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Na tle akcji Hramady. 
Ze wszystkich stron naszego 

kraju otrzymujemy informacje o 

rozroście akcji agitacyjnej Białoru- 

skiej Rabocze-Krescjanskoj Hrama- 

dy. We wszystkich kątach naszej 

ziemi powstają t. zw. „hurtki*, 

liczba członków których podobno 

dosięgła już z górą 30.000 osób. 

Akcja ta jest prowadzona z ogrom- 

nym nakładem środków idących 

prawdopodobnie z zewnątrz. 

Akcja Hramady nosi charakter 

wyraźnie antypaństwowy. Najbliż- 

szym jej ideałem jest oderwanie 

Ziem Zachodniej Białorusi od Pol- 

ski oraz przyłączenie ich do Biało- 

rusi Sowieckiej. Kursuja nawet po- 

głoski, że władze Centralne III 

Międzynarodówki  poleciły  partji 

komunistycznej Zachodniej Biało- 

rusi zlikwidować swoje placówki 

nakazując członkom wstąpienie do 

Hramady. Pomimo to jednak Hra- 
mada nie jest organizacją komuni- 

styczną. Jest to raczej białoruska 

organizacja patryotyczna, w której 

element marzeń nad ziszczeniem 

ideałów narodowych przeważa nad 

elementem marzeń o dokonaniu 

rewolucji wszechświatowej. 

Na czele Hramady stoją ludzie 

nieraz psychicznie bardzo  dalecy 

od ideałów rosyjskiego komuniz- 

mu. Są nieraz nawet ludzie o pol- 

skiej kulturze, wychowani na idea- 

łach naszego romantyzmu, którzy 

za swoich czasów uczniowskich i 

studenckich byli czynnymi działa- 

czami na: terenie niepodległościo- 

wych polskich konspiracyjnych or- 

ganizacyj młodzieży. Jeżeli ci wszys- 

cy ludzie walczą dziś z polską 

państwowością, to nie dlatego, aby 

żywili jakąś specjalną nienawiść do 

polskości, ale dlatego, że w obec-- 

nej Sowieckiej Białorusi widzą oni 

szersze możliwości dla pozytywnej, 

twórczej pracy na polu budownic- 

twa białoruskiej kultury, bo sam 

fakt istnienia Sowieckiej Białorusi 

wydaje się im pierwszym etapem 

na drodze do realizacjj w dalszej 

przyszłości całkowicie niezależnej 

i niepodległej Republiki Białoru- 
skiej. 

Trzeba przyznać, że propagan- 

da Hramady ma ogromne powo- 

dzenie, padając na grunt nadzwy- 

czaj podatny, uprzednio dobrze za- 

orany przez politykę naszych władz. 

Dusza chłopa kresowego coraz 

bardziej staje się nam obcą i wro- 

gą. Przed dwoma tygodniami pisa- 

łem, iż psychika naszych admini- 

stratorów uniemożliwia przeprowa- 

dzenie w drodze ewolucyjnej sanacji 

stosunków, panujących na Ziemiach 

Wschodnich, że tylko w drodze 

zdecydowanej i jaskrawej zmiany 

całego systemu rządów na kresach 

możliwe jest przeprowadzenie na- 

prawy. Dziś musimy być przygoto- 

wani, że gdyby na skutek decyzji 
rządu owa zmiana została nawet 

natychmiast dokonaną, to dobra 

wola władz nie znalazłaby w ciągu 

najbliższego okresu czasu zrozu- 

mienia wśród ludności. Zbyt dale- 
ko posunęły się już antagonizmy, 

przepaść przez sześć lat kopana 
wspólnemi siłami administratorów 

i demagogów partyjnych stała się 

dziś niezmiernie trudną do za- 

sypania. 

Dzisiejszy rozrost i powodzenie 

Hramady jest skutkiem kilku pierwo- 

rodnych grzechów polityki kreso- 
wej niepodległej Polski. Pierwszym 
takim grzechem było oddanie Rosji 

w traktacie ryskim Mińska i po- 

dział Białorusi. Przez to daliśmy 
bolszewikom kolosalny atut do wy- 

grania, a sobie uniemożliwiliśmy 

na przyszłość prowadzenie kon- 

sekwentnej polityki federacyjnej. Ks. 

biskup Łoziński w jednym ze swo- 
ich listów w rocznicę traktatu 

ryskiego nazwał oddanie Rosji Miń- 

szczyzny zbrodnią. lstotnie wobec 

sądu historji pan Dąbski będzie 

zbrodniarzem. 

Ale i wewnętrzna polityka Pol- 

ski na kresach była także przez ca- 

ły ten czas jednym stekiem bezsen- 

sów. Polityka ta szła w dwóch kie- 

runkach 1) szykanowania i tłumie- 
nia wszelkiej twórczej pracy biało- 
ruskiej na polu oświatowym i go- 

spodarczym, 2) tolerowania zaś de- 

magogji politycznej uprawianej przez 

posłów i płatnych agitatorów. 

Polityka w stosunku do szkol- 

nictwa białoruskiego jest hańbą 

odrodzonej Polski. Dziś w szkołach 
polskich nauczycielowie z dumą 

opowiadają dzieciom 0 wielkiej 
epoce Jagiellonów, dumni jesteśmy 

z legendy, która na sztandarach 

powstańców wypisała słowa „Za 

naszą i waszą wolność". Za sto 

lat wspomnienie o podstępnej wal- 

ce ze szkolnictwem białoruskim 

będzie naszych potomków pokry- 

wało rumieńcem wstydu i sromoty. 
Stosowana przez naszą admini- 

strację metoda drobnych szykan, 

która była w stanie zabić szkol- 

nictwo białoruskie, nie mogła jed- 

nak ukrócić propagandy politycznej. 

Znaczna ilość ludzi, którzy nie 

mogli znaleść sobie zastosowania 

na polu lojalnej i twórczej pracy 

kulturalnej, siłą rzeczy została 

pchnięta na teren organizowania 

irydenty politycznej. 
Zupełnie odwrotną politykę za* 

stosowała Rosja Sowiecka na tere- 

nie Wschodniej Białorusi. Rosja 

zdusiła w sposób najbardziej bez- 

względny wszelkie próby tworze- 

nia jakichkolwiekbądź białoruskich 

partji politycznych i prowadzenie 

samodzielnej akcji politycznej, ale 

dała za to szerokie możliwości 

dla pracy politycznej założyła uni- 

wersytet Białoruski, zorganizowała 

Instytut Biał. Kultury, stworzyła 

kilka szkół specjalnych Oraz całą 

sieć szkolnictwa niższego. Dziś cały 

szereg dawnych politycznych prze- 

ciwników komunizmu znalazł na 

terenie Białorusi Sowieckiej zasto- 

sowanie dla swoich sił. Nawet tacy 

działacze, jak Smolicz, który swego 

czasu organizował legjony  biało- 

ruskie po stronie polskiej, zajmuje 

dziś kierownicze stanowiska w 

dziedzinie twórczej pracy kultural- 

nej. Trzeba przyznać, że polityka 

Rosji Sowieckiej jest pod tym 
względem o wiele mądrzejsza od 

Polskiej. л 
Dziś u nas coraz с2е$с!е] гОл- 

legają się nawoływania do położe- 

nia tamy akcji prowadzonej przez 

Hramadę. 

I tu stwierdzić musimy, że rząd 
odpowiedzialny za przyszłość Pań- 

stwa i do tej odpowiedzialności 

się poczuwający, nie tylko ma pra- 

wo, ale ma również obowiązek 
z całą energją robocie destrukcyj- 

nej, zdążającej do rozbicia Pań- 

stwa się przeciwstawić i demago- 

gii nieodpowiedzialnych żywiołów 

kres położyć. Jednakże akcja ener- 

giczna w tym kierunku wyda po- 

żądane owoce tylko wtenczas, o 

ile rząd z równą energją wystąpi 

przeciwko gwałceniu Konstytucji 

w stosunku do ludności bialorus- 
kiej przez swoją własną admini- 

strację, o ile potrzeby ludności 
białoruskiej otoczy szczerą opieką, 
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Budżet na rok 1927 — 4928. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

-Preliminarz budżetowy na rok 1927 — 28, uchwalony 11-go b. m. 
przez Radę Ministrów, przedstawia się następująco: Prezydent Rzeczypo- 
spolitej — 1.415.917 zł., Sejm. i Senat — 6.935.040, Kontrola Państwo- 
wa — 4.052.740, Prezydjum Rady Ministrów — 1.654.292, Min. Spraw 
Zagran. — 39.627.420, Min. Spraw Wojsk. 632.321.601, Skarbu — 
100.513.445, Sprawiedliwości—90.295.092, Przem. i Handlu—23.103.945, 
Komunikacji — 3.024.490, Rolnictwa — 32.811.720, Wyznań Religijnych 
i Ośw. publ. — 294.126.280, Pracy i Opieki Społ. — 56.301.934, Re- 
form Rolnych — 32.486.417, emerytury — 74.864.000, renty inwalidzkie 
i zaopatrzenia — 101.417.000, długi państwowe — 145.070.454. Razem 
1.896.463.588 zł. 

Dochody: Administracja — 1 miljard 209 milj., przedsiębiorstwa 
państwowe — 93 milj., monopole państwowe — 595.05. Razem 1 mil- 
jard 897.05 milj. 

„W administracji najważniejszą pozycję stanowią wpływy z danin 
publicznych — preliminowany 1 miljard 001 milj. zł. na podstawie do- 
świadczenia z roku 1926 przy uwzględnieniu 10% dodatku w granicach, 
w których rząd do stosowania tego podatku jest upoważniony przez Sejm. 

: Równocześnie z powyższym preliminarzem budżetowym Rada Mi- 
nistrów uchwaliła projekt ustawy skarbowej na ten sam okres. 

Ustawa ta w ogólnych zarysach, zwłaszcza w dziedzinie prelimina- 
rza budżetowego, nie różni się od ustaw, uchwalonych w poprzednich 
latach. Ustawa przewiduje na wzór poprzednich ustaw miesięczne budże- 
towanie, dotychczas jeszcze niezbędne dla utrzymania równowagi dudże- 
towej przy wykonywaniu budżetu. 

Nowy artykuł tej ustawy przewiduje pewne kredyty inwestycyjne na 
wypadek, jeżeli zostaną uzyskane oszczędności w preliminowanych wy- 

datkach, jak również gdyby otworzyły się nowe źródła dochodowe, nie- 
przewidziane w preliminarzu budżetowym, lub też nastąpiło zwiększenie 
się źródeł dotychczasowych. 

Kredyty te niezbędne dla Państwa i życia państwowego, przezna- 
czone byłyby na roboty budowlane i zatrudnienie bezrobotnych, na in- 
westycje wojskowe, na pomoc kredytową przy komasacji i t. d. Ogólna 
suma tych kredytów, uzależnionych od specjalnych źródeł pokrycia nie 
dosięga 160 milj. zł. Podobno w miarę realizowania nowych źródeł do- 
chodowych ustawa skarbowa przewiduje zwiększenie preliminowych kwot 
o 50 milj. zł. na podwyższenie uposażeń funkcjonarjuszów państwowych. 

  

Likwidacja strajku w Anglji. 
LONDYN. (Pat). Dzisiejszy „Times* podaje rewalacyjną wiado- 

mość o postanowieniu wszystkich związków górników w Midland pój- 
Ścia za przykładem Leicesterahirę i przystąpienia do rokowań  oddziel- 
nych z właścicielami kopalń, nawet gdyby krok ten pociągnął za sobą 
secesję w łonie zwiazku ogólno-krajowego. Również rada związku w 
Northumberland opowiedziała sa pozostawieniem związkom okręgo- 
wym swobody w podejmowaniu ddziełlnych rokowań z przedsiębiorcami. 

W hrabstwie Nottingnam dwie trzecie górników wszystkich zagłębi 
powróciło już do pracy, co wobec faktu, że 65% tamtejszych górników 
nąleży do związku pozwala przypuszczać, że większość górników zwią- 
zkowych porzuciła już szeregi strajkujących. Wczoraj na posiedzeniu de- 
legacji Yorkshiru postanowiono podjąć pracę na podstawie 7 i pół go- 
dzinnego dnia pracy. 

    

Sowiety działają. 
Wznowienie rokowań z Anglią. 

, LONDYN. (Pat.). „Times* dowiaduje się, że Krasin złożył wczoraj 
wizyty powitalne w Foreign Office. Podobno zamierza on wznowić ro- 
kowania z rządem angielskim i w związku z tem odbył dłuższą konfe- 
rencję z Chamberlainem. 

Uznanie Sowietów przez Amerykę. 
WASZYNGTON. (Pat.). Z kół zbliżonych do Białego Domu do- 

noszą, że prezydęnt Coolidge nie jest jeszcze zdecydowany podjąć roko- 
wań mających na celu uznanie Rosji Sowieckiej. 

Naruszenie dyscypliny partyjnej. 
MOSKWA (Pat.) Dzienniki z 

dnia 9 b. m. ogłaszają dwie rezo- 
lucje Politbiura. W pierwszej dato- 
wanej 4 b. m. Politbiuro stwierdza 
oburzające naruszenie dyscypliny 
partyjnej ze strony Trockiego, Zi- 
nowjewa i Piatakowa Oraz posta- 
nawia przekazać plenum CKKP 
rozpatrzenie faktów niesubordyna- 
cji, druga datowana 8 b. m. oświad- 
cza: Nowe wystąpienie Zinowjewa 
w fabryce Putiłowskiej w Lenin- 
gradzie jest specjalnie złośliwem 
naruszeniem uchwał partyjnych, 
którego rozważanie przekazuje się 

najbliższemu plenum CKKP, celem 
zastosowania sankcyj partyjnych. 

„Prawda* w artykule wstępnym 
stwierdza: Ostatnie wystąpienie o- 
pozycji w Leningradzie zakończyło 
się zupełnem niepowodzeniem, wy- 
kazującem całą płonność nadziei 
na poparcie proletarjatu Lenin- 
gradzkiego. Dalej „Prawda“ wska- 
zuje na konieczność podjęcia šrod- 
ków celem unieszkodliwienia opo- 
zycji oraz zmuszenia jej wodzów 
do publicznego stwierdzenia swych 
błędów i zaprzestania szkodliwej 
działalności. 

zabezpieczając jej możność twór- 

czej kulturalnej pracy, nie mąco- 
nej mrzonkami przymusowej po- 

lonizacji. 

Naród białoruski winien znaleść 

w narodzie polskim szczerą przy- 

jaźń, oparcie i poczuć się współ- 

gospodarzem w państwie odpowie- 

dzialnym za wspólne losy. W prze- 

ciwnym razie najenergiczniejsza ak* 

cja zdążająca do opanowania ro- 

boty wywrotowej wywoła skutek 

wręcz odwrotny od oczekiwanego. 

Akcja rozwijająca się obecnie jaw- 

nie zostanie wpędzona w podzie- 

mia, aby przy pierwszym podmu- 

chu nowej burzy dziejowej wybu- 

chnąć łuną krwawej pożogi. 

Bor. 

kadomości polityczne. 
Sytuacja w kopalniach węgla pod 

. względem dostawy wagonów pod 
naładunek jest od kilku dni utrudnio- 
ną, wobec strajku na kolejach nie- 
mieckich i uwięzienia na sieci kolei 
niemieckich 10 tysięcy polskich wa-, 
gonów, d. 11-X wobec zakończenia 
strajku doznała pewnej poprawy. 
Należy się spodziewać stopniowego 
zwrotu wagonów z Niemiec i dal- 
szej poprawy w dostawie wagonów 
dla kopalni. 

© 

W poniedziałek 11 bm. przyje- 
chali do Warszawy delegaci czecho- 
słowaccy celem zawarcia konwencji 
kolejowej z Polską. Przewodniczą- 
cym delegacji czechosłowackiej jest 
szef sekcji dr. Gurodniczek. 

Cena 20 groszy. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 
Telefon 99. Czynne od godz. 9—35 ppoł. 
Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppol. . 
Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

o0d8-9wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  

Sejm i Rząd. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Reorganizacja M. S. Z. 

W związku z przeprowadzaną 
obecnie reorganizacją w Min. Spraw 
Zagran. naszych placówek zagra- 
nicznych, dowiadujemy się, iż pod- 
sekretarjat stanu w Centrali M, 5. 
Z. będzie zlikwidowany. у 

Również departament admini- 
stracyjny Centrali zostanie skaso- 
wany, a dotychczasowy dyrektor 
tego departamentu p. Bertoni przej- 
dzie w stan emerytury. 

Min. Kwiatkowski w Po- 
znaniu. 

POZNAN. P. Minister przemy- 
słu i handlu inż. Kwiatkowski przy- 
był dziś do Poznania, na mającą 
się odbyć uroczystość jubileuszowa 
75-letniego istnienia Izby Przemy- 
słowo-Handlowej w Poznaniu. Jed- 
nocześnie z tą uroczystością odbę” 
dzie się poświęcenie nowego gma- 
chu Izby, jako też otwarcie szkoły 
handlowej. Wraz ministrem przy- 
byli podsekretarz stanu Doležal, 
radca ministerjalny Jackowski, na- 
czelnik Wydziału  Prezydjalnego 
Orzęcki i sekretarz p. Ministra Ba- 
rański. 

Na dworcu powitali p. Ministra 
wicewojewoda Nikodemowicz, pre- 
zes lzby Przemysłowo - Handlowej 
Pernaczyński, prezes _ Dyrekcji 
Poczt Urbański, komendant policji 
powiatowej Haas, komendant poli- 
cji miasta Poznania Bączkowski i 
sekretarz p. wojewody Przybylski. 
Pan Minister zamieszkał w Baza- 
rze. (Pat.). 

Konferencja z bankami de- 
wizowemi, 

11 b. m. odbyła się w Banku 
Polskim konferencja z przedstawi- 
cielami banków dewizowych, na 
której omawiano obecne położenie 
finansowe. Naczelny dyrektor Ban- 
ku Polskiego p. Mieczkowski za- 
poznał obecnych ze Stanem Banku, 
przyczem podkreślił, że trwająca 
nadal aktywność bilansu handlowe- 
go pozwala liczyć na dostateczny 
dopływ walue Banku, uchwalone 
zaś onegdaj rozporządzenie o bile- 

* tach państwowych nietylko usuwa 
obawę co do możności powiększe- 
nia emisji państwowych Środków 
pieniężnych, ale zapewnia nawet 
stopniowe jej zmniejszenie. 

Obydwa te fakty stwarzają pod- 
stawę dla zdrowej działalności Ban- 
ku i umożliwiają mu prowadzenie 
dotychczasowej polityki walutowej. 
Bank Polski będzie przeto zaspa- 
kajał nadal na giełdzie w całości 
zapotrzebowanie dewiz wywołane 
koniecznością uregulowania zobo- 
wiązań wobec zagranicy. (Pat). 

"P. Steczkowski nie ustę= 
puje. 

Wczoraj w godzinach południo- 
wych p. Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął na audjencji ministra skarbu 
p. Czechowicza. 

Po tej audjencji rozeszły się w 
kołach politycznych wiadomości, iż 
prezes Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego p. Steczkowski, który uprzed- 
nio złożył prośbę o zwolnienie go 
z zajmowanego stanowiska, pozo- 
stanie nadal w Banku G. K. i, że 
wszelkie pogłoski, rozsiewane przez 
prawicową prasę stołeczną O ja- 
kichkolwiek tarciach i nieporozu- 
mieniach między naczelnemi wła- 
dzami  bankowemi, są bezpod- 
stawne. 

Blok stronnictw prawi- 
cowych. 

Na terenie sejmowym można о- 
becnie zaobserwować dosyć cieka- 
wy fakt, a mianowicie tworzenie 
się w przewidywaniu nowych wy- 
borów sejmowych bloku stronnictw 
prawicowych. W tym celu przy- 
wódcy poszczególnych klubów pra 
wicowych prowadzą od dłuższego 
czasu między sobą rozmowy. 

Do bloku tego weszłyby na» 
stępujące partje: Z. L. N., Ch. D., 
Piast, Ch. N. i N. P. R. Przyjęto 
już podobno ogólną platformę wy- 
borczą i zgodzono się nawet na 
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nazwę, która pompatycznie brzmi: 
Blok Obrony Konstytucji. Obecnie 
omawiane są szczegóły akcji przed- 
wyborczej. W końcu r. b. stron- 
nictwa wchodzące w skład bloku 
miałyby przedstawić listy swoich 
kandydatów. 
, , Projektowany blok trzeszczy już 
jednak, albowiem klub Ch. N. nie 
ma zbyt wielkiej chęci łączyć się z 
endekami, co się zaś tyczy Piasta 
i N. P. R. to nie godzą się one na 
wspólne listy a współudział swój z 
grupami prawicowemi pragną ogra- 
niczyć jedynie do cichej i wstydli- 
wej współpracy i wspólnego finan- 
sowania wyborów. 

Ambasador Chłapowski 
w Warszawie. 

„Ambasador Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Paryżu p. Chłapowski, któ-- 
ry był zawezwany do Centrali M. 
Spr. Z., przybył do stolicy i był 
wczoraj przyjęty przez p. ministra 
Zaleskiego na dluższej konferencji. 

Jak się dowiadujemy, na pla- 
cówce paryskiej nie będzie obecnie 
żadnych powaźniejszych zmian. 

Ё 
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Z pobytu w Wilnie 
p.min. Staniewicza 

Minister Reform Rolnych dr. 
Witold Staniewicz przybył 9 b. m.“ 
do Wilna i tegoż dnia wziął udział 
w nabożeństwie odprawionem z po- 
wodu rocznicy zdobycia Wilna. Na- | 
stępnie p. minister odbył dłuższą 
konferencję z ustępującym  preze- 
sem Okręg. Urzędu Żiemsk. p. Na- 
leszkiewiczem i nowomianowanym 
prezesem p. Łączyńskim, oraz dy- 
rektorem oddziału państw. Banku 
Rolnego p. Maculewiczem, na któ- 
rej wyczerpująco Omówiono szereg 
aktualnych spraw przy wykonaniu 
reformy rolnej w Ziemi Wileńsk. 

D. 10 października p. minister 
odbył szereg konferencyj z przed- 
stawicielami różnych miejscowych 
organizacyj społecznych i rolni- 
czych. 

Rano 11 października p. minister 
przyjął zgłaszających się na audjen- 
cję interesantów, poczem udął się 
na uroczyste nabożeństwo i inau- 
gurację nowego roku akademickie- 
go Uniwersytetu im. Stefana Bato- 
rego. 

Po południu tegoż dnia p. mi- 
nister wyjechał do powiatu Lidz- 
kiego celem zbadania stanu kom- 
pleksu spraw komasacyjnych w 
gminie Ejszyskiej. Powrót p. mini- 
stra do Warszawy nastąpi we šro- 
dę rano. 

  

Z ZAGRANICY. 
Przeciw Hohenzolernom. | 

BERLIN. (Pat.) Prasa donosi, 
że frakcja komunistyczna ponowi+ 
ła żądanie bezwłocznego zwołania 
posiedzenia Reichstagu, na którem 
rząd Rzeszy miałby udzielić od- 
powiedzi na wniesioną przez nią 
interpelację w sprawie przyjęcia 
przez Sejm pruski uchwały o od- 
szkodowaniach dla Hohenzollernów, - 
oraz zamierzonego powrotu eks- 
cesarza do Niemiec. Frakcja doma- 
ga się równocześnie o Reichstagu 
wydalenia z granic Rzeszy wszyst- 
kich członków byłych domów pa- 
nujących. 

Przeciwko gazom trującym. 

WASZYNGTOON. (Pat). Legja 
byłych kombatantów sprzeciwia 
się ratyfikacji protokułu genewskie- 
go przeciwko stosowaniu gazów 
jtrujących oświaczając, iż używa- 
nie gazów jest mniej nieludz- 
kiem od używania innej broni. 

Tragiczny wypadek w kopalni. 

DUNDEE. (Pat). Ustalono, że 
przy wybuchu gazu węglowego w 
tutejszej kopalni węgla w nocy z 
dnia 8 na 9 b. m. poniosła śmierć 
cała drużyna nocna, składająca 
się z 4 europejczyków 114 kra- 
jowców. 
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Pilsniski a Msgolini 
(Odczyt Wacł. Sieroszewskiego). 

W poniedziałek przy przepełnio- 
nej sali teatru „Lutnia* Wacław 
Sieroszewski wygłosił odczyt na 
wagi temat: Piłsudski a Musso- 
ini. 
Zestawienia w ścisłem tego sło- 

wa znaczeniu tych dwu niezwyk- 
łych indywidualności prelegent, nie- 
stety, nie dał, ograniczając się do 
charakterystyki osób i Środowisk, 
ujętych każde zosobna, w pewnem 
oderwaniu. 

Punktem wyjścia jest dla Siero- 
szewskiego stosunek jednostki do 
tłumu, umiejętność ujarzmiania go 
i prowadzenia ku wielkim i wznio- 
słym celom. 

'Prelegent ujął ewolucję, jaką 
przeszedł Mussolini pod kątem wi- 
dzenia psychologicznym, jako dro- 
gę od ideału międzynarodowej wal- 
ki klasowej do idei miłości ojczy- 
zny. 

Dzieje człowieka, który z domu 
ubogiego kowala, poprzez stano- 
wisko nauczyciela ludowego, dzien- 
nikarza socjalistycznego, później 
żołnierza stał się dyktatorem Włoch 
iheroldem ideałów ogólno-narodo- 
wych są w istocie kopalnią obser- 
wacji, z których autor uchwycił 
najogólniejsze, t. į, te, które naj- 
bardziej poddawały się intuicji ar- 
tystycznej. 

W drugiej, krótszej części od- 
czytu znakomity pisarz dotknął już 
bardziej znanych nam tematów, 
podkreślając niechęć Piłsudskiego 
do dyktatury, jego dążenie wszędzie 
i zawsze, aby naród sam się rzą- 
dził. Tu znów leib-motivem jest 
miłość ojczyzny. 

Nie możemy nie odnotować tu 
pewnych niedokładności w przed- 
stawianiu faktów przez znakomite- 
go pisarza, co zresztą nie zmniej- 
sza istotnych walorów jego intere- 
sującego wykładu. 

więc Rada Gospodarstwa 
Narodowego nie odegrała tej roli 
cudotwórczej w ekonomicznem od- 
rodzeniu Włoch, jaką przypisuje 
jej prelegent. Utworzona za cza- 
sów Giolittiego (a więc przed Mus- 
solinim) nie. posiadała ona do 
ostatnich czasów żadnego poważ- 
niejszego znaczenia w życiu Włoch. 

° СОН nie był germanofilem.. 
jak go nazywa prelegent. To nie- 

_ słuszne stanowisko jest zapewne 
„echem głównie prasy narodowo- 
demokratycznej, która reklamując 
faszyzm dla swoich partyjnych ce- 
lów chciała pogrążyć jego przeciw- 
ników czyniąc wten sposób krzyw- 
dę człowiekowi, który był pacyfi- 
stą ale frankofilem i stąd b. przy- 
chylnie dla Polski zusposobionym 
(sprawa Śląska). 

Do charakterystyki Piłsudskie- 
go i Mussoliniego usłyszeliśmy w 
ciągu wieczora kilka ciekawych 
przyczynków. Syntetyczne ujęcie 
tych postaci musi być jednak pel- 
niejsze i jest rzeczą przyszłości. 

Gruntowna analiza podłoża е- 
konomicznego, charakteru narodo- 
wego, specyficznych wiadomości 
środowisk, z której Piłsudski i 
Mussolini pochodzą. wreszcie ge- 
neza ich systemu myślenia poli- 
tycznego punkty wyjścia które trze- 
ba uwzględnić i zgłębić aby dać 
pełny obraz dwuch wielkich posta- 
ci naszej epoki. W barwnem, ży- 
wem i uczuciowem ujęciu Siero- 
szewskiego czuło się powieściopi- 
sarza, który zamiast ścisłości hi- 
storycznej i gruntownej analizy so- 
cjologa dał nam nową próbę swej 
bogatej intuicji. 

Prelegentowi dziękowano ser- 
decznym poklaskiem. PA 
ł . * 
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Poranki muzyczne Wileńskiego 
Towarzystwa Fltarmonicznego. 

Występ p. Stanisławy Korwin- 
Szymanowskiej i Feliksa Szy- 

manowskiego. 

Dziwnie trudnem staje się sta- 
nowisko krytyka muzycznego, gdy 
napotka tego rodzaju indywidual- 
ność artystyczną, jaką posiada p. 
Szymanowska. Wszelkie uwagi ty- 
czące technicznej strony kunsztu 
śpiewaczego nie mogą mieć miej- 
sca; arsenał środków technicznych 
opanowany w sposób absolutnie 
doskonały — sprowadza problem 
technicznego Śpiewu do zera; pro- 
blem ten dla p. Szymanowskiej 
nie istnieje ani przez chwilę. Z te- 
go powodu artystka może zupeł- 
nie swobodnie na najbardziej pew- 
nych podstawach wznosić swoje 
pieczołowicie zbudowane,  prze- 
cudowne pałace wyiedalizowanych 
koncepcji artystycznych. 

Indywidualność p. Szymanow- 

М0 0 rosyjskim УУМ 
przemysłowym. 

Niezmiernie żywo zajmują się 
centralne organy gospodarcze Rosji, 
jak również cała prasa sowiecka— 
kwestją przezwyciężenia obecnego 
kryzysu ekonomicznego.  Szcze- 
gólnie poważne znaczenie dla go- 
spodarki krajowej, dążącej po linji 
uprzemysłowienia państwa, przed- 
stawia Sprawa wysokich kosztów 
własnych w przemyśle, co decyduje 
o jego opłacalności. 

Ostatnio Rada Komisarzy Lu- 
dowych Związku i Rada Pracy i 
Obrony (S.T.O.) na wspólnem po- 
siedzeniu uchwaliły szereg rezolu- 
cyj, które stwierdzają, iż planowa- 
na na 1925-26 rok gospodarczy, 
zniżka kosztów własnych produkcji 
przemysłowej o 5 do 8 proc. nie 
została osiągnięta i fakt ten uwa- 
żają za wysoce spóźny dla całej 
gospodarki państwa. 

Centralny urząd projektodaw- 
czy, t. zw. „Gospłar” — licząc się 
z realnemi możliwościami — pla- 
nuje w r. 1926-27 zniżyć koszty 
produkcji o 2 do 3 proc., jednak 
zarówno S.T.O. jak i Rada Komi- 
sarzy Ludowych zniżkę tę uznały 
za niewystarczającą. Okazuje się 
bowiem, «że wprawdzie w okresie od 
1923 do 1925 r. osiągnięto zniżkę 
kosztów własnych o 30—40 proc., 
jednak jeszcze koszty obecne są 
dwukrotnie wyższe od przedwo- 
jennych. 

Wobec tej sytuacji centralne or- 
gany rządowe postawiły przemy” 
słowi szereg postulatów, zdążają- 
cych do osiągnięcia maksymalnej 
zniżki kosztów produkcji i sprawie 
tej przypisują pierwszorzędne zna- 
czenie. Środki zaradcze zawierają 
się w następującem: 1) obniżenie 
kosztów administracyjno-gospodar- 
czych w przemyśle; 2) zastosowa- 
nie jaknajdalej idących oszczędno- 
Ści w zużyciu surowców i opału 
oraz usunięcie przerw w zaopatry- 
waniu w materjały ośrodków prze- 
mysłowych; 3) racjonalizacja wy- 
twórczości i zrównoważenie pro- 
duktywności sił roboczych i płacą 
zarobkową. 

Wykonanie drugiej z rzędu 
wskazówki zależy od ulepszeń tech- 
nicznych i sprężystości w działaniu 
co wymaga dłuższego okresu cza- 
su i wielkiego nakładu kapitałów. 
Natomiast kwestja oszczędności 
administracyjno-gospodarczych znaj- 
dzie urzeczywistnienie w masowej 
redukcji pracowników i wywoła 
wzrost bezrobocia, — a łączy się 
ona bezpośrednio ze stosowaniem 
jaknajostrzejszych środków ku zwię- 
kszeniu wydajności pracy i zmniej- 
szeniu płacy zarobkowej. 

Centralny Urząd Statystyczny 
opracowuje obecnie projekt zmiany 
umów zbiorowych, przewidując 
10-0 proc. podwyżkę płacy dla naj- 
gorzej uposażonych grup robotni- 
czych, uzależnia jednak wysokość 
płacy od wydajności pracy. Tu bo- 
wiem również anormalne panują 
stosunki. Oto w ciągu 9-ciu mie- 
siecy (VII. 25—III. 26), w porów- 
naniu z tym samym okresie w 
roku 24-25, podwyżka płac wy- 
niosła 29.4%, podczas gdy produk- 
tywność sił roboczych wzrosła za- 
ledwie o 11.4%. 

Wzrosły również koszty własne 
w produkcji rolniczej, szczegól- 
nie w drugorzędnych gałęziach 
gospodarki rolnej, tak, że np. 
przestała się opłacać produkcja 
masła syberyjskiego na wywóz 
(całkowity koszt produkcji wynosi 
21.10 rb. za pud, podczas gdy ma- 
sło holenderskie w Niemczech sprze- 
daje się w hurcie po 20.75 .rb. za 
pud — już po doliczeniu zysku 
hurtownika). 

Podjęcie kompanji o zwiększe- 
nie wydajności pracy zdecydowało 
o wydaniu nowej ustawy, normują- 
cej sankcje karne — niezwykle 
ostre — za; opieszałość i lekcewa- 

skiej jest niebywale silną, do tego 
stopnia, że staje się par excellence 
twórczą, wskutek czego utwory 
częstokroć bardzo oklepane i o- 
śpiewane, stają przed nami w no- 
wej zupełnie szacie i wykazują 
mnóstwo nowych nuansów, szcze- 
gólików — ożywiających niejedno- 
krotnie zakrzepłe pozornie już treś- 
ci (np. Arja z op. „Tosca“). Siła 

„przekonywująca koncepcji każdej 
z odtwarzanych pieśni jest niesły- 
chanie wielką, narzuca się popro- 
stu w suggestywną siłę słuchaczo- 
wi i zmusza go do przyjęcia za 
słuszną tej koncepcji jaką mu po- 
daje śpiewaczka. 

A nawet jeśli go dana interpre- 
tacja nie przekona, musi przyznać, 
że stojąc na stanowisku tej kon- 
cepcji—wszystko przeprowadza ar- 
tystka nadzwyczaj logicznie, i z 
dziwnie subtelnym zmysłem kon- 
strukcyjności, 

Jedna z najgłębszych pieśni Szy- 
manowskiego „Na ksieżycu czar- 
nym” do słów Tadeusza Miciń- 
skiego—gdzie z bezruchu gwiazd, z 

Swiatowy trust miedziany. 
NOWY-JORK. (Pat.). „United Prese* największe związki przemysłu 

miedzianego Ameryki Północnej i Południowel, Niemiec i Anglji utwo- 
rzyły trust światowy. Trust ten będzie miał na celu stabilizację ceny 
i ograniczenie spekulacji miedzi. 

  

żenie pracy; ustawa przewiduje wy- 
dalenie robotnika za drobne nawet 
wykroczenie. 

Skala stosowanych pod hasłem 
oszczędności obostrzeń co do dy- 
scypiiny pracy, jak i co do racjo” 
nalizacji wytwórczości, daje moż- 
ność zorjenfowania się w rozmia- 
rach kryzysu w przemyśle rosyj- 
skim. IKategoryczne żądania Rady 
Pracy i Obrony maksymalnej zniż- 
ki kosztów produkcji stoją w sprze- 
czności z rzeczowemi obliczeniami 
Centralnego Urzędu Projektodaw- 
czego. Należy więc oczekiwać, że 
obecny kryzys raczej się zacstrzy i 
że wobec tego przemysł rosyjski— 
nawet przy maksimum wysiłków— 
przeżyć musi ponowny okres u- 
padku i rozbieża. es-ki. 

Wrażenia 2 Wystawy Tuatkiej. 
30 września r. b. ... zmierzch... 

niespodziewanie z obramienia drzwi 
wejściowych wyłania się postać 
niepospolita — pjonera oświaty i 
kultury polskiej na kresach pana 
Władysława Lichtarowicza. 

Co sprowadza na ulicę Wiłko- 
mierską b. Dyrektora Departamen- 
tu Oświaty. Za chwilę staje się 
wiadomem, iż p. W. Lichtarowicz 
jako prezes Zarządu T-wa Popie- 
rania przemysłu ludowego, pragnie 
by wzory okazowe muzeum T-wa 
stanowiły składową część wystawy 
rolniczej w Słonimie w dniach 3, 4 
i 5 października 1926 roku. Zasz- 
czyt zrealizowania tej imprezy spa- 
da na moje nieudolne barki... trud- 
no! w takich razach wymawiać się 
nie wolno! 

1 października, w lokalu muze- 
um etnologicznego (Zamkowa 11), 
gdzie mieszczą się również zbiory 
T-wa Popierania przemysłu ludo- 
wego, Od wczesnego rana wre pra- 
ca, p. Cezarja Ehrenkreutzowa wyz- 
nacza eksponaty na wystawę i u- 
dziela wskazówek o poszczególnych 
przedmiotach powierzanych  mej 
opiece. 

Zaiste tylko profesor kobieta 
może tak wszechstronnie odczuć i 
ocenić wartość pracy rąk i intelek- 
tu niewieściego, jakiemi są ręczne 
wyroby tkackie. Konferencja zbliża 
się ku końcowi .i... 29 okazów 
przechodzi w moje odpowiedzialne 
posiadanie, niektóre z nich są dy- 
plomowane na Międzynarodowej 
Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w 
Paryżu z r. 1925. 

Słonim — 2 października — po 
złożeniu wizyt oficjalnych w Sta- 
rostwie i Komitecie Wystawowym, 
uzyskałem  pawiljon centralny na 
reprezentowane eksponaty... Dobie- 
gają ku końcowi prace dekoracyjne 
w objętym pawiljonie i—przed roz- 
mieszczonymi eksponatami staje 
Komitet Wystawy w komplecie. 
Niekłamane uznanie i podziw Ko- 
mitetu — wzbudzają zbiory T-wa w 
Wilnie. Zostaję zaproszony do gro- 
ną rzeczoznawców sztuki i wyro- 
bów ludowych oraz powierzono mi 
kierownictwo artystyczne nad ude- 
korowaniem całej wystawy. Do 
późnego wieczora trwała praca de- 
koratorska, 

3 października — po pracowi- 
tym poranku, godzinę przed ot- 
warciem wystawy wszelkie prace 
ukończono! Wystawa wypadła im- 
ponująco na tle przepieknego ko- 
Ścioła barokowego ostatnio szczę- 
śliwie odrestaurowanego. 

Od chwili otwarcia wystawy i 
przez cały czas jej trwania 3, 4 i 
5 października — grupy  zwiedza- 
jących — tak ziemian jak i wło- 
Ścian, zapełniały pawiljon central- 
ny cały ozdobiony okazami prze- 
mysłu ludowego i chętnie słuchały 

  

zimnych niezmierzonych przestrze- 
ni bytu — wyłania się rozpacznie 
bolesne serce człowieka, pieśń prze- 
chodząca od tego zimnego, bezli- 
tosnego spokoju, od niesłychanego 
natężenia, napięcia uczuciowego, 
wdzierającego się do najgłębszych 
tajników duszy słuchacza — stawia 
trudne zadanie zrozumienia swej 
istoty polegającej na kontraście ży- 
cia i martwoty; to samo „Kołysan- 
ka Dzieciątka Jezus* Szymanow- 
skiego — wymagająca niesłychanej: 
subtelności—w wyrazie miłości, do 
jakiej jest zdolnem tylko serce mat- 
ki—wspaniale odczute i odtworzo- 
ne przez p. Szymanowską, wyka- 
zały dobitnie rozległość talentu ar- 
tystki, nieznającego granic. 

„Od najpoważniejszej pieśni do 
najbardziej wesołej piosenki ludo- 
wej—-przechodzi p. Szymanowska z 
łatwością niesłychaną, znamionują- 
cą najwybitniejsze talenty. Gdy po- 
równamy wielu naszych polskich 
śpiewaków—goniących za oklaskiem 
galerji, polujących na tanie efekty, 
jakżeż odbija od tej pospolitości 

  

wygłaszanych przezemnie pogada- 
nek na temat obowiązku i potrze- 
by pielęgnowania charakterystycz: 
nych cech miejscowych wyrobów 
ludowych. Przekonałem Się jak w 
oczach słuchaczy, demonstrowąne 
Okazy nabierały wysokiej wartości 
po stwierdzeniu, iż — byly nagro- 
dzone w Paryżu! 

Niestety ustaliłem również jaką 
niepowetowaną krzywdę sztuce lu- 
dowej przyczyniają tak zwane „in- 
struktorki“ i „nauczycielki“, które 
przez niešwiadomošč sugestjonują 
młodszemu pokoleniu włościanek 
wzory tandety mieszczańskiej... 

Błyskawicznie upłynął czas trwa- 
nia wystawy — okres Święta po- 
chodu oświaty poglądowej... Przy 
wręczaniu nagród duże zdziwienie 
— „prosty* włościanin otrzymał 
najwyższą nagrodę za artystyczne 
wykonanie wyrobów tkackich... Po” 
żegnalne posiedzenie... Odjazd... 

8 października Zarząd T-wa w 
komplecie pod przewodnictwem 
prezesa W. Lichtarowicza i przy 
udziale profesora pani Cezarji E- 
hrenkreutzowej — składam sprawo- 
zdanie z wystawy... 

T-wo Popierania Przemysłu Lu- 
dowego zorganizowane w Wilnie 
przez pana Zygmunta Nagrodzkie- 
go — żyje! 

Piotr Hermanowicz. 

    

Podziękowanie. 
Wszystkim, którzy z bliska lub 

zdaleka z okazji mego 50-lecia ra- 

czyli zaszczycić mnie, wzruszyć 

do głębi i uradować: pamięcią swo- 

ją, dobrocią, życzliwością tudzież 

wyrazami uznania przewyższającemi 

o całe niebo skromne moje zasłu- 

gi—jeżeli wogóle poczytywać moż- 

na za zasługę służenie wedle sił 
sprawie publicznej — nie mając 

możności osobiście tego uczynić, 

składam za tem oto pośrednictwem 

prasy, z którą zżyty jestem od lat 

tylu: najgorętsze, serdeczne po- 

dziękowanie. 

Wiem, że już mi nie odsłużyć, 

nie wywdzięczyć się, nie odwza- 

jemnić za niezapomniane, pełne 

najszlachetniejszego szczęścia chwi- 

le, które mi zgotowano, a do któ- 

!rych dożyć Bóg mi pozwolił. Pro- 
szę Go aby mi dał ostatek sił i 

życia zużyć na wyrównanie choć w 

drobnej części ogromnego długu 

wdzięczności, com go u rodaków 

moich i ziomków zaciągnął w pa- 

miętnym na zawsze dla mnie dniu 

2-go października. | 
Rodacy i ziomkowie nagrodzili 

mnie ponad wszelką miarę. Mało 

komu przypadła w udziale taka 

pełnia powodzenia w życiu. Uznać 

to samemu — znaczy tyle, co po 

kres żywota zachować w sercu 
wdzięczność wiecznie żywą. 

Słabym jej wyrazem niech będą 

słowa niniejsze. 

Czesław Jankowski. 

Wilno, 10 października 1926 r. 
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wysoki poziom—śmiem powiedzieć 
najwyższy—jaki osiąga Szymanow: 
ska. Dla młodych adeptów sztuki 
śpiewaczej należy postawić p. Szy- 
manowską jako wzór do naślado- 
wania, jako wzór prawdziwej, feno- 
menalnej twórczej odtwórczości. 

Wyśmienicie akompanjował p. 
Feliks Szymanowski, którego grę 
solową cechuje dnia refleksyjność, 
unikająca wszelkich trywjalności i 
niepotrzebnych „rozczulań roman* 
tycznych*, w które tak często po- 
padają pianiści, zwłaszcza przy gra- 
niu utworów Chopina. Szkoda, że 
p. Szymanowski nie obdarzył nas 
szeregiem utworów swego brata 
Karola, których tak jesteśmy w Wil- 
nie spragnieni; przypuszczać nale- 
ży, że oboje artyści przybędą jesz- 
cze do Wilna — by znów uradować 
nasze kółko kochających muzykę 
osób. Potrzeba w tym wypadku 
jest bardzo silną i wymagającą jak- 
najszybszej realizacji. 

Dr. Sz. 
* 

* * 

Proces 0 nadnżyca W mat: 
Т МЕМ, 

W Okręgowym Sądzie Wojsko- 
wym w Warszawie pod przewod- 
nictwem płk. Orskiego oraz przy 
współudziale sędziów - assesorów 
gen. Bilińskiego, płk. Dobrowol- 
skiego, płk. Platowskiego, płk. Wol- 
skiego i płk. Paquelin'a. 

Toczy się sprawa o nadużycia 
w marynarce wojennej przeciwko 
komandorowi-podpor. Janowi Bar- 
toszewiczowi-Stachowskiemu (od 19 
miesięcy odsiadującemu w więzieniu) 
oraz odpowiadającym z wolnej sto- 
py komandorowi Bernardowi Miil- 
lerowi, komandor, Władysławowi 
Morgulecowi, komand.-ppor. Janowi 
Zdebowi, komand. ppor. Borysowi 
Mohuczemu, komand, ppor. Kaje- 
tanowi Toczyskiemu, komand. mar. 
Wł. Mróz-Pozowskiemu, por. mar. 
Rudolfowi Kubińskiemu, por. mar. ' 
Stefanowi Rotkielowi, por. mar. 
Juijanowi Wojdzie i por. maryn. 
Aleksandrowi Lipińskiemu. 

Przedstawicielem urzędu pro- 
kuratorskiego jest major Rumiński. 

„Oskarżonym akt prokuratorji 
wojskowej zarzuca co następuje: 

Komandor - podporucznik Jan 
Bartoszewicz-Stachowski, kierownik 
referatu broni podwodnej, zajmo- 
wał się jednocześnie sprawami, 
związanemi z dostawami dla mary- 
narki wojennej. Głównym dostawcą 
broni podwodnej była firma Mar- 
szałk i S-ka, założona przez Karo- 
la Marszałka, byłego naczelnika 
urzędu śledczego w Moskwie oraz 
Eugenjusza Erbsteina, b. rosyjskie- 
go sędziego pokoju w Druskieni- 
kach. W jesieni 1923 roku firma 
Marszałk i S-ka otrzymała pierwsze 
zamówienia od marynarki wojen- 
nej na dostawę min rzęcznych, nie 
mając jeszcze warsztatów ani urzą- 
dzeń, potrzebnych do fabrykatów. 

Komandor Bartoszewicz pozo- 
stawał w bliższych stosunkach za- 
równo z Marszałkiem jak i Erb- 
steinem. Podsądny wyróżniał tę 
firmę stale przy wszelkich przetar- 
gach, udzielając innym firmom zbyt 
krótkiego terminu do składania 
ofert lub wzywając takie firmy, co 
do których było z góry wiadomo, 
te nie mogą się utrzymać przy 
przetargu. 

Gdy firma Marszałk znalazła się 
w krytycznem położeniu finanso- 
wem, komandor Bartoszewicz spo- 
rządzał fikcyjne prołokuły odbio- 
rów, na mocy których firma po- 
dejmowała znaczne sumy z kasy 
państwowej. Po przyjęciu oferty 
Marszałk i Erbstein otrzymywali 
60 proc. zaliczki, którą operowali 
przez dłuższy czas przy pomocy 
Banku warszawsko - gdańskiego — 
przez nich samych założonego — 
nie troszcząc się wcale o dostawy. 

Straty skarbu państwa przekro- 
czyły przy tych dostawach sumę 
800.000 złotych. 

Firma Marszałk i S-ka starała 
się odwdzięczyć komandorowi Bar- 
toszewiczowi, finansując niektóre 
jego prywatne zobowiązania. Mię- 
dzy innemi przy kupnie mieszkania 
przez oskarżonego wystawiła list 
gwarancyjny na sumę 20.000 zł. a 
następnie czek na jego imię na 
10.000 zł. % 
Wobec powyższych danych urząd 

prokuratorski oskarża kom. Barto- 
szewicza o przekroczenie władzy w 
chęci zysku i sporządzenie w tym 
celu fałszywych dokumentów. Gro- 
zi mu zato kara więzienia od 3-ch 
do 6 lat. 

Pozostali podsądni oskarżeni są 
o wydanie—umyślne lub przez nie- 
dbalstwo — tego rodzaju zarządzeń 
przy wykonywaniu dostaw, które 
pociągnęły za sobą znaczne szkody 
dla skarbu państwa. 

Z pośród oskarżonych w pierw- 
szym dniu rozprawy składał wyjaś- 
nienia główny oskarżony komand. 
podpor. Bartoszewicz. 

„Teresina i Napoleon*, operetka 

w 3 aktach Oskara Straussa. 

Teatr operetkowy goszczący w 
gmachu Teatru Wielkiego na Po- 
hulance, wystawił graną z powo- 
dzeniem w Warszawie operetkę 
Oskara Straussa—wykazującą wiele 
zalet dobrego smaku tak w części 
muzycznej jakoteż i w literackiej. 
Tło akcji rozgrywającej się na prze- 
łomie XVIII i XIX w. — stanowi 
dwór Napoleona I; sama akcja dość 
nikła—jednakowoż przeprowadzona 
z umiarem i bez trywjalności zna- 
mionującej najnowsze operetki — 
chwilami staje się nawet interesu- 
jącą. Muzyka obfitująca w miłe 
walce, wiedeńskiego naturalnie po- 
chodzenia, unika dość szczęśliwie 
pospolitych operetkowych  banal- 
ności; bardzo miłą jest piosnka 
podobno starokorsykańska w ak- 
cie I-m. 

P. Lucyna Mersal i p. Mierze- 
jewski—wodzili prym—i przedsta- 
wili się już nie poraz pierwszy ja- 
ko para zgrana i uzupełniająca się 

Wyjaśnienia te nie wnoszą nic 
nowego do sprawy. 

Dziś dalszy ciąg obrad sądo- 
wych. 

  

ROWERY angielskie 

„B.S.A.” Ee) i „TRIUMPH” 

ma raly na 12 miesięcy 
poleca Wielka frma „UI WERSAL Ei 
Wielki wybór maszyn do szycia.   
    

1680 

Nsiążki nadesłane do Redakcji 
M. B. Lepecki: 35.000 klm. przez 

Lądy i Morza. Wydawnictwo „Roju” ce- 
na 30 gr. 

Są to wspomnienia człowieka, któ- 
ry z karabinem na plecach pieszo lub 
na grzbiecie muła przebył połowę Ame- 
ryki Południowej w jej najdzikszych 
stronach. Ta bezpośredniość stanowi ce- 
chę p podróżniczej. To też opo- 
wieść por. Lepeckiego 0 dziejach jego 
ostatniej wędrówki przez niezbadane 
dotąd pustynne obszary Południowej 
Ameryki, podczas której to wędrówki 
karabin niejednokrotnie uratował życie 
śmiałemu podróżnikowi zainteresuje nie- 
wątpliwie wszystkich, którzy nie zatracili 
poczucia, że dzielność stanowi jedną z 
najważniejszych cech charakteru naro- 
dowego. W szczególności książeczkę tę 
można polecić szkołom, jako nadzwy- 
czaj zdrową a równocześnie pouczającą 
lekturą dla starszej młodzieży. 

A. Nowicki: Tragedja w Meyerlin- 
ku. Wydawnictwo „Roju”. Cena 30 groszy. 

Śród romantycznych historji świata 
niewątpliwie jedno z pierwszych miejsc 
długo jeszcze zajmować będą tajemnicze 
dzieje miłości pięknej baronówny Vesce- 
ry i jedynego syna Franciszka Józefa, 
zakończone tragiczną śmiercią dwojga 
kochanków na Zamku w Meyerlinku. 
Przez długie lata udawało się sprawę tę 
otoczyć tajemnicą, Uczestników krwawej 
uczty umiejętnie rozproszono po świe- 
cie. Zwłoki pięknej baronówny pocho- 
wano pokryjomu, a śmierci następcy 
tronu starano się nadać cechy wypadku, 
aby w ten sposób powstrzymać legendę 
o krwawym fatalizmie, otaczającym ce- 
sarski ród Habsburgów. 

Upadek cesarstwa Austrjackiego u- 
łatwił jednak dostęp do Taa 
tajników dworu cesarskiego. iążecz= 
ce „Roju* p. Nowicki, były sprawozdaw- 
ca parlamentarny monarchji naddunaj- 
skiej w sposób niezmiernie żywy od- 
twarza ten zagadkowy moment prze- 
szłości, w szczególności zaś omawia ob- 
szernie rolę, jaką w tragedji meyerliń- 
skiej odegrał arcyksiążę Jan Salwator, 
słynny w następstwie ja Ort, zaginiony 
bez wieści wraz z okrętem i jego zało. 
m w podróży do Ameryki Południowej. 
emat opowiadania p. Nowickiego nie- 

wątpliwie zainteresuje najszersze masy. 
L. W, Koc. Szlakiem Batorego. (Woj- 

na Moskiewska 1577— 1582). 
Wilno. Nakł. i druk. L. Chomińskie- 

go 1926. 5 
к | zawo przeszłości naszej 
jest jednem z zadań kulturalnych pierw- 
szorzędnej wagi. Zwłaszcza powitać mu- 
simy życzliwie wszystkie studja nauko- 
we, których treść odnosi się do prze- 
Szłości bezpośrednio kraj nasz obejmu- 
jącej. Mała książeczka p. Koca, będąca 
szerszem opracowaniem Odczytu, który 
autor miał w Tow. Wiedzy Wojskowej, 
prowadzi nas pośród pagórków i jezior 
okolicy na pł. wschód od Wilna położo- 
nej, będącej terenem przemarszu wojsk 
wielkiego ku Moskwie. Żywo i barwnie 
opisane oblężenie Pskowa, rozkład sił 
wojskowych, ich umiejętne wyzyskanię 
przez króla Stefana przy pomocy Bekie- 
Sza i Zamojskiego. O  wszystkiem tem 
dowiadujemy się ze studjów p. Koca, 
które się czyta z przyjemnością. 

Czas opłacić prenumeratę 
„Kurjera Wileńskiego* za 

miesiąc październik. 

Kto z naszych Szan. Abonen- 

tów chce sobie zapewnić regularną 

i punktualną dostawę „Kurjera Wi- 

leńskiego'', niech opłaci prenume- 

ratę za m-c październik. 

Prenumeratę przyjmują wszyst« 

kie urzędy pocztowe i listonosze, 

oraz wpłacać można za pośredni- 

ctwem Pocztowej Kasy Oszczędno= 

ściowej. Konto czekowe P. K. O. 
80,750. 

  

wzajemnie. 
zapomnieć, że gra w Wilnie, co 
naszem zdaniem zawsze wychodzi 
temu artyście na korzyść. | Mile 
wspomnienia pozostawiłi p. p. Mi- 
lewska i: Laskowski — jako czuła 
para amantów. Napoleon p. Zabie- 
rzyńskiego nie zakrawał na ope- 
retkę — co należy z przyjemnością 
podkreślić. Reszta zespołu była zu- 
pełnie na miejscu. 

Dekoracje przypomniały niektó- 
re zeszłoroczne przedstawienia „Re* 
duty*—ale trzeba przyznać, że wy- 
szło to na korzyść operetce. 

Raziły nieścisłości w ubiorach i u- 
rządzeniu mieszkań tego czasu. 
Wina tego leży w niestałości im- 
prezy. 

Orkiestrę prowadził dobrze, 
chwilami może zbyt głośno — p. 
Nawrot. 

Salę należało jednakowoż ogrzać 
i nie narażać ludzi na zmarznięcie 
do szpiku kości. 

Dr. Sz. 

  

P. Dowmunt usiłował Ф - 

<.
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Žycie gospodarcze. 
Šwiatowa produkcja Inu. 

„W Przeglądzie Gospodarczym* 
p. Masalski podaje szereg danych 
co do obecnego stanu Światowej 
produkcji Inu. 

Głównym światowym ośrodkiem 
produkcji włókna Inianego byla i 
pozostaje dotychczas Rosja, zajmu- 
jąca w tej dziedzinie stanowisko 
przypominające pozycję Stanów 
Zjednoczonych w bawełnictwie. Lecz 
gdy Stany rozwinęły bawełnictwo 

Rok 1881 
Rosja 848 
Europa Zachod. 442 

Objaw ten zaakcentował się w 
Europie Zachodniej o wiele jaskra- 
wiej niż w Rosji, ponieważ zmiana 
warunków ekonomicznych i ekspan- 
sja tkanin bawełnianych postępo- 
wały w tej ostatniej daleko powol- 
niej niż na zachodzie. 'W Rosji 
przerabiano na miejscu zaledwie 
około 18 — 19% produkcji; resztę 
zabierały Anglja, Belgja Niemcy i 
t.p. W ten sposób produkcja su- 
rowca lnianego ześrodkowała się 
prawie wyłącznie w Rosji, lecz i 
tam poczęła się zmniejszać. Pod 
wzgjędem technicznym produkcja 
Inu stała tam ną poziomie niskim 
i dawały rezultaty słabe, dopiero w 
ostatnich latach przed wojną przy- 

i przemysł bawełniany do rozmia- 
rów olbrzymich, Rosja nie tylko 
nie poczyniła żadnych postępów w 
tym względzie, lecz od czasów 
przewrotu bolszewickiego znacznie 
się cofnęła. Jak widać z poniższych 
danych upadek uprawy Inu w Rosji 
i w Europie zachodniej zaznaczył 
się jeszcze przed wojną. Obszar 
uprawy wynosił w latach (tysią- 
ce ha): 

1887 1897 1907 1911 
826 1.119 1.069 1.046 
315 248 236 150 
stąpiono do obszernej pracy nad 
ulepszeniami w tej dziedzinie. W 
czasie wojny, a szczególnie z prze- 
wrotem bolszewickim, upadek pro- 
dukcji Inu przybrał rozmiary kata- 
strofalne. Już w r. 1919 obszar tej 
uprawy zmniejszył się do 50% w 
stosunku do obszaru z r. 1914, a 
w r. 1920, zasiewy Inu zajmowały 
zaledwie około 20% dawnych. W 
latach następnych obszar uprawy 
Inu znacznie się powiększył, ale 
wobec obniżenia plonów do 42% 
normy przedwojennej, produkcja 
pozostała bez zmiany. W okresie 
ostatnich 15 lat światowa produkcja 
włókna przedstawiała się w przy- 
bliżeniu jak następuje: 

‚ 1909—13 1921 1924 
Obszar zasiany w tys. ha 1.669 1.163 1.584 
Produkcja włókna w tys. q. 7.182 4.481 4.838 

W ten sposób w latach najbliż- 
szych uwydatniło się jak gdyby pe- 
wne powiększenie obszaru zasi 
wów i produkcji. t 

Wzrost zasiewów nastąpiło, poza 
Roslą, na Łotwie, Litwie, w Estonii. 
Bejgji, Rumunji, Holandji i Irlandji, 
zmniejszenie zaś w Niemczech i 
Francji. Największe powiększenie 
obszaru przypada na Rosję (około 
300.000 ha). ale, jak zaznaczono, 
nie odbiło się to wcale na pro- 
dukcji. Powiększenie produkcji włó- 
kna zaznaczyło się natomiast na 
Litwie, Łotwie, w Belgji i Holandji, 
a nawet we Francji. W rezultacie 
obecna produkcja światowa włókna 
lnianego jest stosunkowo bardzo 
skromna: wynosi około 68% pro- 
dukcji przedwojennej, która stano- 
wiła zaledwie około 15% ówczesnej 
produkcji bawełny stanowiącej głó- 
wny produkt konkurencyjnej w sto- 
sunku do Inu. 

Polska, poza Rosją, jest najwię- 
kszą producentką włókna lnianego 
nie tylko w Europie lecz i na ca- 
łym świecie. W ostatnich latach 
przed wojną obszar zasiany lnem 
wynosił w granicach Polski 80.446 
ha.; w roku 1923 obszar ten po- 
większył się do 103.453 hą, a w r. 
1924 do 106.013 ha., z czego oko- 
ło 60% przypada na pięć woje- 
wództw wschodnich. Wartość wy- 
woru lnu i odpadków wynosiła w 
tymże 1924 r. 13.634.000 zł. Wy- 
wóz ten szedł prawie wyłącznie do 
Łotwy, częściowo zaś do Czecho- 
słowacji i Niemiec. Tymczasem w 
województwach wschodnich posia- 
damy wielkie przestrzenie terenów 
wilgotnych o glebie pozbawionej 
wapna, doskonale nadających się 
pod uprawę Inu, dotychczas zaś 
stanowiących liche, porosłe krza- 
kami, pastwiska, lub jeszcze lich- 
sze łąki. Dobrze zorganizowana 
uprawa Inu na podobnych terenach 
w umiejętnie, z uwzględnieniem 
warunków miejscowych, skombino- 
wanych płodozmianach (koniczyna, 
seradela i t. p.), z zastosowaniem 

nawozów mineralnych mogłaby da- 
wać świetne rezultaty. Plony w po- 
szególnych połaciach kraju przed- 
stawiają się różnie. W Poznańskiem, 
1 ha daje około 7 q włókna, w 
województwach zaś wschodnich wy- 
dajność obniża się do 3,5 a nawet 
do 2,5 q. z ha. 

Na obnizenie plonów i ich war- 
tości odbija się, gatunek nasion 
częstokroć niewiadomego pocho- 
dzenia i zwyrodniałych. Stopniowo 
zastąpienie podobnych nasion spro- 
wadzonemi z Łotwy, znacznie po- 
lepszyłoby i plony i gatunek włó- 
kna. Przerób słomy prawie wszę- 
dzie odbywa się w sposób prymi- 
tywny, wobec czego wydajność włó- 
kna stanowi niekiedy 6—7 % zamiast 
30%, otrzymywanych za pomocą 
sposobów mechanicznych. Różno- 
gatunkowość drobnych partji włó- 
kna i braki sortowania czynią nie- 
możliwem wystąpienie na rynkach 
zagranicznych z większą ilością Inu 
polskiego pod jego właściwą na- 
zwą. To też bardzo dużo Inu wy- 
wozimy w stanie surowym lub na- 
wpół obrobionym do Łotwy, która, 
po ostatecznym przerobie polskie- 
go włókna, wysyła je zagranicę 
pod swoją firmą. Przerabiamy w 
fabrykach u siebie nikłą część su- 
rowca lnianego, resztę zaś sprze- 
dajemy tanio zagranicą. Stwierdzić 
też należy, że doświadczalnictwo 
jak w dziedzinie uprawy Inu. jak 
i w dziedzinie przerobu wtókna, u 
nas wcale nie istnieje, tymczasem 
doświadczenia, próby i badania sta- 
nowią wszędzie i i we wszystkich 
gałęziach rolnictwa i techniki zasa- 
dniczą podstawę wszelkiego po- 
stępu. 

Przedstawiając wszystkie wy- 
mienione braki i słabe strony na- 
szej produkcji lnianej p. Massalski 
wypowiada zdanie, iż należy zwró- 
cić bacznięjszą uwagę na naszą 
produkcję Inianą wobec tego, iż 
podniesienie się cen na bawełnę 
może stworzyć nowe i mocne kon- 
junktury dla Inu. 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 12-go października 
W hurcie. : 

PAOK A SA ZJAWA TAT ZOO NA A ECE ABAT NEA TTC AEC TREC S 

w 
  

      

Poi w 
w Wilnie Wołkowysku | Landwarowie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 31.50—32 | 5—5.50 pud 
Owies 36—37.5 nie notow. 

Jęczmień browarowy 30 э 
w na kaszę 5.00 

Mąka pszenna am. 1 kg: 36 1 zł. za kg. 
Len 16 klg. słoma lniana 30 nie notow. 
Len oczyszczony 51—52 5 

Oleje: Iniany za 1 kg. nie notow. a 
Pokost „ 

Makuchy Iniane » ” 

W detalu: 

a pszenna amer. za | kg. 0,95 1.00 
"” Pytnia 50 proc. nie notow. 

„ IazOwA » 1.35 
Mięso: wołowe za 1 kg. 1.35 za kg. 1.50 

cielęcina nie notow. 1.70 
baranina я 1.50 
wieprzowina m» 2.70 schab 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 3.40 3.30—460 
smalec wieprzowy 4.00 

Nabiał: masło niesolone 550 480—500 
solone nie notow. 6.00 

śmietana х и 4.50—5.00 
twaróg э 1.20—1.30 
Jaja za 10 sztuk 1.50 1.50 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0,60—0,90 2—3 zł. pud 
gruszki 0,40—0,60 5.00—6.00 
śliwki „ 06 nie notow. 

Skóry: miejsc. wyrob, (podeszwa) za 1 kg. nie notow. A 
chrom za stopę „ sę 
gemza » ” » 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 34 — 345 
Wes ++. 29 — 30 

Jęczmień browar. 29 
= na kaszę 

30 

KRONIKA KRAJOWA. 
Z przemysłu wytwórczego 

- tkanin drzewnych. 

Unieruchomienie fabryki. 

Z powodu braku zbytu fabryka 
tkaniny drzewnej „Poltkan* została 
unieruchomiona. Wobec czego zo- 
stało pozbawionych pracy 160 o- 
sób. (s) 

Przedłużenie strajku. 
Zarząd fabryki tkaniny drzewaej 

„Arbort* zaproponował robotnikom 
powrót do pracy, lecz wobec nieu- 
względnienia wszystkich postulatów 
strajkujących, robotnicy postanowili 
propozycję zarządu odrzucić i strajk 
zaostrzyć. (Ss) 

Zatarg w fabryce tkanin 
drzewnych. 

Wczoraj og. 10 rano do kan- 
celarji fabryki tkaniny drzewnej p. 
Sobeckiego przy ul. Jagiellońskiej 
10 zebrali się robotnicy i zażądali 
kategorycznie uregulowania 5-mie- 
sięcznych zaległości. 

Wobec tego, że p. Sobecki nie 
mógł określić terminu wypłaty ro- 
botnicy postanowili nie opuszczać 
p. Sobeckiego, aż do chwili uregu- 
lowania rachunków. (8) 

Uruchomienie fabryki. 
Fabryka masy drzewnej w No- 

wych Werkach w najbliższych dniach 
zostanie uruchomiona i zatrudni 
około 300 robotników. (s) 

Zakończenie strajku. 
Strajk, w fabryce huty szklanej 

(Kalwaryjska 3) został zakończony 
na następujących warunkach: 

1) Właściciel wypłaci robotni- 
kom 5% podwyżki ich zarobków. 

2) Wypłaci odszkodowanie za 
stracone dnie pracy z winy praco- 
dawcy, Oraz pokryje koszta miesz- 
kań tym robotnikom, którzy nie 
korzystają z mieszkań fabrycznych. 

(5) 
Z Giełdy Warszawskiej w dniu 

12-X r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż  kupno 

Dolary 9,00 9,02 8,98 
Il. Dewizy 

Londyn 43,75 43,88 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 26,12 . 26,18 26,06 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,30 174,74 173,86 
Rzym 36,78 36,87 36,55 

AKCJE 
Bank Handlowy — 
Bank Polski 15—73 
Związek spółek zarobk. 6,00 
Lilpop | 14,75—14,60 
Modrzejów 3,10—3,00 
Ostrowiec 6,75—6,40 
Rudzki 1,13 
Starachowice 1,66—1,61—1,63 
Borkowski 1,30—1,20—1,25 
Żyrardów 12,00—11,40 
Jabłkowscy — 
Cegielski 12,00—12,50 

BO SZARA AYO TATS ETO 

SPORT. 
Najbliższe imprezy spor- 

towe. 
W nadchodzącą niedzielę WKS 

Legja rozegra zawody z Cracovią 
w Warszawie. Mecz ten jako pierw- 
szy w bieżącym roku występ peł- 
nej drużyny Cracovii budzi wiel- 
kie zainteresowanie. 

W sobotę dnia 16 b. m. w Agry- 
koli odbędzie się mecz Policyjnego 
KS z Katowic z miejscową Varso- 
vią. Przedmecz Policyjne Koło 
Sportowe — Varsovia Il. W nie- 
dzielę na boisku Skry rewanżowy 
mecz o przejście do klasy A Skra— 
RKS (Radom). 

więto Przysposobienia Woj- 
skowego Odbędzie się w dn. 16 i 
17 b. m. w Warszawie. 

Bieg na przełaj o mistrzostwo 
Polski odbędzie się dnia 31.10 w 

Warszawie. : 
Przy końcu października odbę- 

dą się zawody bokserskie organi- 
zowane przez Zw. Dzien. i Public. 
Sportowych na dochód Funduszu 
Olimpijskiego. (x). 

Wyjazd polskich jeźdźców 
do Ameryki. 

W dniach pomiędzy 22 i 30 li- 
stopada r. b. odbędą się w No* 
wym Jorku wielkie międzynarodo- 
we zawody hippiczne z udziałem 
przedstawicieli 9 narodowości. 

Na zawody te ministerstwo 
spraw wojskowym zamierza wy- 
słać trzech jeźdźców, a mianowi- 
cie: mjr. Toczka, rtm. Królikiewi- 
cza i por. Szoslanda. Jednocześnie 
pojechałoby 8 koni, a między nie- 
mi: Jacek, Faworyt, Hamlet i Rew- 
cliff, znane z zawodów we Wło- 
szech i Francji. Ekspedycja wyje- 
chałaby w końcu października z 
Polski, aby w dniu 3.11 udać się 
z Bremy do Nowego Jorku. (x). 

WET L BNS ZRT 

Wieści z kraju. 
Z Mołodeczna. 

Po niedawnej wizycie Redutow- 
ców, 5-go b. m. miejscowy zespół 
strzelecko-kolejowy  uroczył nas 
„Sublokatorką*  Grzymały - Siedle- 
ckiego. Żądna wrażeń scenicznych 
publiczność nie zwracała zbytniej 
uwagi na kontrast: „ponad Śnieg, je- 
go idea, Redutowe kreacje—to już 
minęło, „Sublokatorka* acz cokol- 
wiek niewybredna w płaskim dowci- 
pie—jest, a to grunt, zwłaszcza gdy 
na tym gruncie widzi się znajome 
twarze przypadkowych, a solidnie 
stremowanych wykonawców. To też 
liczna widownia bawiła się dosko- 
nale, hucznie oklaskując farorytów 
chwili, wykazujących dużo dobrych 
chęci i zapału oraz obycia się ze 
sceną. Na specjalne wyróżnienie 
zasłużyła wdzięczna „Sublokatorka* 
i kapitalny „Dr. Szyszpuł*. Wię- 
kszė na przyszłość opanowanie 
pamięciowe ról (warunek sisu qua 
non dla amatora), odpowiedniejszy 
ich podział=a możemy mieć wcale 
niezły zespół amatorski. A że nie 
jest on jedyny na tut. bruku (jesz- 
cze „wojskowi artyści*, in spe u- 
rzędnicza sekcja dramatyczna), na- 
leży przeto się liczyć z rywilizacją— 
matką wszelkich doskonałości i 
extra-wyczynów. Eliminując lepsze 
siły z poszczególnych zespołów w 
reprezentacyjną trupę, stworzymy 
lokalną „Redutę* o minjaturze, wy- 
syłaną gościnnie do okolicznych 
miasteczek. Myśl warta chyba u- 
rzeczywistnienia? Zapowiedziane 
perjodyczne wizyty „Reduty* (tej 
prawdziwej), będąc nadal czynni- 
kiem kształcącym, zachęcą naszych 
amatorów do dalszej poważnej 
pracy, która może mieć duże zna- 
czenie kulturalne dla naszego za- 
padłego kąta. 

* 

Pracy zaś na tych rozłogach 
kresowych jakże jest wiele: nieru- 
szana, czeka chętnych rąk, tęgich 
głów któreby potrafiły jąć się jej, — 
lecz bez uprzedzeń rasowych, na- 
rodowościowych partyjnych i in. 
By ruszyć tę pracę o wielu rzeczach 
należy zapomnieć, wielu się nau- 
czyć, zastosować się do rzeczywi- 
stošci, a przedewszystkiem umilo- 
wać ją samą i ludzi dla których 
ma być prowadzoną. Narazie się 
na to nie zanosi: z jednej strony 
robota pod dyktandem mentorów 
w Sowiatrujce, z drugiej „splendid 
isolation" rodzinnych „domines et 
haues“, lub bezduszne odrabianie 
„kawalkow“ przez zniechęconych, 
do ludzi i świata funkcjonarjuszy 
państwowych. 

A przecie możliwości są duże, 
a więc: I Samorządy, kuleją prze- 
cie fatalnie, oddane siłą rzeczy w 
ręce pół-analfabety chłopa i niedo- 
uczka-urzędnika, wyrzuconego poza 
nawias służby państwowej. Nie na- 
jeży się przeto dziwić, że w dzi- 
siejszych warunkach „samorząd'* 
u nas staje się dziwolągiem, pa- 
rodją. Nie rozumie jego istoty i 
potrzeby chłop, nie zna go, a ko- 
rzyści nie dojrzy; namacalnie je- 
dynie odczuwa gniotące go z tej 
racji ciężary w formie szarwarków, 
dubelt podatków i t. p. Dla obszar- 
nika praca samorządu również nie 
zawsze jest jasna i zrozumiała. 
Większość, w prostocie ducha, trak- 
tuje gminę jako „wołość" przedwo- 
jenną, odżegnywując się skrzętnie 
od wszelkiej współpracy. Dość po- 
wiedzieć że w 8-iu radach gmin- 
nych powiatu  Mołodeczańskiego 
zasiada zaledwie paru ziemian, czy 
należy się więc dziwić że wpływ 
tej najkulturalniejszej grupy społe- 
cznej jest żaden, a samorząd poz- 
bawiony współpracy tej grupy jest 
niczem, ograniczając się jedynie w 
swych organach, do wykonywania 
nakazanych z góry funkcyj admini- 
stracyjnych. 

Te lużne uwagi nie wyczerpują 
jeszcze sprawy ale o tem Ro 

ód. 

- ycie: białoruskie, 
Przedwczesna wiadomość. 

Przed niedawnem niektóre pi- 
sma miejscowe polskie, a za nie- 
mi część białoruskich, zamieściły 
wiadomość o zebraniu organiza- 
cyjnem nowego stronnictwa biało- 
ruskiego p. n. „Białoruska Ludo- 
wa Partja Socjalistyczna”, które 
rzekomo miało się odbyć w mie- 
szkaniu esera białoruskiego Ма- 
mońki, niedawno przybyłego z 
Kowna, przy udziale p.p. Dwor- 
czanina, Morozewicza, Mitkiewicza 
i Kościewicza, przyczem miano 
uchwalić między innemi zaangażo- 
wanie do tego nowego stronnictwa 
p.p. Hryba, Kryczewskiego i Ła- 
stowskiego. 

Otóż jak się dowiadujemy cała 
ta wiadomość nie odpowiada rze- 
czywistości i jest zmyśloną. 

— „606 hurtok". Białoruska 
włościańska robotnicza „hromada* 
zarejestrowała 606-y „hurtok* na te- 
renie wileńskiego województwa. (x) 

ŻYCIE WOJSKOWE. 
Informacje wojskowe w 

województwach. 

Minister spraw wewnętrznych 
wydał do wszystkich wojewodów 
okólnik treści następującej: 

„Zdarzają się wypadki, że oso- 
by, zainteresowane w sprawach 
wojskowych, zamiast informować 
się osobiście we właściwych urzę- 
dach, zwracają się do różnych po- 
średników, którzy wyzyskując ich 
nieświadomość, pobierają nadmierne 
opłaty, oraz dopuszczają się roz- 
maitego rodzaju szantażów. 

Aby tego uniknąć, polecam pp. 
wojewodom wyjaśnić podległym 
sobie władzom, że występować w 
wojskowych i zwracać się o infor- 
macje prócz osób zainteresowanych 
mogą: 

Adwokaci za okazaniem pelno- 
mocnictwa i niezależnie od tego 
na terenie województw: krakow- 
skiego, lwowskiego, tarnopolskie- 
go, stanisławowsktego Oraz części 
cieszyńskiego, woj. śląskiego t. 
zw agenci publiczni, którzy działa- 
ją na mocy koncesji władz woje- 
wódzkich w myśl postanowienia z 
roku 1833. 

Jedyny wyjątek należy czynić 
co do inwalidów, gdzie w  spra- 
wach inwalidzkich należy udzielać 
wyjaśnień zarządom Zw. Inwalidów 
Wojennych Rzplitej Polskiej oraz 
jego oddziałów, co do członków 
związku po przedstawieniu upo- 
ważnienia danego członka. (x). 

Czasowo niezdolni rezer- 
wiści. 

W związku z postanowieniami 
rozporządzenia wykonawczego do 
ustawy o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej, wyjaśniony zo- 
stał sposób postępowania z ofice- 
rami i szeregowymi rezerwy, lub 
pospolitego ruszenia, którzy będą 
uznani za czasowo niezdolnych do 
służby wojskowej. 

W myśl tego wyjaśnienia, je- 
żeli oficer lub; szeregowy rezer- 
wy, względnie pospolitego ru+ 
szenia znajdując się poza woj- 
skiem, zgłosi z własnej  ini- 

  

inicjatywy swoją niemożność służ- 
by w rezerwie lub pospolitem ru- 
szeniu na skutek zmiennego stanu 
zdrowia, lub taka niemożność oka- 
że się w chwili powołania go na 
ćwiczenia lub podczas odbywania 
przezeń tych ćwiczeń i gdy w na- 
stępstwie tego ten wojskowy pod- 
dany normalnemu postępowaniu re- - 
wizyjno-lekarskiemu lub postępowa- 
niu w krótkiej drodze, prawomoc- 
nem orzeczeniem wojskowo - lekar- 
skiej komisji rewizyjnej lub  szpi- 
talnej uznany zostanie tylko za 
czasowo niezdolnego do służby w 
rezerwie (ćwiczenia) lub pospoli- 
tem ruszeniu, Odnośna komisja 
wojskowo-lekarska w orzeczeniu 
swem nie powinna w żadnym przy- 
padku nadawać kategorji „B* San. 
5/24 Inb pisać „czasowo niezdolny 
eo służby wojskowej*, lecz pozo- 
stawiając poprzednio posiadaną 
przezeń kategorię zdolności do 
siużby wojskowej niezmienioną, uzu- 
pełni swoje orzeczenie, zależnie od 
czasu na jaki komisja uznaje da- 
nego mężczyznę za niezdolnego do 
służby w rezerwie lub pospolitem 
ruszeniu i od powodu, z jakiego 
wynikło postępowanie rewizyjne w 
sposób następujący: albo 1) „cza- 
sowo chory aż do rozpoczęcia Os- 
tatniego turnusu ćwiczeń w roku 
bieżącym”, albo 2) „czasowo cho- 
ry na przeciąg roku*, (x) 

Z życia 86 p. p. w Moło- | 
decznie. 

Dzięki usilnym zabiegom do- 
wódcy pułku, korpusu oficerskiego 
i współdziałania miejscowego Spo- . | 
łeczeństwa, budowa 
nierza* dobiega końca. 

Dotychczas istniał w „Domu 
Żołnierza" tylko kinoteatr, poza 
tem kilkakrotnie urządzał on od- 
czyty, koncerly oraz zabawy ta- 
neczne. Ostatnio zaś wybudowano 
scenę. Na rozpoczęcie sezonu kół- 
ko dramatyczne 86 p. p. pod kie- 
rownictwem majora Bezega odegra- 
ło komedję w 3-ch aktach p. tyt. 
„Dobry numer* A. Abrahamowicza 
i J. K. Zielińskiego. 
a udało się dosko- 

nale. 

„Domu Żoł- 

w 55 I III III 

W jaki sposėb zlikwidowaną zostala 
wielka banda szpiegowska? 

Przyczynił się przedewszystkiem K. O. P. 
Podczas likwidacji w miesiącu 

- sierpniu 1926 r. organizacji szpie- 
gowskiej, wykrytej przez wywiad 
K. O. P. główny członek tej orga- 
izacji Bałusz Demjan—w czasie 
eskortowania przez P. P. zdołał 
zbiec do Rosji Sow. Organy K.O.P. 
roztoczyły obserwację nad bratem 
Bałusza Demjana — Aleksym, zam. 
w m. Połowiki i ustaliły, że wym. 
prowadzi nielegalną drogą z bra- 
tem Demjanem korespondencję. 
Ponadto ustalono, że wym. Aleksy 
Bałusz utrzymuje podojrzane kon- 
szachty z woźnym agencji poczto- 
wej w krzywiczach—Podberewskim 
i kierow. ruchu st. kol. Krzywicze 
Ławrynowiczem, starając się zapo- 
mocą nich nawiązać znajomości z 
kolejarzami, policją i osobami 
wojsk.. że urządza u siebie tajne 
zebrania, gdzie oprócz osób wyżej 
wspomnianych bywają Aleksandro- 
wicz i Szasza Jefim, właściciela 
kaw. w Wilnie, przy ul. Antokol 
Nr. 94. 

Równocześnie wywiad K. O. P. 
miał dane, że na terenie Woj. Wi- 
leńskiego istnieje organiz. szpie- 
gowska, która pracuje z ramienia 
„Razwiedupraw*. w Mińsku, z za- 
daniem dostarczenia wyw. sow. pla- 
nów, objektów kolejowych i woj- 
skowych. : 

Przy pomocy znalezionej przez 
P. P. notatki, ustalo, že Balusz 
Aleksy, jak tež i Podberewski dzia- 
lają z ramienia „Razwiedupraw“. 
Ponadto ustalono, że Aleksandro= 
wicz i Szasza Jefim działali na te- 
renie m. Wilna i Grodna, zbierając 
wiadomości o rozlokowaniu wojsk 
i potrzebne im dane o objektach 
wojsk, a zebrany materjał Bałusz 
Aleksy odsyłał przez swego „kur- 
jera* do Mińska, skąd otrzymy= 
wał pieniądze i dalsze instrukcje. 

Nie posiadając kompetencji are- 
sztowania, zawiadomiono o zehra- 
nych przez wywiad K. O.P. dowo- 
dach przeciw organizacji Bałusza 
p. prokuratora w Wilejce i po u- 
zyskaniu zezwolenia na likwidację 
i porozumieniu się z pow. komen- 
dą P. P. w Wilejce przystąpiono 
1 września b. r. do takowej i do 
4 września aresztowano wszystkich 
członków organizacji w ilości 22 
osoby, zamieszkałych na terenie 
woj. wileńskiego. Materjał dotyczą- 
cy członków, zamieszkałych w Wil- 
nie, przekazano tamt. policji, celem 
przeprowadzenia likwidacji, operu- 
jącej na terenie m. Wilna, biorąc 
za punkt wyjściowy kawiarnię przy 
ul. Antokol Nr 94. Bałusz Aleksy 
po zaaresztowaniu i osadzeniu w 

areszcie garnizonowym w Budsła- 
wiu usilował zbiec, jednak na sku- 
tek zarządzonej obławy został w 
kilka godzin później schwytany 
przez własny patrol K. O.P., przy- 
czem został postrzelony w plecy, 
Poniewkć pomimo wezwania ucie- 

ał. 
Jak z powyższego wynika, wy- 

wiad K.O.P. przyczynił się do zde- 
maskowania działalności szpiegow- 
skiej urzędnika wil. dyr. P. K. P. 
Syczewskiego, który utrzymywał 
stosunki z właścicielami wykrytej 
przez wywiad K.O.P. kawiarni przy 
ul. Antokolskiej 94, a tem samem 
do wykrycia dalszej sieci rezyden- 
tów sowieckich zam. w Głąbokiern 
i Mołodecznie. Udział policji w po- 
wyższych wypadkach polegał tylko 
na formalnem  unieszkodliwieniu 
szpiegów i kontynuowaniu pracy, 
rozpoczętej przez wywiad K. O.P., 
a leżącej poza terenem jego dzia- 
łania. (x) 

ооа ZEE YZ DACIA DOO TA KK 

Wtzorajsze aresztowania, | 
Wczoraj późnym wieczorem 

zgłósiło się do naszej redakcji kilka 
osób, zatrzymanych na ulicy przez 
policję z żądaniem okazania doku- 
„mentów. * 

W jednym wypadku stwierdzono. 
udział ajenta tajnej policji. : 

‚ Мобес powyższego zwróciliśmy 
się do ekspozytury śledczej na m. 
Wilno z prośbą o wyjaśnienia. 

Oświadczono nam, że na uli- 
cach Wielkiej i Kijowskiej —istotnie 
policja mundurowa przeprowadzała 
obławę na różne męty społeczne. 

Zatrzymano około 60 osób— 
podejrzanych, które skierowano do 
aresztu centralnego. 

Udział w obławie policji tajnej 
mógł mieć miejsce tylko w drodze 
nadużycia. 
„ Jednocześnie komunikują nam, 
że po godz. 12 w nocy przypro- 
wadzono do centralnego aresztu 
50—60 osób pod eskortą kilku- 
dziesięciu policjantów. 
Aresztowani w przeważającej czę- | 

Ści mieli wygląd inteligentów. 
Spodziewamy się, że kompeten- 

tne władze zechcą udzielić wyjaś- 
nień co do celów i podstaw praw- 
nych przeprowadzenia masowych 
obław na spokojnych przechod- 
niów, którzy jak wiadomo nie są 
obarczeni uciążliwym obowiązkiem 
posiadania paszportów.



KRONIKA. 
Dziś: Edwarda Kr. W. 

Jutro: Kaliksta P. M. 

Wschód słońca---g. 5 m. 44 
| Zachód ‚ g. 4 m. 26 

KOŚCIELNA 

— Terminy wyjazdów. J. E. 

Arcybiskupa Jabirzykowskiego. 

J.E. Arcybiskup wyjeżdża: dziś 
13—X do Grodna, 14—X do So- 

kolan, 15—X do Białegostoku; 16, 

17, 18 i 19—X do Poznania i War- 
szawy na Ingres Prymasa. 

Wyjazdy do: 20—X do Wołko- 

wyska, 21—X do Słonima, 22—X 

"do Lidy, 23—X do Iwin, 25—X 

do Oszmiany, 26—X do Smorgoń, 

21—X do Wilejki powiatowej, 28 

—X do Głębokiego, 29—X do 

Swięcian, 30—X do Brasławia. 31 

października J. E. Arcybiskup Jabł- 
rzykowski wróci do Wilna. (S). 

— Ostatnie dnie pracy J. E. 

Arcybisk. Jablrzykowskiego. W 
niedzielę o godzinie 8-mej zrana J. 

E. Arcybiskup Jabłrzykowski wy- 

jechał do Nowej-Wilejki. Za mia- 

stem spotkał ]. Е. szwadron ho- 

norowy 13 p. ułanów pod dowódz- 
twem rotm. Jurgielewicza. U wejś- 

cia do koszar spotkał J. E. pułk. 

Kunicki w otoczeniu oficerów gar- 
nizonu. 

W kaplicy do której J. E.wpro- 
wadził ks. kapelan Nowak, po krót- 

kich modtach J. E. Arcybiskup u- 

dzielił bieżmowania 40 wojskowym. 
Następnie J. E. Arcybiskup 

zwiedził zakład poprawczy w Wie- 
lucianach. 

W dalszem ciągu J. E. odpra- 
wił sumę i udzielił biežmowania 
100 osobom. 

Poczem J. E. Arcybiskup odje- 
cha! do Mickun, gdzie go spotkał 
ks. proboszcz Możejko. W ponie- 
działek rano J. E. Arcybiskup brał 
udźiał w otwarciu Uniwersytetu. 
Poczem odjechał do Trok, gdzie 
odbył konferencję z duchowień- 
stwem dziekanatu Trockiego i odwie- 
dził Seminarjum nauczycielskie. 

Po gościnie u państwa Tysz- 
kiewiczów J. E. powrócił do Wil- 
na i był na raucie u rektora Zdzie- 
chowskiego. 

Wczoraj zrana J. E. odbył kon- 
ferencję z duchowieństwem dzieka- 
natu Bieniakowskiego. 

Popołudniu zaś odbył konfe- 
rencję z duchowieństwem dziekana- 
tu Wileńskiego. (S). 

OSOBISTE. 

— W niedzielę opuścić Wilno 
minister Spraw Rolnych prof. Wi- 
told Staniewicz, który w niedzielę 
przybył do Wilna w celu ; wzięcia 

udziału w uroczystości otwarcia 

roku akademickiego w Uniwersyte- 
cie Stefana Batorego. 

URZĘDOWA 

— Echa zmiany granic powia- 
tów Wilejskiego i Postawskiego. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
zatwierdziło  protokuł mieszanej 

Komisji Likwidacyjnej powiatów Wi- 

lejskiego i Postawskiego w spra- 

wie rozrachunku młyna między 

tymi powiatami z powodu zmiany 
ich granic. (z) 

— Rozrachunek za pomoc 
wysiedleńcom z Litwy. . Minister- 

  

  

  

„KINO 

POLONIA ”› 

Mickiewicza 22. 

stwo Pracy i Opieki Społecznej na 

wniosek Urzędu Wojewódzkiego 

asygnowało 1200 zł. celem uregu- 

lowania rachunków włościanom po- 
wiatu Wileńsko - Trockiego, którzy 

w swoim czasie dostarczyli furma- 

nek obywatelom polskim wyjeżdza- 

jącym z Litwy do Polski na sku- 

tek przymusu władz litewskich. (z) 

— 300 złotychidla kawalerów 
orderu „Virtuti Militari“. Od 15 

listopada b. r. władze skarbowe 
będą wypłacać kawalerom orderu 

„Virtuti Militari* po 300 zł., jako 

zwrót niewypłaconych należności 
za rok 1923. (z) 

SPRAWY PRASOWE 

— Miły gość. Bawi w naszem 
mieście znany dziennikarz i publi- 

cysta lwowski p. redaktor Aleksan- 

der Rija-Jodłewski, były wydawca i 
redaktor znanego legionowego pis- 

ma humorystycznego „Reluton“. 

MiEJSKA. 

— Sami dla siebie. Na wnio- 
sek komitetu rozbudowy m. Wilna 
Rada Miejska na posiedzeniu w 
dniu 28—IX b. r. postanowiła zwró- 
cić się do Banku Gospodarstwa 
Krajowego o pożyczkę w wysoko- 
ści 50.000 złotych na remont zni- 
szczonych domów. 

W związku z powyższem zwią- 
zek właścicieli drobnych nierucho- 
mości m. Wilna i okolicy zwrócił 
się do Magistratu z prośbą o do- 
puszczenie swych przedstawicieli 
do komisji, która dokona reparty- 
cji tych pieniędzy. (z) 

— Przeniesienie biura prze- 
meldunkowego VI komisarjatu. 
Biuro przemeldunkowe i komisja 
obywatelska przy VI-tym komisar- 
jacie przeniesiona została w dniu 
wczorajszym z ulicy Popowskiej 
na ulicę Młynową. 

— Choroby zakaźne. Sekcja 
Zdrowia przy magistracie m. Wil- 
na podaje do wiadomości, że ilość 
chorób zakaźnych za ostatni ty- 
dzień przedstawia się następująco: 
tyfus brzuszny—10; tyfus plamisty— 
1; płonica—21; błonica—9; ospów- 
ka—1; odra—1; róża—4; gruzlica— 
3 (zmarło 2). (5) 

— Z Zarządu lzby Dezynfek= 
cyjnej. Zarząd Izby Dezynfekcyjnej 
komunikuje, że za ostatni tydzień 
od 4—10 października włącznie r. 
b. dokonano dezynfekcyj 10, w tej 
liczbie formalinowych 6, wydezen- 
fekowano rzeczy—94. (5) 

— Lecznica _psychjatryczna 
przy ul. Letniej. W ubiegłym ty- 

godniu został uwolniony całkowicie 
gmach przy ul. Letniej na Antoko- 
lu, a mieszczące się tam schroni- 
sko im. Zubowicza zostało prze- 

niesione do domu Nr. 14—16 przy 
ul. Jakóba Jasińskiego (dawniej 
gmach Lechja) przy ul. Letniej zaś 
zostanie otwarta w dniu 16 b. m. 
lecznica psychjatryczna. (2) 

— Działalność pogotowia. Po- 
gotowie ratunkowe udzieliło pomo: 
cy oddnia 1 stycznia—10 paździer- 
nika włącznie, w 3083 wypadkach, 
z czego wyjazdów na miasto by- 
ło—1648. (s) 

— Działalność straży ognio- 
wej. Straż ogniowa w terminie od 
1—I do 10—X, zmuszona była in- 

KO RJ E R 

terwenjować w 147 wypadkach. (S) 
— Nowe samochody. Magi- 

strat m. Wilna zakupił dla straży 

ogniowej 2 samochody typu Forda, 
z których jeden jest przyznaczony 
na autopompę, drugi na inkwizy- 
tory. 

W niedzielę odbyła się próba 
nowo-nabytej autopompy. Wynik 
był świetny, bowiem woda sięgała 
aż 35 metrów. 

Obecnie więc magistrat posiada 
2 autopompy. (5) 

— Nowy cennik na bilety „pi- 
gutkowe“. Magistrat m. Wilna ko- 
munikuje, iż „wobec ograniczenia 

ruchu wozów tramwajowych, pi- 
gutków*, które ostatnio kursują 
tylko do zaułku Tramwajowego u- 
stalone zostały nowe ceny za Dile- 
ty „tramwajowe*. Według nowego 
cennika bilet na przejazd od placu 

Katedralnego do zaułka Tramwajo- 
wego i z powrotem kosztować bę- 

dzie 30 groszy; bilet od placy Ka- 
tedralnego do ryneczku i od zaułka 
Tramwajowego do kościoła Piotra 
i Pawła 20 groszy. Dotychczas 
piegutki kursowały do Pospieszki. 

Zarządzenie to obowiązuje od 
15 b. m. (z) 

— Rejestracja aut. W dniu 12 
b. m. o godz. 17 rozpoczęła się 
rejestracja aut, zaś 13 b. m. odby- 
wać się będą egzaminy dla szofe- 
rów. (x) 

Z UNIWERSYTETU 

— Promocja. W środę dnia 13 
b. m. o godz. 12 i pół po połud- 
niu odbędzie się w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu [promocja p. An- 
ny Kulikowskiej na doktora wszech- 
nauk lekarskich. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Na rzecz L. O. P. P. Dnia 
14.X b. r. o godz. 8 wieczór w 
Sali Śniadeckich U. S. B. p. dyr. 
Władysław Milkiewicz wygłosi od- 
czyt pod tytułem „Samolotem z 
Marokka do Francji 2.000 klm. w 
powietrzu*. Odczyt bogato illustro- 
wany przezroczami. Widoki Afryki, 
Hiszpanii, Francji i Włoch z lotu 
ptaka. Całkowity dochód z odczy- 
tu przeznaczony na L. O. P. P. 
Bilety sprzedawane od 9 — 15 w 
Sekretarjacie L. O. P. P. ul. Wiel- 
ka 34 od 7 wiecz. przy wejściu na 
salę, Członkowie Ligi korzystają z 
50% rabatu. 

— Zjazd Strzelecki w Wilnie. 
W dniu 30 października r. b. Od- 
będzie się okręgowy zjazd delega- 
tów Zw. Strzeleckiego w Wilnie. 
Na zjeździe odbędą, się wybory 
Zarządu Okręgu. Zaznaczamy, że 
dotychczas Okręg Wilno stanowił 
autonomiczną jednostkę na terenie 
Związku Strzeleckiego, obecnie zaś 
jako normalny okręg podlega Ko- 
mendzie głównej. Między 15 a 25 
października b. r. odbędą się ob- 
wodowe zjazdy delegatów w nastę- 
pujących miejscowościach: Wilno, 
Oszmiana, Swięciany, Wilejka, Bra- 
sław, Głębokie. (x) 

Z KOLEI. 
— Kolejarze Wil. Dyr. Kol. 

na Dom [Inwalidów w Wilnie. 
Wileńska Dyrekcja Kolejowa kon- 
tynując swój życzliwy stosunek 
do inwalidów wojennych przekaza- 
ła w bieżącym miesiącu na ręce p. 
Wojewody Wileńskiego Raczkiewi- 
cza 2,271 złotych, zebrane wśród 

Dziś długooczekiwany nadzwyczajny film! Wszechświatowy 
szlagier obecnego sezon:! 

NĘDZNICY (e niels) HAUKA Mid 

ТЕНЕ ме 

kolejarzy Wileńskiej Dyrekcji Ko- 

lejowej na potrzeby Domu Inwa- 

liiy Wojennego w Wilnie. (z) 

„NADESŁANE. 
— Zarząd Wiieńskiej Organi- 

zacji Młodzieży Towarzystwa  Uni- 

wersytetu Robotniczego tą drogą 

składa serdeczne podziękowanie: 

pp. W. Hendrychównie, M. Skura- 

towiczównie, Flejszerowej, Purzyc- 

kiemu, i“ Olszewskiemu, którzy 

przyczynili się do „wykonania dzia- 

łu artystycznego na akademii w 

sali kina „Heljos* w dniu 10 paź- 

dziernika r. b., Oddziałowi Towa- 

rzystwa Uniwersytetu Robotniczego 

i Wileńskiemu Komitetowi PPS. za 

okazaną pomoc w zorganizowaniu 

akadeniji, wszystkim członkom mi- 

licji PPS. którzy swoją pracą przy- 

czynili się do poważnego nastroju, 

jaki panował na akademii; wszyst” 
kim towarzyszom i towarzyszkom, 

oraz sympatykom, którzy obec- 

nością swoją uczcili święto mło- 
dzieży robotniczej. = 

Raczy P. Redaktor przyjąć wy- 

razy prawdziwego szacunku I uzna- 

nia. 
Przewodniczący Wil. Organiz. 

Młodzieży T.U.R. L. Kuran. 

„Niniejszem najuprzejmiej dziękuje- 

my wszystkim pp. eksponentom z ziemi 

Wileńskiej, którzy łaskawie, nie szczę- 

dząc trudów i kosztów dostarczyli swo- 

je eksponaty na Wszechpolską wystawę 

ogrodniczą w Poznaniu. Musimy przede- 

wszystkięm zaznaczyć, iż prace ich wiel- 

ce się przyczyniły do zobrazowania sta- 

nu ogrodnictwa u nas, a tem samem da- 

ły możność nawiązania kontaktu z ogó- 

łem handlowców polskich i niektórymi 
przedstawicielami zagranicy, co w osta- 

tecznym rezultacie dać może poważne 
poparcie produkcji ogrodniczej w z. Wi- 

leńskiej. 

Związek Kółek i Organ. Roln. 
ziemi Wileńskiej. 

(Podpis Kierownika). 

ROZNE. 

— Pieszo naokoło Polski. 
Przed kilku dniami przybyli do 
Wilna strzelcy oddziału Mikołów, 
okręgu Górnośląskiego, Izydor Rak 
i Stefan Pachorzyn, którzy odby- 
wają podróż naokoło Polski. 

Wymienieni strzelcy już przeszli 
przeszło 3000 klm. 

W dniu dzisiejszym opuszczają 
Wilno. (x) 

— Nieprostujące sprostowa- 
nie. W związku ze sprostowaniem 
Komendanta Wojewódzkiego P. P. 
XVI Okr. Wileńskiego, jakie się 
ukazało w Nr. 682 naszego pisma— 
zmuszeni jesteśmy podkreślić, iż 
nazwisko podkoniisarza Glińskiego 
podczas procesu Zaborowskiego i 
Kiedrzyńskiego padło kilkakrotnie 
z ust poszczególnych Świadków, 
zeznających o stosunkach  panują- 
cych w Urzędzie Śledczym. Z ze- 
znań tych świadków wynikało, że 
do ogólnego rozgardjaszu, jaki pa- 
nował przed procesem wtym urzę- 
dzie przyczynili się oficerowie po- 
licyjnij m. in. kierownik brygady 
śledczej podkomisarz Gliński. 

Podkomisarz Gliński niedługo 
przed wypadkami, których epilog 
znalazł się w Sądzie Okręgowym, 
został przeniesiony na powiat. 

Zapewne nie bez powodów. 

* * 

Zarazem małe sprostowanie błę- 

dów zecerskich, których kilka za- 
kradło się do naszej ostatniej 
wzmianki w sprawie podkom. GIiń- 
skiego. 

Jeden z frazesów uległ szcze- 
gólnemu zniekształceniu. Brzmieć 
winien: „Zmuszeni jesteśmy odło- 
żyć swe uwagi w tej sprawie..." 

Z POGRANICZA. 
— W dniu onegdajszym na so- 

wieckiej granicy został aresztowa- 
ny niejaki Rachel Dinepsztejn, któ- 
ry kilkakrotnie przekraczał Polsko- 
rosyjską granicę. Przy aresztowa- 
nym znaleziono większą ilość pie- 
niędzy w obcej walucie. (x) 

Z-PROWINCJI. 

— 3000 zł. dla T-wa św. Win- 
centego a Paulo w  Oszmianie. 
Na skutek wniosku Urzędu Woje- 
wódzkiego Ministerstwo Pr. i Op. 
Społ. przyznało T-wu Swiętego 
Wincentego a Paulo w Oszmianie 
subwencję w wysokości 3000 zł. 

— Wśród cyganów. Dn. 9 b. 
m. o g. 23 nieznani sprawcy usi- 
łowali podpalić dom Aleksandro- 
wicza Aleksandra, cygana, zam. w 
Postawach przy ul. Brasławskiej. 
Pożar został w zarodku stłumiony 
przez Aleksandrowicza, który o 
podpalenie posądza innych cyga- 
nów. , X 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Bolesna scena. W dniu! 12 
b. m. o g. 18. służba i bywalcy 
podrzędnej restauracji przy ul. No- 
wogródzkiej n. 8 mieli nielada wi- 
dowisko. Widowisko dodajmy — 
bolesne. 

„ Jeden z „gości* dorożkarz Fran- 
ciszek Michajłowski niemiłosiernie 
obił swą żonę li tylko za to, 
że ta odmówiła się od picia z nim 
razem Wódki. 

Sprawa oparła się o przecho- 
dzącego ulicą posterunkowego Nr. 
908, który do nieszczęśliwej ko- 
biety zawezwał pogotowie, a zwy- 
rodniałego jej męża odprowadził 
do komisarjatu. 

— W kuźni. W nocy z dnia 10 na 
11 bm. nieznani sprawcy przy pomocy 
oderwania skobla od drzwi, dostali się 
do kuźni Bolesława Urbanowicza za- 
mieszkałego przy ul. Subocz Nr 70, do- 
konywując kradzieży narzędzi kowal- 
skich na sumę 200 zł. 

— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 11 
bm. na ul. Arsenalskiej usiłowała po- 
zbawić się życia pr<ez wypicie esencji 
octowej Paczkowska Nadzieja, zam. Po- 
łocka 32. Desperatkę pogotowie ratun- 
kowe pO udzieleniu pierwszej pomocy 
odwiozło do szpitala św. Jakóba. 

— Onegdaj w nocy nieznani spraw- 
= dostali się przez okio do sklepu p. 
zesnulewicza w Olkienikach, którzy 

skradli wię«cszą ilość różnych towarów, 
oraz 250 ztot. 

Śledztwo w tej sprawie prowadzi po- 
sterunek policji państwowej w Olkieni- 
kach. (x) 

  

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

Dziś po raz drugi niezmiernie zabawna 
krotochwila W. Rapackiego „Papa się 
żeni”, na której publiczność bawi się 
wybornie od początku do końca. 

— Uroczystość Fredrowska. W 
czwartek ku uczczeniu 50-letniej roczni- 
cy zgonu Aleksandra Fredry. Teatr Pol- 
ski wystawia „Damy i Huzary*, jedną z 
najlepszych komedji znakomitego kome- 
djopisarza. 

Przedstawienie 
wstępne. 

Kasa czynna codziennie od godz. 11 
do 9 wiecz. bez przerwy. 

poprzedzi słowo 

Nr. 237 (685) 

— Operetka Warszawska w Tea- 
trze „Reduta. 

„Teresina i Napoleon” barwna оре- 
retka na tle historycznem w wykonaniu 
elity operetki Warszawskiej uzyskawszy 
wielki sukces artystyczny i kasowy, ode- 
graną zostanie nieodwołalnie poraz o- 
statni dziś t. j. w środę 13 bm. w Tea- 
trze „Reduta”. P. Lucyna Messal wespół 
z p. B. Mierzejewskim i M. Dowmuntem, 
swoją grą zapewniają powodzenie i dzi- 
siejszemu przedstawieniu, które niewąt- 
pliwie, odbędzie się również przy za- 
pełnionej sali (n.b. ogrzanej). 

Początek 0 godz. 8 m. 15 w. Bilety 
nabywać można w kasie Teatru „Redu- 
ta“ od 11—1 i 3—9 wiecz. 
    

Rozmaitości. 
Nieprawdopodobna historja. 

‚ Jak w kinematografie. Zdawałoby 
się, że to scenarjusz filmowy — a to ży- 
cie wymyśliło, historję nieprawdopodob- 
nie tragikomiczną. 

Otóż pewien oficer wojsk kolonja - 
nych w zapadłej mieścinie Indji, u stóp 
śnieżystych Himalajów napisał do Anglii 
list z oświadczynami o rączkę pięknej 
mis Dory, z którą poznał się w czasie 
urlopu. Po żołniersku sobie postąpił pan 
porucznik, stawiając sprawę bardzo jas- 
no: Jeżeli mię chcesz — przyjedź i sta- 
niemy na ślubnym kobiercu. Odpowiedź 
wypadła naturalnie pomyślnie — bo ko- 
biety lubią taką żołnierską zdobywczość 
otwartości. 

„ Rozkochany a niecierpliwy porucz- 
nik, postąpił tak, jakby na jego miejscu 
postąpił każdy zakochany, piastujący na- 
wet zaszczytny urząd d-cy pułku kolo- 
njalnego. Zaprosił na ucztę weselną 
wszystkich znajomych i kolegów pułko- 
wych z połowy królestwa indyjskiego. 

Straszne być jednak musiały grze- 
chy tego człowieka — bo go dobry Bóg 
ciężko pokarał. Gdy okręt zarzucił ko- 
twicę i tłoczyć się zaczęli pasażerowie, 
nagle zamiast roskosznej mis Dory — 
przed przerażonym porucznikiem stanę" 
ła z uroczym uśmiechem na wyschłych 
wargach stara pięćdziesięcjoletnia pa- 
nienka w kostjumie Armji Zbawienia. 
Okazało się, Że nosi ona to samo imię 
TO co i wybrana serca porucz- 
nika, 

Co było robić? Oficerowie, są z re- 
guły, gentelmanami. Jakże było narazić 
pięćdziesięcioletnią dziewoję na kilkuty- 
WAĆ niewygody podróży morskiej. 

rozpaczą w sercu i zamkniętemi oczy- 
ma stanął na ślubnym kobiercu. 

l po kilku latach klimat zmógł 
wreszcie członkinię Armjl Zbawienia. 
sercu porucznika nie wygasły jeszcze 
zarzewie miłości — to też zapragnął 
wstąpić po raz wtóry w związki małżeń- 
skie z dawną ukochaną. 

Bojąc się jednak znowu podobnej 
pomyłki urzędu pocztowego tym razem 
sam pojechał do Londynu, gdzie nie- 
dawno odbył się ślub wiernej sobie pary. 

No isproszę, czy to nie wspaniały 
scenarjusz filmowy — ułożony przez ta* 
kiego reżysera — jak życiel 

  

Wśró į śród pism. 
„ „Przegląd Artystyczny“ Nr 3, w 

zwiększonej objętości wyszedł z druku i 
zawiera w części literackiej artykuły: 
„Mieszkanie i jego kultura* — F. Lubie- 
rzyńskiego, „Przyszłość telewizji i nowe 
drogi sztuki* — B, Stawińskiego, „Ze 
sztuki filmowej*—H, Jordanówny, Spra- 
wozdania z teatrów warszawskich, łódz- 
kich i wileńskich, dział „Pogadanki o 

piękności” oraz kronikę artystyczną, : 0- 
bejmującą Wilno, Warszawę i Łódź. W 
dziale ilustracji zamieszczone są staran- 
nie odbite reprodukcje obrazów: „Por- 
tret p, B.* — M. Czepity, „Stary dom 
w Kazimierzu nad Wisłą* — T. Cieślew- 
skiego,  „Dropic* — J. Chełmońskiego, 
„Powrót z pola" — G. Pilaitiego oraz 
kilka fotografji artystów. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje GORE i 3%. 

  

Kobieta-lekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5 UI. Mickiewicza 24, BA. 

Telefon Nr. 277. 
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Kursy języków 
polski, francuski, 
angielski, niemie- 

Kilka wolnych 
losów 

14 Loterji pafistw. do 
klasy 1-ej posiada 

Kolektura M. Pohu- 

1-10 (GR 
WYDAWNICZE S$    

Kolczyki 
Najtańsze źródło. Naj- 
większy wybór. N. Rejte 
bord. Niemiecka 4. 1678 „POGOŃ 

  

2 serje, 12 aktów razem. (Uczniom dozwolone). 

i wojłok do obija- 
nia drzwi 

po najtańszych cenach 

- w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

, -więć6 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg Ą 

„A. Szur E zaułka Św. Mikołaja Nr. 1. rms 

            

Extra 
Vierge oliwa nicejska 

    

pokca J, B. SEGALL 
I-szy skład detaliczny i hurtownia, ul. Trocka 7, tel. 542 

li » ” ul. Zawalna 26 

Sp. 
Akc. 

  

Wilno, ul Wielka 66. Tel. 941. 

lityczne. 

  
POLECA: Szkło i porcelanę apteczną. Szkło 

perfumeryjne. Wagi osobowe, apteczne i ana- 
1573-7 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. UI.     

W rolach gł. Gabriel Gabrio (Jean Valjean), ь 
setia), Jan Tonlout (Javert), Paul Jurge (Biskup Myriel), 
dier). Reżyserował Henryk Tescoust. Początek seansów g.: 4, 6, 8, 

Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie 15 minut przed początkiem seansów. 
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ŚWIEŻY TRAN Bergeński "" | 
waty, wałki do okien 

inne artykuły gospodarstwa domowego | 
w Wilnie 

| 

lokujemy na dogodnych 
warunkach bez ryzyka. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, 
telef. 152. 

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

1711-1 

Sandra Miłanow (Fantina i Ko- 
G. Saillard (Thenar- 

10 m. 15. 

  

  

Obicia meblowe 
od 5-ciu zł. mtr. 

DRELICHY na MATERACE 

MEBLE 
poleca W. MOŁODECKI 

Wileńska 8. 1689-0   
  

Swój do swego. 

Dominik 

Ūšrodki 
majątków posiadamy 
do sprzedania na do- 

damy nabywców 

SW. у Swój do swego. 

Sklep chrześcijański. galanteryjno - spożywczy i tytuniowy 
Czesnulewicz 

w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 

Kupno i sprzedaż 
nieruchomości posia- sjądamy 

sprzedawców. Wileń- 

  

na posyłki potrzebny 
natychmiyst. Zgłaszać 
się do D/H, F. Miesz- 
kowski, Mickiewicza 
23, między g. HA 

6 

Mi 7 7 ul. Ad. Mickiewicza 5, tel. 873 kieBiiro Kont 
: ickiej i Inej 20/52, tel. 612. odnych warunkach. 3416 Biuro Komisowo- IV-ty |. $ róg Rudnickiej i Zawalnej Aa Wileńzkie Biuro Komi. Handlowe, Mickiewi- 

|E0GDNGDIOGOWGONGEWGEH0 sowo-Handlowe, ul. Mic- _ cza 21, tel. 152. 
: TÓW kiewicza 21. 1709-2 1710-0 

ь 3 - 
ь przyjmę na 

„Wileńska Pomoc Szkolna (UTOWAĘ | Chtopak Tanio: 
ucznia lub studenta. S0!- 
taniszka 24, m. 2. 

Pianina 
i strojenie. 

98-0 42—9. Estko. 

1725 

do wynajęcia. Reperacja # K 
i manio Wojskowym i 

cki, buhalterija, a- 
rytmetyka handlo- 
wa, koresponden- 

cja, kreślenie 
od 6—9 wiecz. w Uni- 
wersytecie Powszech- 
nym im. A. Mickiewi- 
cza. Ul. W. Pohulan- 
ka 14. 1720-0 

totówką 
w każdej sumie 

z zapewnieniem zwro- 
tu w walucie z solid- 
nemi gwarancjami naj- 

korzystniej lokuje 
D. H/K. „ZACHĘTA” 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

1780- 

DOMY 
w śródmieściu. Po- 

nabywców. 
Przyjmujemy również 
zlecenia sprzedaży do- 

mów. 
Wileńskie Biuro Komiso- 
wo - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, telef. 152. 

1712-3 

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chirur- 
gia jamy ustnej. Sztuczne 
zęby. Porcelanowe koro- 
ny. Mickiewicza 11—8. 

urzędni- 
1311 

  

      

kom znižka. 

Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. 

: sklepie, biletowej 

lanka 6 m. 16. 
D/H. K. „ZACHĘTA“ 
Gdańska 6, Telef. 9-05. 
Ciągnienie 14i 15 b.m. 

1729 
Młoda inteligentna se- 

paratka z domo- 
wym wykształceniem po- 
szukuje posady w chara- 
hterze ekspedjentki w 

w ki- 
nie, ewentualnie kelner- 

ką, mogę złożyć kaucję. 
Oferty pod adresem Wik- 
torja Lewandowska, po- 
czta Dukszty, powiat Bra- 
ciawski. 1728-2 

      

Sp. Z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAŹX” 
Ul. św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszetkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokladnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI. RACHUNKOWE, 
K iĄŽKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I Zany SEE E I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE.       

py Ch. Straža 
awalna 40. Sprzedaž 

i kupno podręczników 
szkolnych we wszystk. ję- 
zykach Oraz  materjały 
piśmienne. Ceny dostępne 

1529 

sę, 4 zakład opty- 

„Opiifot. czno-okulisty- 
czny, największy w Wi- 

leńszczyźnie. właśc. B-cia 

Olkieniccy, Wilno, ulica 

Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 

rów. 1691-b 

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

Hygjena. 

Najstar- 
„Optyk-Rubin“ sza firma 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

  

1685-b 

Tel. 8-93, 

Opiy M. SNARS! 1, Wil- 
no, ul. Niemiecka 

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

materjałów. a-1617 

R rowery firm 
H Rojal, Elfilt Banderu 
iinnych firm. Maszyny 
do pisania, do szycia, 
gramofony. Wielki wybór 
płyt. Pracownia do repa- 
racji różnych system. ma- 
szyn. Wielka 5, Lacki. 

1695-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

ESR męski P. Radzi- 
wiłowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 
dy. b-1259 

pracownia wojłoków 
„damskich, męskich i 

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

racownia specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

Koza - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr.9. 
>niadania, obiady i kola- 

cje. Obiąd z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

Obuwi kalosze, Kon- 
\ е‚ fekcja, galanter- 
ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych pole- 
ca D. H. W. Nowicki, 

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

powa damskich i 
męskich kapeluszy 

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

„ar Wileński” 55 YE: 
wicz Nr. 2. Sniadania, 
obiady i kolacje. Obiad 
2 3-ch dań z chlebem 
1 zł. 30 gr. 1721-b 

„Bar Ragielski” 
Sniadania, obiady, kola* 
cje. Niemiecka 21. 1722-b 
pecjalny sklep naczyń 
, kuchennych „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
małjowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. а-1386 
Šilo gastronomiczno- 

! Ji mleczny N. Jezier- 
ski, ul. Wielka 47 obok 
hotelu „Pałace”. Ryby, 
konserwy, czekolady kra- 
jowe i zagraniczne, sery 
szwajcarskie i holender= 
skie, masło świeże. Ob- 
sługa sumienna, dostawa 
do domów. 1633 
(Ps się obiady do- 

mowe z 3-ch dań 1 
zł. oraz kolacje. Produk- 

ta codziennie świeże. 
Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja“. 1693-b 
Jo (były maj- 

ster firmy Paweł Buf- 
re) Witold Jurewicz, ul. 
Mickiewicza 4. 16774а 

Redzktor odpowiedzialny Bšichal Saukiewicz 

 


