nowe na najmodniejsze 
fasony. G. GUT, Niemie- 
cka 21, m. 26. 1676:a 

aklai tryzjerski 
przy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

* Hygjena. 1685-b 

RSE męski P. Radzi- 
„wilowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 

b-1259 dy. 

(l i kalosze, kon- 
` “ Е‚ iekcja, galanter- 
ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych pole- 
ca D. H. W. Nowicki, 

Wilno, ul. Wielka 30, 
telefon 9-08. a-1659 

pracownia wojłoków 
damskich, męskich i 

dziecinnych. 
wełna. Ceny umiarkowa- 
ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 
lewo. a-1658 

Kolczyki 
Najtańsze źródło. Naj- 
większy wybór. N. Rejt- 
bord. Niemiecka 4. 1678 

Skład naczyń, Siąa; 
szkła i 

lamp, M. Zaicberg, Ba- 
zyljańska 6. a-1225 

Drak. „Pax“, ul, św. Ignacego 5. Tel. 8-93, 

Najlepsza fe) 

umeblowane, pokój dla służącej, kuchnia, 
łazienka, telefon na miejscu, dla samotnych 
lub rodziny bezdzietnej. Dowiedzieć się w 
administracji „KKurjera Wiieńskiego".  1661-1 
  

w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

Gramojony, tacę CE mie 
sięcy. Duży wybór płyt 
gramofonowych i patefo= 

$8) nowych. UI. Wielka 21. 

  

1-40 

  

Sp. z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX“ 
Ul. Šw. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, : 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
IĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE, 

ZZ SS 666 

ОУ 

    
      

M. SNARSKI, Wil- 
no, ul. Niemiecka 

Nr. 22. Egzyst. od r. 1900. 
Duży wybór rozmaitych 
optycznych i elektryczn. 

p specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

pa - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr.9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

a-1617 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka2. | 1484-а 

materjałów, 

1679-b 

Jee mierne (były maj- 
ster firmy Paweł Bu- 

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

D.H. BRACIA CHOLEM 
założ. w r. 1846, i Kwia- 
owa 5. Tel 3-63. | 919. 

lazo, blachy, belki, ar- 
tykuły techniczne, budo- 
wlane, cement, Papa RE 

Ogłoszenia 
0 

„Aurora Wiliskiego” 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagiellońska 3. 
  

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej ‘ 

Redakicr odpowiedzialny Michal Szukiewicx 
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