
Naležnošė pocztowa oplacona ryczaitem. 

Rok III. Nr. 242 (690) 

JE 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

    

  
  

  

  

  

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7 z 

kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), 

      

  

+ 

Pobyt dziennikarzy czeskich w 

Polsce skierował na czas pewien 

naszą uwagę ku południu. 

Rozbicie dawnej Monarchji Au- 

stro-Węgierskiej i trwająca ciągle 

jeszcze płynność stosunków poli- 

tycznych w państewkach sukcesyj- 

nych sprawiają, że wzrok nasz mu- 

si być pilnie zwrócony ku Duna- 

jowi i Wełtawie, aby uchwycić za- 

chodzące tam zmiany i wyciągnąć 

niezbędne dla naszej polityki kon- 

sekwencje. 

W chwili obecnej jesteśmy świad- 

kami ciekawych przesunięć. 

W Czechach ustąpił urzędniczy 

gabinet Czernego i miejsce jego 

zajął gabinet czeskiego Witosa, ar- 

cyzręcznego przywódcy stronnictwa 

agrarnego p. Sochli. W skład tego 

gabinetu po raz pierwszy od chwi- 

li powstania państwa czeskiego 

weszli niemcy. 

Koncepcja współpracy czesko- 

niemieckiej nie jest nowa. Wysu- 

nięto ją już przed rokiem w okre- 

sie ostatnich wyborów do parla- 

mentu. Wówczas właśnie z całą 

ostrością ujawniła się fatalna struk- 

tura narodowościowa młodego pań- 

stwa, w którem liczba Czechów 

wynosi plus mainus zaledwie poło- 

wę mieszkańców. Toteż pomimo 

wszelkich sztuczek, zawartych w 

ordynacji wyborczej, których nie 

powstydziliby się nasi domorośli 

narodowi demokraci, pomimo geo- 

grafjj wyborczej, bardzo wobec 

mniejszości narodowych  bezcere- 

monjalnej, stronnictwa czeskie uzy- 

skały mniejszość głosów i nieco 

więcej ponad połowę mandatów 

(większość 10 głosów w parlamen- 

cie). 
Blok ten miał przeciwko sobie 

opozycję, złożoną z trzech głów- 
nych grup: słowaków, niemców i 

komunistów, którzy wysunęli się 

w czasie wyborów na pierwsze 

miejsce, co do liczby otrzymanych 

głosów. 

W  stronnictwach rządowych, 

które szły ręka w rękę w poprzed- 

nim parlamencie, utrzymanie świę- 

tej zgody nie było również rzeczą 

łatwą. Narodowa Demokracja nie 

dożyła tam wprawdzie przewrotu 

majowego, ale straciwszy niemal 

zupełnie swe dotychczasowe zna- 

czenie w wyniku ostatnich wybo- 

rów, ratowała się* naiwnem naśla- 

downictwem faszyzmu, którego nie- 

fortunnym bohaterem stał się o- 

sławiony generał Gajda. 

Socjaldemokraci nie mogli iść 

ręka w rękę z różnobarwnym blo- 

kiem czeskim, którego prawe skrzyd- 
ło musiałoby być kompromitującym 

towarzyszem broni. 

2 Bystry umysł Benesza przewi- 

dział tę sytuację. Toteż chroniczny 

minister spraw zagranicznych Re- 

“ad Dunajen i Wełlawa... 

    

miejscowe— 

         
publiki już w czasie wyborów zgło- 

sił konieczność porozumienia z 

niemcami, nawołując ich do wzię- 

cia udziału w rządach krajem i do 

odpowiedzialności za jego losy. 

Grupa aktywistów niemieckich jaka 

się wówczas wyłoniła, odpowiedzia- 

ła życzliwie na tę ofertę. 

W ten sposób miejsce skraj- 

nych grup czeskich mogły każdej 

chwili zająć mniejszości narodowe. 

Pozostawał wybór między niemca- 

mi i słowakami. 
Ci ostatni słabsi ekonomicznie, 

a przytem znacznie bardziej od 

niemców znienawidzeni, jako „bra- 

cia opozycyjni* byli do bloku rzą- 

dowego mniej pożądanym nabyt- 

kiem nic więc dziwnego, że w rok 

niespełna od pierwszego po wy- 

borach gabinetu koncentracji cze- 

skiej pod kierownictwem Svechli, 

poprzez przejściowy gabinet urzęd- 

niczy Czernego doszło wreszcie do 

koalicji czesko-niemieckiej pod kie- 

rownictwem tegoż uniwersalnego 

p. Svehli. Tak więc „bracia czes- 
cy” wbrew macchiawelskim  prze- 

widywaniom naszych domorosłych 

słowianofilów „zdradzili* ideę sło- 

wiańską, tworząc nowe zjawisko: 

przymierza słowiańsko-teutońskie, 

że użyjemy terminologji tegoż o- 

bozu. 
Zmiany jakie zaszły w Radzie 

nie są jednak wyłącznie ciekawo- 

ścią życia czeskiego. Mają one 
pewne znaczenie i dla innych spraw. 

Trzeba przypomnieć sobie, że Be- 

nesz, jako herold porozumienia 

czesko-niemieckiego w okresie wy- 

borów, odbywał swe wędrówki 

wiecowe po Kraju, niemal bezpo- 

średnio po wyjściu z wagonu, który 

go przywiózł z Locarno. 

Toteż nuty przyjaźni dla Nie 

miec, z któremi Czechy zawsze 

zresztą zachowywały conajmniej 

poprawne stosunki, uzupełniały te- 

zy programowe polityki wewnę- 
trznej. Zacieśnienie stosunków po- 

litycznych z Niemcami zdaje się 

więc nie ulega wątpliwości. Nie 

wyklucza onB jednak nowych prą- 
dów w stosunkach z naddunajskie- 

mi sąsiadami. 
Zbliżenie państw sukcesyjnych 

stanowi jakby program minimum, 

jeden z niezbędnych etapów do 

Paneuropy, której program p. Be- 

nesz wyznaje. W tej samej chwili 

nadchodzi z Austrji wiadomość, że 

rząd Ramecka padł i zdaje się nie 
ulega wątpliwości, że zastąpi go 

rząd X. Seipla, jednego z kiero- 

wników Unji Paneuropejskiej i za- 

ciętego przeciwnika zjednoczenia z 

Niemcami. 

Zmiany, które dokonywują się 
w tej chwili nad Dunajem i Weł- 

tawą mogą się rozwiązać w spo- 

sób b. ciekawy. W każdym razie 

nie mogą pozostać obojętne i dla 
nas. B. W. 

a 5 КООНСЕны 

Zaostrzenie sytuacji w Chinach. 

Interwencja gen. Hank-Czau. 

LONDYN, (Pat.). Według ostatnich wiadomości otrzymanych z 

Chin wojna domowa rozgorzała znowu w okolicach Szanghaju. Chiński 

nekrologi—25%0 zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, 

gubernator cywilny Hank-Czau, stolicy prowincji Czekkiang. ogłosił nie- 
zależność prowincji od władzy Marszałka Sun-Czuang-Fenga, działające- 
go przeciwko armji kantońskiej w której posiadaniu znajdują się pro- 
wincję Kiang-Si. : 

Wojska prowincji Cze-Kiang biorą obecnie udział w operacjach 

przeciwko Szanghajowi. Dzielnice europejskie Szanghaju obawiając się 

skutków wtargnięcia do miasta nowych władców organizują własne od- 

działy ochotnicze. Wszyskie cudzoziemskie kanonierki zgromadzone w 
porcie w miejscach zapewniających najskuteczniejszą obronę dzielnic 
europejskich, załogi zaś tych kanonierek otrzymały rozkaz pozostawania 
w ostrem pogotowiu. : 

    

Wymowny Komentarz do interpelacji 
frakcji poselskiej w Kownie 

w związku z masakrą w kościele św. Trójcy. 

W przemowie swej na jednem z ostatnich posiedzeń Sejmu pod- 
czas dyskusji nad interpelacjami chrz. dem. i ukin. sojungi pos. Lecz- 
kajtis (Soc. dem.) poruszył m. in. sprawę zajść w kościeje św. Trójcy. 

Chciałbym powiada pos. Pleczkajtis, uzupełnić interpelację. Całko- 
wicie rozumiem, że w Rosieniach, gdzie przez cały czas panowali po- 
stawieni przez was. (chrz. dem. — Red.) ludzie, powstał nieporządek, 
lecz chciałbym zapytać, dlaczego wprost proporcjonalnie do liczby bi- 
skupów zaczęto się więcej bić. Należy tu wyciągnąć wniosek: im więcej 
biskupów, tem więcej zaczyna się walk pomiędzy wiernymi. Z tego wy- 
nika, że nie trzeba płacić pensji, gdyż właśnie im więcej djecezji, tem 
więcej nieporządków w kościołach. Dlaczego w interpelacji nie można 
było napisać, iż w kościele był tak wielki nieporządek, iż zbili, pokrwa- 
wili ludzi, że w kościele rozwalili głowy — i dlaczego do kościoła nie 
posłano policji, żeby wstrzymała bicie obywateli i rozwalenie im głów. 
Pragnąłbym również podać p. Ministrowi taką interpelację: dlaczego nie 
posłał on do kościoła policji dla powstrzymania bójki? | jeżeli my in- 
terpelacji tej nie podajemy, to tylko dlatego, że jest on socjaldemokratą. 
Jest rzeczą niemożliwą, że w kościele toczy się bójka do krwi, że strze- 
lają z rewolwerów, a policja stoi na cimentarzu i mówi, że kościół to 
święte miejsce i niech tam sobie rzną się, niech co chcą robią, to nie 
nasza sprawa. Sądzę, że i w kościele ludzi zatrzymać nie można. Jeżeli 
wskazujecie palcami na profsojuszy, że wywołują one w Litwie niepo- 
rządki, to chciałbym, żebyście się przyjrzeli, jakie wy nieporządki robicie 
w kościołach. Zapytałbym, dlaczego proboszcz usunął się zawczasu? 
Czy nie było dla nego wyraźne, że bójka wybuchnie? Lecz on się usunął, 
świadomie pozostawił owieczki swe — niech się rzną i widoczne jest, 
że sympatje tego były po stronie tych, którzy będą bić, nie zaś tych 
którzy zostaną pobici. Sądzę, że wiedział on dobrze, iż będzie bójka 
i dlatego się usunął ‘ > 

  

  

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
umowy Polsko-Holenderskiej. 

WARSZAWA, (Pat.). Dnia 18-go b. m. nastąpiła w Warszawie 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji prowizorycznej między 
"Polską a Holandją, dotyczącej żeglugi powietrznej, a podpisanej w Ha- 
dze dnia 4 listopada 1925 roku. 

Powyższej wymiany dokonali: ze strony polskiej p. August Zaleski 
— minister spraw zagranicznych ze strony Holandji p. van Sonn, char- 
ge de affaire Holandji w Warszawie. Г 

Ameryka o sytuacji gospodarczej 
w Polsce. . 

LONDYN, (Pat.). Agencja „Reutera* otrzymała z Nowego 
Yorku komunikat treści następującej. Zjawiska gospodarcze w Polsce 

wskazują na zwrot w kierunku dobrobytu. Znajduje to potwierdzenie w 

znacznej poprawie konjunktur kredytowych dla Polski na rynkach ob- 
cych, w stałem zmniejszeniu się liczby bezrobotnych, wreszcie w ogól- 

nem wzmocnieniu sytuacji gospodarczej o której przewodniczący ame- 

rykańskiej misji doradców finansowych prof. Edwin Kemmerer powie- 

dział wobec przedstawicieli amerykańsko-polskiej Izby Handlowej co na- 

stępuje: Złoty polski prawie od trzech miesięcy wykazuje tendencję ku 

stałości, a jeśli notowane są wahania jego kursu to w każdym bądź ra- 

zie nie wychodzą one poza ramy wahań normalnych. Bank Polski 

zwolnił obecnie zapas złota zdeponowanego w Anglji w formie gwaran- 
cji na udzielane Polsce pożyczki zagraniczne. 

Wobec tego zwiększono pokrycie banknotów emitowanych przez 

Bank Polski z 30 na 43 proc. Stan bezrobocia w Polsce, jakkolwiek 

jeszcze zły ulega stałej codziennej poprawie. Gdy w styczniu r. b. licz- 

ba bezrobotnych wynosiła 359 tysięcy. to w sierpniu r. b. było ich tyl- 

ko 245 tysięcy. Obecnie sytuacja gospodarcza Polski jest wogóle znacz- 

nie lepsza, aniżeli w lutym r. b., ale dodać muszę, że Polska zaledwie 

weszła w okres trudnej walki o odbudowę gospodarczą i finansową. 

Do wiadomości powyższej biuro Reutera dodaje, że poseł polski w 

Waszyngtonie p. Ciechanowski oświadczył niedawno, iż według otrzy- 

manych przez niego iniormacyj z Warszawy rady, których prof. Kem- 

merer udzielił rządowi polskiemu będą w znacznej mierze przestrzegane 
i zastosowane w praktyce. 

L 0 WE ETOWE I ZZ i a COTE CY ET ADAC a 

Pakt o nieagresji. 
RYGA. (Tel. wł). Przybył tu z Moskwy przedstawiciel rządu 

Awarolow w celu wszczęcia z rządem łotewskim pertraktacji o pakt 
nieagresji. 

Tajemnicza interwencja przywódcy 
nacjonalistów niemieckich w Gdańsku 

GDANSK, (Pat.) „Danziger Volkstimme” donosi, że w grudniu 
1924 r. ówczesny prezydent senatu wolnego miasta Gdańska przywódca 
nacjonalistów niemieckich w Gdańsku dr. Ziehm, wracając z Berlina 
przemycił do Gdańska przy pomocy paszportu dyplomatycznego kilka 
większych paczek, zawierających znaczną ilość zakupionych w Berlinie 
towarów. Wskutek poruszenia tej sprawy w Sejmie Gdańskim przez po- 
sła Blaviera, gdańskie władze celne podjęły dochodzenia, które jednak 
wkrótce potem zostały wstrzymane. Władze te mianowicie doszły do 
przekonania, że nie zachodzi tu wypadek przemytnictwa, gdyż dr. Ziehm 
wiezionych towarów nie ukrywał, ani też nie dał urzędnikom celnym 
powodów do podejrzeń. Wyjaśnienie władz celnych — stwierdza „Danz. 
"Volkstimme* nie zaprzecza zatem faktowi przewiezienia przez dr. Ziehma 
przedmiotów nieoclonych w sposób niedozwolony, stwierdza jednak, że 
postępowanie karne jest niemożliwe, ponieważ nie zaszło ukrycie wwo- 
żonych towarów. Wobec powyższego dziennik domaga się od urzędu 
celnego, aby w myśl obowiązujących przepisów celnych zażądał dodat- 
kowego oclenia przemyconych wówczas pod osłoną paszportu dyplo- 
matycznego towarów. + 

  

Zatwierdzenie wyroku na sierżanta 
Trzemielewskiego. 

Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie rozpatrywał wczoraj spra- 
wę zabójcy ś.p. Huberta Lindego sierżanta Trzmielewskiego, którego, jak 
wiadomo niższa instancja sądowa skazała na 10 lat więzienia. 

Sąd po kilkodzinnych naradach wyrok ten zatwierdził. (Pat), 
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Wiadomości polityczne, 
(Telef. od wł. koresp.) 

Najbliższe posiedzenie Rady Mi- 
nistrów ma się odbyć w nadcho- 
dzący piątek. Na posiedzeniu tem, 
poza całym szeregiem spraw bie- 
żących, ma być również uchwa- 
lona nowela do obowiązującej u- 
stawy prasowej. W noweli tej rząd 
ma położyć wielki nacisk na do- 
tychczasową samowolę prasową, 
którą ze szczególnem zamiłowa- 
niem uprawiają niektóre odłamy 
prasy. 

© 

Ministerstwo Spraw  Wewnę- 
trznych w porozumieniu z Mini- 
sterstwem Sprawiedliwości opraco- 
wuje obecnie projekt dekretu Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, dotyczą- . 
cego walki z licnwą mieszkaniową. 

Dekret ten ma być przedmio- 
tem obrad na najbliższem posie- 
dzeniu Rady Ministrów i ma nosić 
charakter rozporządzenia ramowego 

Wiadomo jest, iż dekret na- 
znaczać będzie bardzo wysokie ka- 
ry za odnośne przekroczenia. 

© 
Na uroczystość ingresu Arcy- 

biskupa-metropolity Hlonda na sto- 
licę archidjecezji gniezneńsko - po- 
znańskiej rząd reprezentował mini- 
ster sprawiedliwości p. Meysztowicz. 
Z ramienia Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicz- 
nego obecnym był na ingresie dyr. 
departamentu wyznań p. Kazimierz 
Okulicz. 

© 
W kołach politycznych uchodzi 

za pewne, że obecny szef kance- 
larji cywilnej p. Prezydenta p. Car 
będzie mianowany wiceministrem 
sprawiedliwości. Nominacja nastąpi 
prawdopodobnie dopiero po po- 
wrocie p. wicepremjera Bartla z 
ZE 

arazem dotychczasowy zastęp- 
ca p. Cara dr. Świtalski ma ob» 
jąć stanowisko dyrektora departa- 
mentu politycznego w Min. Spraw 
Wewnętrznych. 

Wydział prasowy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych donosi, że 
były attache wojskowy przy posel- 
stwie polskiem przy  Kwirynale 
pułk. Ignacy Matuszewski opuszcza 
służbę wojskową i przechodzi z 
dniem dzisiejszym do służby w 
M-stwie Spraw Zagranicznych, w 
dotychczasowym stopniu służbo- 
wym. 

© 
W dniu wczorajszym ukończyła 

swe dwudniowe obrady Rada Na- 
czelna P. P. S. Po referatach i 
przeprowadzonej dyskusji przyjęto 
szereg rezolucyj, z których na u* 
wagę zasługują następujące: 

Rada Naczelna stwierdza, że 
działalność rządu p. Bartla nie od- 
powiada oczekiwaniom klasy ro- 
botniczej, zwłaszcza pod względem 
społeczno - gospodarczym, przez 
brak stanowczej decyzji i uleganie 
wobec reakcji kapitalistycznej. Za 
korzystny Objaw natomiast Rada 
Naczelna uważa Oczyszczenie woj- 
ska, skarbu, oświaty i administra- 
cji z reakcyjnych żywiołów anty- 
państwowych. Rada Naczelna ocze- 
kuje dalszej radykalnej pracy o- 
czyszczającej wszystkie inne działy 
administracji. 

Rada Naczelna stwierdza, że 
tow. Moraczewski wstąpił do rządu 
na własną Odpowiedzialność, 
wiążąc w niczem partji. 

W stosunku do rządu Marszał- 
ka Piłsudskiego Rada Naczelna 
zajmuje stanowisko rzeczowe Za 
leżnie od jego programu i działal- 
ności. 

Jako główne żądania klasy ro- 
botniczej w chwili obecnej Rada 
Naczelna wysuwa między innemi 
energiczną walkę z drożyzną i 
bezrobociem, nienaruszenie obec- 
nego ustawodawstwa socjalistyczne- 
go, przeprowadzenie ankiety o ko- 
sztach produkcji, poprawienie bytu 
pracowników i urzędników paf- 
stwowych, przystąpienie do wyko- 
nania ustawy © reformie rolnej, 
wprowadzenie w życie przepisów 
Konstytucji, zwłaszcza dotyczących 
spraw obywatelskich i spraw mniej- 
szości narodowych, dalej zmiany 
polityki w stosunku do mniejszości, 

nie. 

nienaruszalności obowiązującej or- 
dynacji wyborczej, szybkiego prze- 
prowadzenia nowych wyborów, 
skrócenia czasu służby w armji 
oraz jej reorganizacji przy równo- 
czesnem uprawnieniu „Strzelca” i 
innych form przysposobienia woj- 
skowego, wreszcie amnestji dla 
więźniów politycznych. 

Dalej Rada Naczelna stwierdza, 
że udział w rządzie przedstawicieli 
wielkich ziemskich organizacyj sta- 
nowi bezpośrednią groźbę dla po- 
myślnej walki © reorganizację, 
szczególnie dla sprawy reformy 
rolnej. 

Rada Naczelna podkreśla z za- 
dowoleniem pokojową politykę za- 
graniczną Polski, która, jej zda- 
niem, była tylko przez P. P. S. 
konsekwentnie i stanowczo pod- 
trzymywana. Rada Naczelna pod- 
kreśla zarazem, iż fakt powołania 
Polski do Rady Ligi Narodów z 
prawem ponownego wyboru został 
osiągnięty tylko dzięki polityce 
protokułu genewskiego i Locarna, 
zwalczanej stale przez żywioły na- | 
cjonalistyczne. : 

Dalsze rezolucje dotyczą ściśle 
WODZA spraw 
partji. ` : 

Sejm i Rząd. 
U Marszałka Piłsudskiego. 

Prezes Rady Ministrów Marsza- 
łek Piłsudski przybył wczoraj do 

  

gmachu Rady Ministrów i urzędo- | 
wał przez kilka godzin, załatwiając 
szereg spraw bieżących. a 

Między innymi p. Marszałek 
przyjął min. Zaleskiego i Meyszto- 
wicza oraz wojewodę pomorskiego 
p. Młodzianowskiego. 

Obrady w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. 

W Ministerstwie Spraw Wewn. 
odbyły się narady w sprawie za- 
opatrzenia województwa Sląskiego 
w kartofle. 

Uczestnicy narad stwierdzili, że 
krajowi nie grozi obecnie brak 
ziemniaków, Oraz wypowiedzieli 
się przeciwko wstrzymywaniu wy- 
wozu ziemniaków z kraju, a to ze 
względów gospodarczo-finansowych. 

Następnie opracowano szczegó- 
łowy plan zaaprowizowania Sląska | 
w kartofle i zwrócono się do Mi- 
nisterstwa Komunikacji o szybkie 
i regularne dostarczanie wagonów 
pod kartoflane ładunki. 

Przezydent Rzeczypospoli- 2 
tej na zawodach policyjnych. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
był wczoraj obecny na zawodach 
sportowych Policji Państwowej. 

P. Prezydentowi towarzyszyli 
minister spraw wewn. gen. Skład- 
kowski, komendant policji p. Bo- 
rzęcki oraz komisarz rządu na m. 
Warszawę p. Jaroszewicz. 

Z ZAGRANICY. 
Poseł polski w Angorze. 

  

ANGORA. (Pat.) Poseł polski | 
Wierusz-Kowalski złożył we czwar- 
tek prezydentowi republiki swe 
listy uwierzytelniające. 

Stan oblężenia w Szanghaju. + 

LONDYN. (Pat.) „Daily News* | 
donosi z Szanghaju, że został tam 
ogłoszony stan oblężenia. Dookoła 
miasta przygotowano okopy oraz | 
ustawiono działa. 

Długi Europy wobec Ameryki. 

NOWY YORK. (Pat) Bonkier 
Lemont, należący do grupy Mor-' 
gana wygłosił na zebraniu nowo- 
jorskich _ słuchaczy / uniwersytetu 
przemówienie, 
czył się przeciwko spłaceniu dłu- 

w  którem oświad- 

gów wojennych. Lemont zaznaczył - 
że Śśmiesznem jest przypuszczenie, | 
iż Europa będzie mogła zapłacić | 
Ameryce 22 miljardy dolarów.. Re- 
wizja całego zagadnienia długów 
jest zdaniem Lomonta nieunikniona. 

Kongres współpracy krlturalnej. 

WIEDEŃ, (Pat.). Dzisiaj został 
tu otwarty trzeci kongres związków 
współpracy kulturalnej.
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Eiodus lolniczy Warszawa-TOkio-. 
Vaiszaua. 

Odczyt kpt. Orlińskiego. 

Na zakończenie III tygodnia lo- 
tniczego zachował wileński oddział 
L. O. P. P. największą atrakcję— 
odczyt bohaterskiego pilota polsk. 
kpt. Bolesława Orlińskiego. W prze- 
pełnionej sali teatru na Pohulance, 
ten as polskiego lotnictwa przed li- 
cznem audytorjum przedstawił his- 
torję swego gigantycznego lotu. 

Nie będziemy na tem miejscu 
powtarzali po kolei etapów tego lotu, 
znanego już naszym czytelnikom z 
codziennych komunikatów i opi- 
sów, zamieszczanych swego czasu 
w czasie raidu. Przed oczami słu- 
chaczy przesuwały jak w kalejdo- 
skopie obrazy widziane — można 
powiedzieć z lotu piaka, obrazy, 
wynikające z plastycznych, krótkich, 
prostych, żołnierskich słów, prze- 
platanych od czasu do czasu hu- 
morem i pogodną beztroską obser- 
watora zjawisk życia ludów, zamie- 
szkałych na drodze Warszawa-To- 
kio. 

Odczyt podzielony był na trzy 
części: przelot do Tokio, pobyt w 
Tokio i powrót do kraju. Opisy 
walki z żywiołami powietrznymi i 
trudami lotu przeplatane są Świet- 

nemi scenami z życia ludów wschod- 
nich. Zachwyca się mówca Japoń- 

czykami i w słowach pełnych głę- 

bokiej wdzięczności i podziwu mó- 
wi o tym kraju „wschodzącego 
słońca”, kraju niesłychanie wyso- 
kiej kultury i nadzwyczajnej uprzej- 
mości. O tej uprzejmości słów kil- 
ka: gdy kpt. Orliński przybył w 
Hejdzio do kasyna oficerskiego i 
zdjął buty (jest to zwyczaj sta- 
rojapoński), po kilku chwilach 
przyniósł mu je z powrotem na- 
czelny inżynier wielkiej fabryki w 
Hejdzio, klęknął i chciał koniecz- 
nie z powrotem pilotowi osobiście 

"je wsadzić na nogi, czemu jednak 
ten, w sposób jaknajkategoryczniej- 
szy się sprzeciwił. Z uczuciem po- 
dziwu mówi również kpt. Orliński 

_o wielkim narodzie japońskim, wy- 
nosi jego nadzwyczajną pracowi- 
tość, energję, wytrwałość, dowo- 
dem czego jest też szybkie zabu- 

" dowywanie stolicy Japonji po ka- 
tastrofie trzęsienia ziemi w r. 1924. 
Okrzykiem na cześć Japonji i na- 
rodu japońskiego, okrzykiem po- 
wtórzonym przez wszystkich zebra- 
nych kończy opis swego pobytu w 
stolicy państwa „wschodniego słoń- 
cą”, by rozpocząć opowieść O tru- 
dach drogi powrotnych w warun- 
kach doprawdy mało zachęcających 
do lotu, w warunkach nie do o- 
powiedzenia ciężkich, gdzie tylko 
silna, niezłomna wola i chęć do- 
konania czynu podtrzymywała obu 
jotników. 

-_ Opowiadając o najcięższym eta- 

pie w dniu 13 września kpt. Orliń- 

ski z uśmiechem wspomina, że 
gdyby był przesądny,  musiałb 
twierdzić, że to prawdziwy pech go 

prześladuje, z powodu fatalnej 
13-tki — ale ponieważ urodził się 
także 13-g0, więc ostatecznie i tak 
nie ma nic do stracenia. A w mo- 

mencie najtragiczniejszym myślał 
poco właśnie dał się w Tokio o- 
strzydz. A gdy niebezpieczeństwo 
minęło, z jakim smakiem tam da- 
leko nad morzem japońskiem na 
wysości 1000 m. zjadł warszawską 
kanapkę! 

Na zakończenie wspomniał kpt. 
Orliński o rosyjskim Awiochimie i 
jego ogromnym rozwoju — tak, że 
we wszystkich prawie miasteczkach 
ogromnego czerwonego państwa 
znajdują się lotniska, hangary, Sa- 
moloty, że Awiochim (odpowiada- 
jący mniej więcej polskiej Lidze 

--. „Bopołudnówki”. 
|. „Pani, ci jest jeszcze trzy bilety 

po 20 groszy"!? słyszy się pisk po- 
niżej okienka kasowego i zadarty 
nos zadziera się jeszcze wyżej, by 
wraz z błagalnem spojrzeniem, do- 
stać się w obręb łaski i otrzymać 
ów klucz Sezamu t. j. bilet na 
„galorkę*, która dnia takiego trzesz- 
czy nieboga pod naciskiem i tupo- 
tem młodych nóg. 

„Duszyńa, śpieszaj się, a to za- 
 późnim się i obaczysz złe miejsca 
dostanim*... „Panno Zafju, już mu- 
si być lepiej my na ta Fredra pój- 
dzi? Ci wolej do kińciuka, jak w 
życzenniu a*? „Nie, już nadojadło 
do tych kinów, bierz Pan bilety na 
Damy i Huzary, Aldzinka mówił że 
prosto pękać można, czysty śmiech, 
w krynolinach słyszę latojo baby 
po scenie, o, takich o, szyrokich*. 
Przy kasie ogonek, ogon, ogoni- 
sko... sto osób odchodzi od okien- 
ka jęcząc z tubylczym akcentem 

_ „ajejejejej] ot i zapóźnili się“... 
"_- lnni, do ostatniego miejsca stłącza- 

ją się w ciasne rzędy Lutniowe; 
wieszają się rampy galerii i... „rOz- 
dziawiwszy się" roszkosznie w o- 
czekiwaniu  tryskającej. ze sceny 

  

Obrony Powietrznej Państwa) ope- 
ruje miljonami rubli złotych. W 
końcu zaznaczył, że w razie wojny 
przy dzisiejszym rozwoju srodków 
lotniczych, przestrzeń Moskwa-War- 
szawa nie jest tak wielką, że jedy- 
ną naszą obroną w przyszłości są 
nasze skrzydła, jest rozwój lotnic- 
twa wojskowego i cywilnego. Koń- 
cząc odczyt zwrócił się z gorącym 
apelem do słuchaczy, by mając na 
względzie przyszłość naszego kraju 
nie szczędzili grosza na fundusze 
L. O.P. P. nie tylko w czasie ty- 
godnia lotniczego, ale również w 
każdej porze roku. Mając potężne 
skrzydła u ramion patrzeć możemy 
śmiało i spokojnie w przyszłość. 

Gromkiemi oklaskami owacyj- 
nie żegnała publiczność kpt. Orliń- 
skkiego dziękując za mile spędzony 

wieczór. Ter. 

Z całej Polski. 
Obrady centralnej Komisji 

cen w Gdańsku. 
W dniu 16—17 b. m. obrado- 

wała w gmachu lzby Handlowej w 
Gdańsku centralna komisja przy- 
wozu istniejąca przy Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu w Warszawie. 

Obrady, którym przewodniczył 
prof, Okólski odbywały się po raz 
pierwszy po za obrębem Warszawy. 
Gmachy Izby Handlowej i Giełdy 
udekorowano z okazji przyjazdu 
komisji flagami. Pierwsze posiedze- 
nie zagaił prezydent gdańskiej Izby 
Handlowej Kiawitter, podkreślając 
z naciskiem dążność do porozu- 
mienia ujawniającą się w obecnej 
chwili. W odpowiedzi zabrał głos 
prof. Okólski, który przedstawił 
działalność i zadania Centralnej 
Komisji Przywozu  podejmowani 
byli przez Gdańską Izbę Handlową 
obiadem. W czasie obiadu przema- 
wiał prezes Izby Handlowej Kla- 
witter, podkreślając gospodarczą 
współpracę, iż światowe gospodar= 
cze zadania Polski i Gdańska. W 
niedzielę przed południem człon- 
kowie komisji przywozu zwiedzili 
port gdański, popołudniu zaś byli 
podejmowani przez komisarza ge- 
neralnego ministra Stassburgela. 
W przyjęciu tem wzięli udział przed- 
stawiciele gdańskich kół przemy- 
słowo-handlowych. Wczoraj wie- 
czorem członkowie centralnej ko- 
misji przywozu odjechali do War- 
szawy. 

Wczoraj obradował w Cieszynie 
zjazd gospodarczy przy udziale Oko- 
ło 300 delegatów z różnych miast. 
Na zjeździe wywołało sensację Oz- 
najmienie dr.  Kościałkowskiego 
prezesa Związku Przemysłowców o 
wykryciu w Cieszynie źródeł wody 
Jeczniczej, dorównywającej siłą dzia- 
łania znanej „naftusi* w Truskaw- 
cu. Dr. Kościałkowski zaznaczył, 
w pobliżu Cieszyna znajdują się 
pokłady borowinowe, a wobec bli- 
skości Piszczan możliwy byłby stam- 
tąd wwóz działającego uzdrawiająco 
szlamu. (Pat). 

Echa dostawy materjałów 
budowlanych. 

W ciągu ostatnich sześciu dni 
bieżącego miesiąca warszawski Sąd 
Okręgowy rozpatrywał sprawę b. 
dyrektora Okręgowej Dyrekcji Ro- 
bót Publicznych Handzelewicza, wi- 
cedyrektora inž. Ulepskiego, oraz 
dostawcy materjałów budowłanych 
Hiurszfelda, oskarżonych o nadu- 
życie popełnione na szkodę skarbu 
państwa. 

W dniu 18 b. b. zapadł wyrok 
skazujący dyrektora Handzelewicza 
na zapłacenie strat poniesionych 
przez skarb państwa w kwocie 
26.400 złotych oraz na pół roku 
więzienia. Kara więzienia została 
darowana z powodu przedawnienia 
sprawy. Inż. Ulewski oraz Hirsz- 
feld zostali uniewinnieni. (Pat.) 

  

strugi wesołości, witają oklaskami 
ulubione postaci p. Jasińskiej, Mo[- 
skiej i  Rychłowskiej,  bajecznej 
trójki siostruń majora i tegoż Ma- 
jora, wybornego zawsze Wollejki. 
Niech tan sobie Swiętosze udają- 
ce wzniosłe duchy, patrzą ironicz- 
nie na te „stare rzeczy”, na ten 
„lekki rerertuar", niech ignorują w 
plytkiej zarozumiałości swój zacny 
wysiłek dyrekcji Lutni, dającej pu- 
bliczności wileńskiej tak cenne leki, 
na troski dnia codziennego. Poco 
tamci ludzie tutajl.. Tu brzmi nie“ 
frasobliwy, jasny, szczery Śmiech, 
nie grymas maski futyrystycznej, 
tu, tłumy publiczności oklaskami i 
grzmiącym śmiechem nagradzają 
artystów za ich wysiłek i pracę. Ta 
niedzielna publiczność wileńskich 
popołudniówek, specjalnie podatna 
jest wrażeniom świeżości i bezpo- 
średniej prawdy tchnącej prostotą, 
jaka wieje ze sztuk Fredry. 

Te niewspółczesne rzeczy, będą- 
ce w innych miastach już tylko 
stylową literaturą w Wilnie mają 
oddzwięk i wdzięk specjalny. Tu 
one jeszcze są czemś aktualnem, 
tu są jeszcze takie ciotki, wtrącal- 
skie, hodujące kanarki i pieski, ta- 
kie pretensjonałne, wystrojone sta- 
re panny, tacy starzy służący, rzną- 
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Manifest Jouvenela 
Przeciw układom Brianda ze Stressemanem. 

Kurjer Poranny podaje z Paryża, że De Jouvenel, delegat Francji 
do Ligi Narodów, oraz były komisarz Syrji, rozpoczął doniosłą dzia- 
łalność, skierowaną przeciwko polityce Brianda i Stressemana, zainicjo- 
wanej na konferencji w Thoiry. De Jouvenel wydał manifest, w któ- 
rym stwierdza: : 

1. Niemieckich propozycyj nie 
wartość finansowa jest fikcyjna. 

należy przyjmować, ponieważ ich 

2. Niemcy muszą poprzednio uroczyście zrezygnować z idei połą- 
czenia się z Austrją, jeżeli chcą, aby ich zapewnienia o pojednawczości 
brano na serjo. 

3. Niemcy muszą zupełnie otwarcie i lojalnie zagwarantować po- 
nownie granice wschodnie Niemiec, a nietylko zachodnie* 

W kołach politycznych i dyplomatycznych Francji manifest ten 
wywarł wielkie wrażenie. De Jouvenel otrzymuje z całego kraju liczne 
listy, w których wybitni politycy francuscy przyłączają się do jego pro- 
gramu. Dokoła Jouvenela zbiera się coraz liczniejsza opozycja, zwró- 
cona przeciw układom Brianda i Stressemana. 

Deklaracja europejskich i amerykań- 
skich finansistów. 

PARYŻ. (Pat). „Petit Journal* donosi z Londynu: Deklaracja wiel- 
kich finansistów europejskich i amerykańskich, która ma być ogłoszona 
we środę rano we wszystkich stolicach europejskich przedstawi sytuację, 
jaka się wytworzyła w Europie w wyniku wojny światowej, omówi kon- 
cepcje w sprawie ekonomicznej odbudowy Europy, obejmujące także 
wszystkie plany, jakie dotychczas zostały wysunięte oraz zalecać będzie 
radykalną zmianę polityki europejskiej. 

о 

Przemówienie ministra Spraw 
Wewnętrznych. 

W Min. Spraw Wewnętrznych 
odbyło się uroczyste pożegnanie 
ustępującego ministra gen. Mło- 
dzianowskiego. Ciekawą mowę po- 
żegnalną wygłosił minister spraw 
wewnętrznych gen. Sławoj Skład- 
kowski. 3 

W administracji naszej — po- 
wiedział p. minister — wre walka 
dwóch kierunków, dwóch šwiatopo- 
glądów. 

Trudno jest nadać nazwę po- 
szczególnym  kierunkom, nazwę, 
któraby ściśle oddała zasady każ= 
dego z nich. 

Jeden kierunek nazwałbym kie- 
runkiem doświadczonych pesymi- 
stów. Są to przeważnie dawni ru- 
tynowani urzędnicy państw zabor- 
czych, pieszczotliwie przechowujący 
w zanadrzu kodeksy, ustawy i pra- 
wa, które pozostały nam jako spu- 
Ścizna po tych Państwach. Dzięki 
znajomości tych  przebrzmiałych 
postanowień i ustaw, często go- 
dzących w interesy ludności Pań- 
stwa Polskiego, dzięki praktyce 
rządzenia z piedestału biurka, za 
pomocą schematów i papierków, 
uzurpują sobie przedstawiciele tego 
kierunku, mojem zdaniem nięsłusz- 
nie, miano „fachowcow“. | 

Życie Polski wyzwolonej, rwie 
naprzód. Każdy dzień przynosi no* 
we potrzeby, zamiary i poczyna- 
nia, które znaleźć muszą swój od- 
dżwięk w pracy administracji, je- 
żeli ma być ona regulatorem życia 
państwowego i potrzeb ludności. 
Niestety, wiele z tych zagadnień 
życia niepodległego niema odpo- 
wiednika w ustawach, przepisach 
i formularzach państw zaborczych, 
który to brak nie mógł być, ze 
względu na krótkość czasu, wypeł- 
niony przez ustawodawstwo  pol- 
skie. Stąd zniechęcenie rutynistów 
do biegu życia, do konieczności 
sterowania na spienionych falach 
zagadnień dnia. Stąd skłonność do 
hamowania samego życia, byle tyl- 
ko móc operować rzeczami zna- 
nemi, przerobionemi, rzeczami „fa* 
chowemi*. 

Ale życie mści się na tych, któ 
rzy usiłują nałożyć mu obrożę i 
kaganiec. Życie wyrywa się z pa- 
ragrafów, formułek i przepisów, 
które przecież kiedyś były tak 
wspaniale pomyślane, ludność zło- 

  

cy prawdę w oczy swemu panu. 
Jakieś jeszcze echa, tego mam, 
fredrowskiego Świata, tu jeszcze 
błąkają się pomiędzy meblami z 
litewskiej czeczotki, i mahoniowym 
kontorkiem z portretami Rustema, 
wiszącemi koło obrazów Dmo- 
chowskiego. 

Diatego tak się szczerze Śmieje 
ta niedzielna publiczność, dlatego 
rozumie Fredrę o wiele doskonalej 
niż zaprzysiężony krytyk warszaw- 
ski, a choćby i prowincjonalny. I 
dla artystów jestto podnieta nie 
małą. Bo zapewne jest wielką roz- 
koszą uczestniczyć we wzniosłych 
sympozjonach ducha, w małem, 
dobranem gronie kapłanów sztuki, 
szukać syntezy artystycznych kon- 
cepcji, szukać nowych dróg, nie 
gubiąc się w labiryncie pomysło- 
wości, prząść cienkie, coraz ciensze 
nici odczuwań i dociekań... zapew- 
ne, wszystko to jest rozkoszą bo* 
gów. 

Ale dla półbogów, bożków i 
niebożątek pospolitych, dzwigać się 
ciągle na koturny, jest trudem nie 
do pomyślenia. Cóż więc mają czy” 

ić ci biedni, poziomi ludziska? 
mieją się, bezczelnie, bez respektu 

śmieją się w... świątyni sztuki! Co 
za brak szacunku! Cześć Fredrze 

rzeczy biurokracji, mimo że akła 
i przedakta każdej sprawy są w do- 
skonałym porządku. Stąd nierzad- 
ki rozdźwięk między ludnością i 
administracją, który wywołuje w 
starych rutynowanych urzędnikach 
poczucie bezsiły, rozgoryczenia i 
pesymizmu. 

Wśród młodych poczynań naszej 
młodej polskiej administracji wid- 
nieją plamy rytunowanej niezara- 
dności i bezsiły jak w młodym rwą- 
cym się w niebiosa lesie wielkie 
omszałe złomy gniotących pędy 
roślinne kamieni. 

W tej atmosferze powstaje cięż- 
ka praca załatwiania papierków, 
„Szyberków* i aktów, a nie zaspa- 
kajanie i załatwienie potrzeb lu- 
dności. Pesymiści nie wiedzą, że dla 
wykonania każdej rzeczy konieczną 
jest przedewszystkiem wiara i ra- 
dość tworzenia,: a więc wielki opty- 
mizm, że z poczynań pracy i zno- 
ju wyrośnie dobro ludności i Pań- 
stwa. 

Ten to stan wywołał koniecz- 
ność reakcjj w zdrowym  organiz- 
mie naszego narodu, i tu początek 
walki. Zjawił się nowy kierunek w 
administracji —kierunek optymizmu, 
kierunek radości tworzenia nowego 
życia, równolegle z potrzebami lu- 
dności i Państwa. 

Ten nowy kierunek żąda od u- 
rzędaika wybitnej inicjatywy, u- 
chwycenia sieru życia w ręce, za- 
łatwiania spraw żywych interesan- 
łów, a nie martwych papierów, na- 
tychmiastowego reagowania na 
każdą sytuację bez względu na to 
czy występuje Ona pierwszy, czy 
dziesiąty raz w karjerze służbowej 
danego urzędnika. 

Walka wre. Walka na osobisto- 
Ści, lecz šwiatopoglądėw i kierun- 
ków myślenia.  Stronnicy tych 
dwóch kierunków zmagają się. 
Zwycięstwo jest do przewidzenia. 
Zwycięży wiara i życie. Zdławiony 
być musi pesymizm, zrzucone jarz- 
mo bezdusznych papierków. Dla 
osiągnięcia tego zwycięstwa, na 
które oczekuje całe społeczeństwo, 
niema ofjar dość wielkich, niema 
walki dość bezwzględnej *. 

W dalszym ciągu p. minister 
podkreślil wielkie zasługi, jakie 
różnorodnych polach swej dziatal- 
ności oddał państwu gen. Młodzia- 
nowski, życząc mu owocnej pracy 
na nowem stanowisku wojewody 
pomorskiego. 

oddają, 
my jego twórczości, nie docieka- 
niem co, gdzie, kiedy komu ścią- 
gnął po troszę dziedzic Sądowej 
Wiszni, by przerobić i wcielić w 
swe sztuki skąpane w humorze, 
płynącym jak małmazja w szla- 
checkie gardła, oddają najlepszemu 
komedjopisarzowi polskiemu hołd... 
śmiechem. 

I mój ty Boże... trudno tam za 
zmarłych od tak dawna odpowia- 
dać, ale tak się nam... (śmiejącym 
się) wydaje, że właśnie to, byłoby 
mu najmilsze. Że za te lata gory- 
czy, któremi sączyły się nań nie- 
wczesne krytyki warszawskie, ten 
słoneczny śmiech, jaki brzmi przy 
Jego słowach, od lat tylu, po 
wszystkie ziemie polskie, Śmiech 
tłumu, ukochanie tego staropolskie- 
go świata jakie On szerzy, mimo 
iż błędów jego i ujemnych typów 
nie ukrywa wcale, to cieszyć gdzieś 
musi Jego tęgiego ducha, moster- 
dzieju! 

Zwyczaj dawania przedstawień 
świątecznych i wystawiania po ce- 
nach najniższych sztuk sprawiają- 
cych dodatnie, psychicznie pogodne 
wrażenie, jest godny pochwały. Lu- 
dzie w dobie obecnej coraz mniej 
lubią zasiadłszy w domu, w cias- 

nie roztrząsaniem na ato- 
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Czyżby kapitulacja? 

RYGA. (Tel. wł.). Z Moskwy 
donoszą: Przywódcy opozycji: Zi- 
nowjew, Trocki, Kamieniew, Piata- 
kow, Sokolnikow i Jewdokimow 
ogłosili deklarację, w której o- 
świadczają o swem bezwzględnem 
podporządkowaniu się uchwałom 
XIV Zjazdu W. K. P. oraz wszyst- 
kim uchwałom C.K. i C K.K. 
Podpisani obowiązują się przepro- 
wadzić w życie wszystkie te uchwa- 
ły i zwracają się do wszystkich 
swych zwolenników z apelem, by 
uczynili to samo i rozwiązali 
wszystkie frakcyjne ugrupowania, 
które utworzyła opozycja. Deklara- 
cja stwierdza, że swymi wystąpie- 
niami w Moskwie i Leningradzie 
opozycja złamała uchwałę C. K. o 
niedopuszczaniu dyskusji. Podpisa- 
ni odseparowują się kategorycznie 
od prawicowej grupy Szlapnikowa 
i wyrzekają się wszelkiego popar- 
cia frakcyjnych grup poszczegól- 
nych sekcji Kominternu, jak to 
Ruth Fisher, Masłowa w Niemczech, 
Suvarin'a w Francji i Bordiga we 
Włoszech. Podpisani pod deklara- 
cją, biorąc na siebie odpowiedzial- 
ność za czyny swych zwolenników, 
wyrażają nadzieję, że faktyczne za- 
przestanie walki frakcyjnej ze stro- 
ny opozycji daje możność ponow- 
nego przyjęcia do partji wszyst- 
kich nawróconych opozycjonistów. 
Podpisani obowiązują się również 
okazać wszelką pomoc przy likwi- 
dacji walki frakcyjnej. 

Jednocześnie ogłoszony został 
komunikat C. K. W. K. P., stwier- 
dzający, iż przez deklarację opo- 
zycji osiągnięte zostało minimum 
gwarancji całości partji. 

  

  

Rozłam w niemiecko - gdańskiej 
partji ludowej. 

GDAŃSK, (Pat). W niemiecko- 
gdańskiej partji ludowej, z której 
niedawno wystąpiło kilku członków 
nastąpi w ostatnich duiach dalszy 
rozłam z powodu wystąpienia 3-ch 
posłów frakcji sejmowej tejże par- 
tji. 

(trona zabytków w HL Trokach. 
W pierwszych dniach listopada 

będzie uruchomiony w słynnych 
Trokach podwileńskich, Trokach 
Kiejstuta i Witolda, komitet ochro- 
ny historycznych zabytków  miej- 
scowych, tudzież powstanie zawią- 
zek muzeum rzeczy lokalnych. Już 
we wrześniu r. b, zakrzątnął się 
około tej sprawy jeden z wileń- 
skich miłośników krajowych p. Le- 
opold Broniewicz, ziemianin z pod 
N. Trok. Zniewoliły go do szla- 
chetnej tej imprezy obywatelskiej 
nie tylko umiłowanie tradycji i' 
piękna, zawartych w tych oto ru- 
dnach malowniczych zamków troc- 
kich, zwłaszcza zamku na wyspie 
o przepysznej strukturze i ukocha- 
nie tradycji kulturalnych polskich, 
związanych i z terenem trockiej 
połaci kraju. Stąd odważny czynem, 
zacny nasz młody ziemianin przy- 
stąpił bezzwłocznie do zgrupowa- 
nia miejscowych rodaków dobrej 

woli —i oto nawiązane już zostało 
do piękaego dzieła wieodżałowanej 
pamięci Wandalina Szukiewicza i 
jego współtowarzyszy z byłego Wi- 
leńskiego Kółka Archeologicznego, 
nowe potężne ogniwo, a to gwoli 
przedewszystkiem opieki nad za- 
bytkami trockimi. 

Owóż upłynęło niezbyt dawno 
12-to lecie dzierżawy wyspy  troc- 
kiej od magistratu miejscowego, a 
nieposzanowanie bogatych jeszcze 

  

  

nocie i zaduchu, klekotać O c0- 
dziennych sprawach, i mimo iż w 
Wilnie obyczaj ten we wszystkich 
sferach jeszcze jest silniejszy, niż 
gdzieindziej, niemniej zaczyna się 
to odmieniać powoli. Już chcą lu- 
dziska czegoś posłuchać, O czemš 
się dowiedzieć. Widzimy że dobrze 
reklamowane, zajmujące wiece, od- 
czyty, pogadanki, zawsze są tłum- 
nie zapełnione. Tanie widowiska 
również; nigdy bodaj nie pękały 
tak Ściany starej budy Lutni od na- 
poru publiczności, jak wtym roku. 
Dużo osób odchodzi od kasy, do- 
pytują się, czy będzie powtórzenie. 
Na niedzielne przedstawienie „Dam 
i Huzarów* prawie drugie tyle mo- 
żna było wysprzedać miejsc. Bo 
ludzie jak lekarstwa, jak odpoczyn- 
ku od zmor, chcą wesołości. 

Mówiło się też w gronie sympa- 
tyków i fachowych osób, o możli- 
wości powiększenia i trochę upięk- 
szenia lokalu, szpetotą swoją drę- 
czącego oczy estetów od lat tylu. 
Pono nie jest to taka trudna, ani 
kosztowna rzecz. Ale na razie... 
Oczywiście nie można. Gdyby jed- 
nak połowę zużyć tej inicjatywy, 
poparcia i pieniędzy co na teatr na 
Pohulance, moglibyśmy się szczy- 
cić, że posiadamy dwa wcale ładne, 
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resztek ruin zamkowych, jęło za- 
grażać ostatecznemu ich zniszcze- 
niu. Kółko archeologiczne znako- 
micie odrestaurowało wielką basz- 
tę narożną na zamczysku i pil- 
nowało za pomocą przez się wy- 
najętej wieży całości tych kunszto- 
wnych murów, które dumnie wzno- 
szą się jeszcze na wyspie, a zaś 
mają wyraz tak opłakany na lądzie 
miasteczka Trok. Obecny komitet 
opieki prócz p. L. Broniewicza 
składa się z miejscowego probosz- 
cza ks. dziekana  Malukiewicza, 
przełożonej żeńskiego gimnazjum 
nauczycielskiego burmistrza miast. 
Trok, gachama karaimskiego, ko- 
mendanta wojskowego miejscowe- 
go wreszcie z kilku wojskowych, 
ziemian j radnych miejskich. Co 
prawda brak tymczasem tutaj fa- 
chowych starożytników, badaczy 
kompetentnych staroży ności, arty- 
stów i t. p., ale mniemany sprawie 
tej dopomóc potrafi już z samego 
urzędu wileńskie koło konserwato- 
rów przy województwie. Jakoż oto 
jak się dowiadujemy, wziął to do 
serca i prof. Jerzy Remer, który 
też obiecał wygłosić dwa odczyty 
o zabytkach  architektonicznych 
Trok, zarówno w Wilnie jaki w 
Trokach samych, a to mianowicie 
na dochód sprawy opieki nad owe- 
mi zabytkami (na koszta konser- 
wacji i zabezpieczenia ruin od de- 
wastacji). 

Dzięki gorliwości miejscowego 
proboszcza bardzo ciekawa pod 
względem zabytków historycznych 
Fara trocka została już prawie w 
całości doprowadzona do porządku, 
a było tu co niemiara roboty res- 
tauracyjnej, ile że podczas wojny 
kościół Witoldowy byl ostrzeliwa- 
ny. Mianowicie dobuduwano |jedną 
z obalonych wieżyc, pokryto no- 
wym dachem na miejsce zniszczo- 
nego i t. d. Dalej rodzina Rome- 
rów, posiadająca tutaj własną ka- 
plicę przy kościele, odnowiła już 
Ściany i niektóre pomniki, miano- 
wicie tryktyk (Św. Szczepan, Św. 
Wojciech i Najśw. Panna) z me- 
daljonem bronzowym roboty kra- 
kowskiego artysty M. Gujskiego, 
pamiątka grobowa Ś. p. Alfreda 
Romera artysty malarza i rzeźbia- 
rza. Należy jeszcze zająć się pom- 
nikami Michała Romera i żony je- 
go z połowy XIX w. 

Fara trocka słynie ze swego cu- 
downego Obrazu Matki Boskiej 
oraz ze skarbca, w którym się 
przechowują dwie korony z obra= 
zu, pięknej filigranowej roboty, 
jedna z XV druga zaś z XVI w., 
dalej monstrancja barokowa z XVII 
wieku, mszał w srebro oprawny i 
nieco innych pamiątek. Zabytki 
Fary, badał niegdyś i opisywał 
przy pomocy prof. Łuszczkiewićza 
ś.p. Kaz. Podernia. Ciekawe w 
ogólności Troki napraszają się do 
wydania artystycznego albumu od= 
nośnych pamiątek. W polskiej li- 
teraturze historycznej wielce do- 
tkliwym jest brak już nietylko nau- 
kowego, lecz i popularnego dzieła 
o Trokach. Dialous. 

  

Wśród pism. 
„Comoedia'* Nr 25 podaje na wstę- 

Ę obszerną:jwiadomość © planach na 
ijeżący sezon Teatru Krakowskiego. 

Z zazdrością czytamy nazwiska autorów 
i tytuły sztuk, które Kraków kolejno na 
swej scenie będzie oglądał, U nas ina- 
c'ej, inaczej... 

„Ster“ Nr 24 drukuje zasadniczy ar- 
tykuł St. Urbanowicza: „Dwa prądy: par- 
lament czy dyktatura", w którego kon= 
kluzji autor stwierdza przewagę prądu 
parlamentarnego w układzie współczes= 
nych stosunków. Piotr Bańkowski pisze 
o książce Gąsiorowskiej  Szmydtowej 
p. t: „Norwid wobec tragedji literackiej”. 

W „Wiadomościach iterackich“ dal- 
szy ciąg konkursu literackiego oraz re- 
ferat E. Boyego Q futuryzmie włoskim. 

SAU ABS ASS ROBOCZA ACZ ECCE POTC KKK NO TIA TS VT AEK 

wcale miłe, odpowiednie do swych 
przeznaczeń teatry. Wartoby się 
nad tem zastanowić. 

Wracając do  popołudniówek 
ulubionych wileńskich, repertuar 
można wzbogacić innemi jeszcze, 
nie grywanemi zwykle utworami 
Fredry, do którego mamy takich 
wybornych wykonawców, o nie- 
zwykłem poczuciu stylu i wybite 
nych własnościach komicznych. Ta- 

ki Lm Dyliźans, grany bodaj tylko 
w Teatrze Polskim, taki Pistolet 
nie grywany wcale, lub Wielki 
człowiek do małych interesów czy 
Wielkie Bractwo. lub Piosnka Wó- 
juszka Fredry syna. 

To wdzięczne pole do reżyserji 
i wstawienia się dla zespołu Lut- 
ni. Niech się specjalizuje jako sty- 
lowy wykonawca Fredry, ma wszel- 
kie dane po temu i talenty i po- 
czucie stylowošci. To ostatnie 
zwłaszcza zauważyliśmy z przyjem= 
nością, w dekoracji, pełnej wdzię- 
ku i charakteru znać w tem było 
wpływ starannych pod tym wzglę= 
dem obmyśleń Reduty. 

Popołudniówki mają w Wilnie 
zapewnione powodzenie, popular- 
ność i sympatje. 

'__ Hel. Romer, 
— 
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Zycie gospodarcze. 
Wystawa Obwodowa Ogólno-Rolnicza 

w Lidzie. 
Związek Kółek Rolniczych zie- 

mi Nowogródzkiej zorganizował 
wystawę obwodową ogólno -rolni- 
czą w Lidzie w dniach 26, 27 i 28 
września r. b. 

Terenem pod wystawę był plac 
Zamku Gedymina. 

Wystawę liczyć można za cał- 
kowicie udaną, jeśli wziąć pod u- 
wagę warunki, w jakich była ona 
organizowaną. 

Z. K. R. z N. zwrócił się z pro- 
pozycją współpracy w organizowa- 
niu Wystawy do Sejmiku Lidzkiego, 
oraz T-w Rolniczych w Lidzie i 
Szczuczynie. 

Sejmik w osobie przewodniczą- 
cego początkowo przyjął propozycję 
i p. Starosta został powołanyźna 
Przewodniczącego Komitetu Wysta- 
wy. Oba zaś T-wa Rolnicze udziału 
odmówiły — Lidzkie motywując, że 
wystawa się nie uda, Szczuczyń- 
skie— nie odpowiedziało wcale. To 
stanowisko T-w Roln. spowodowa- 
ło usunięcie się z Komitetu Wysta- 
wy p. Starosty Zdanowicza, a tym 
samym wycofanie się Sej niku. Zwią- 
zek Kółek Rolniczych ziemi Nowo- 
gródzkiej pozostał sam, jako orga- 
nizacja rolnicza, popierany tylko 
moralnie przez organizacje społe- 
czne, w pierwszym rzędzie Związek 
Osadników, Sekcję  Ogrodniczo- 
Pszczelniczą przy O. Z. K. R. w 
Lidzie, Związek Strzelecki i inne. 

Z chwilą zdeklarowania się Sej- 
miku i T-w Rolniczych przeciwko 
wystawie, zaczęla się robota, zwal- 
czająca takową w słowie i prasie, 
np. przez „Dziennik. Wileński". W 
tej walce nie przebierano w środ- 
kach, posuwając się do szykanowa- 
nia tak całej instytucji Kół Roln., 
jak i poszczególnych osób, które 
brały czynny udział w pracy nad 
organizacją ustawy, 

O ile na pierwszą wieść o za- 
miarze odbycia wystawy wiele rol- 
ników i instytucji wyrażało chęć 
wzięcia udziału w wystawie, o tyle 
potem na każdym kroku spotykano 
się z zapytaniami, czy będzie wy- 
stawa, bo chociaż i ogłoszenia są, 
ale p. Starosta się nie zgadza, T-wo 
Roln. nie popiera i t. p. Jako fakt 
niech posłuży to, T-wo popierania 
Przemysłu Ludowego w Wilnie tyl- 
ko dla tego nie wzięło udziału w 
wystawie, że dowiedziało się z Dzien- 

„nika Wileńskiego, iż prawdopodo* 
bnie się nie odbędzie. 

Cóż mówić o rolniku! Samorząd 
- nie bierze udziału, agronom Sejmi- 
kowy mówi, że wystawa się nieuda, 
nacóż więc narażać się na koszta, 
wieść eksponaty, lub prowadzić in- 
wentarz. 

Mimo to wszczął pracę energi- 
cznie. I w krótkim stosunkowo 
cząsie zdołał nie tyko powiadomić 
ludność o wystawie, ale wytłoma- 
czyć, że wystawa odbędzie się mi- 
mo, iż są jednostki, którym praca 
Z. K. R. z. N. jest nie na rękę. 

Wystawa jako obwodowa obej- 
mowała powiat Lidzki i ościenne. 

Zgłosiło się wystawców 380, 
wystawiło eksponaty 249, ogólna 
ilość eksponatów wynosiła 2535. 

Wystawa podzieloną została na 
6-6 działów: 

1)Naukowy—wystawców 11, ek- 
sponatów 550. 

2) Rolny—wystawców 31, ekspo- 
natów 155. 

3) Ogrodniczo - Pszczelniczy — 
wystawców 49, eksponatów 980. 

4) Przemysłu Ludowego — wy= 
stawców 49, eksponatów 490. 

5) Hodowlany—wystawców 99, 
eksponatów 210. * | 

6) Ogólny—wystawców 10, ek- 
sponatów 150. 

Wystawa urozmaiconą była przez 
zorganizowanie na terenie tejże 
Rajda, wystawionego bezintereso- 
wnie przez „Polskie Radjo“ w Wil- 
nie, orkiestrę, loterję fantową, bu- 
fet i strzelnicę. 

Uroczyste otwarcie dokonane 
wobec władz i duchowieństwa, oraz 
tysięcznych tłumów nadawało po- 
wagi uroczystej chwili. 

Piękne przemówienia Ks. Dzie- 
kana, Prezesa Rady Z. K. R. z. N., 
przedstawicielstwa Ministerstwa Rol- 
nictwa i władz administracyjnych 
wysłuchane zostały z odkrytymi 
głowami. 

Po przecięciu wstęgi tłumy przy 
dźwiękach marsza wkroczyły na 
teren wystawy. 

Ogólna frekwencja zwiedzają- 
cych wystawę wynosiła 4938 osób, 
w tym za biletami 2598, wycieczki 
1290, oraz wejścia bezpłatne do 
uznania Komitetu. 1050 osób. 

Jako całość Wystawa przedsta- 
wiała imponujący widok. 

Imponująco przedstawił się dział 
ogrodniczo - pszczelniczy. Pierwsze 
nagrody M. R. i D. P, i Centr. Zw. 
Kół. Roln. w Warszawie przypada- 
ły w tym dziale 1) S. O. P. w Li- 
dzie za pracę oświatową, 2) Szkół- 
kom Drzew Owocowych w Krynicy 
Podlaskiej. 

Następny był dział, naukowy, 
gdzie przedstawiały swoje ekspona- 
ty: Stacja Rolnicza w Bieniakoniach, 
Centralny Związek Kółek Rolni- 
czych w Warszawie, Związek Rewi- 
zyjny Spółdz. Roln. w Wilnie, Zwią- 
zek Kółek Rolniczych ziemi Nowo- 
gródzkiej i poszczególni wystawcy. 
Ten dział dostał najwięcej najwyż- 
szych nagród. Zw. K, R. Z. N. iw 
tym dziale otrzymał za pracę oświa- 
tową najwyższą nagrodę M. R.i 
D. P. W dziale rolnym najbardziej 
obficie wystąpiła Szkoła Rolnicza 
w Berdówce i ferma Sejmiku Lidz- 
kiego, poważne miejsca zajmował 
również pawiljon narzędzi rolni- 
czych, wystawionych przez Syndy- 
kat Rolniczy w Lidzie. 

W dziale hodowlanym na szcze- 
gólną uwagę zasługiwały obora 
czerwonego bydła polskiego Szko- 
ły Rolniczej w Berdówce i stado 
bydła czerwono-polskiego 29 sztuk 
z Kółka Rolniczego w Trokielach. 
Były ładne sztuki bydła i u po- 
szczególnych wystawców. Konie 
może mniej okazale były reprezen- 
towane, gdyż Lidzkie specjalnie 
dobrych koni nie posiada. 

W dziale ogólnym poważniejsze 
miejsce zajmowały Szkoły rzemiosł 
w Dworcu. 

Dobrze reprezentowany był dział 
narzędzi mleczarskich, wystawiony 
przez znaną firmę Alfa-Lawal, о- 
bok umieściły się Mleczarnie Spół- 
dzielcze z Trokiel, Dworzyszcza, i 
w oddzielnym pawiljonie z Nich- 
niewicz, (powiatu Nowogródzkiego). 

Na podkreślenie zasługuje fakr, 
że ziemiaństwo większej własności 
pow. Lidzkiego nie brało udziału 
w wystawie. Wystawili natomiast 
swoje eksponaty ziemiane z pow. 
Nowogródzkiego i Wołożyńskiego, 
których nie przestraszyła nawet 
dosyć poważna odległość. 

Widocznie nie wszędzie ziemia« 
nie zwalczają organizacje drobnych 
rolników. 

  

KRONIKA MIEJSCOWAJ 
Komisja ministerjalna. 

Ustanowiona przez pana Mini- 
stra Skarbu Komisja do zbadania 
organizacji i sposobu urzędowania 
lzb Skarbowych oraz podwładnych 
im Władz i Urzędów Skarbowych, 
w składzie dziewięciu expertów mi- 
nisterjalnych z prezesem Pomor- 
skiej Izby Skarbowej p. Stanisła- 
wem Obrzudem na czele, zajęta 
jest od 14 pażdziernika przeglądem 
Izby Skarbowej w Wilnie. 

Cele komisji wybiegają daleko 
ога zwykłą część informacyjną. 
omisja ministerjalna ma bowiem 

na podstawie materjału, zebranego 
ze wszystkich Izb Skarbowych w 
Polsce, dojść do konkluzji w kwe- 
stji systemu podatkowego, reformy 
przepisów podatkowych i organiza- 
cyjnych, ustalenia _ kompetencji 
Władz i Urzędów Skarbowych, u- 
sprawnienia i potanienia admini- 
stracji skarbowej, rozdziału źródeł 
dochodowych z. danin publicznych 

= val Państwo a Samorządy i 
t d. 

Stan bezrobocia. 

W dopełnieniu do wczorajszej 
notatki „Stan Bezrobocia* podaje- 
my, iż zarejestrowani w P. U. P. 

P. w Wilnie, bezrobotni pod wzglę- 
dem wykwalifikowania dzielą się w 
sposób następujący: 

Robotników hutn.—7, robotni- 
ków metal.—253, robotników bu- 
dowl.—517. Innych wykwalifik.— 
1180. Niewykwalifik. — 1095. Ro- 
botn. roln. — 217, pracowników 
umysłowych— 1304. Skierowano w 
ciągu tygodnia miejscowych kan- 
dydatów na wolne posady 100. (s) . 

Redukcja. 

Fabryka tkanin dzewnych Polt- 
kan w Wilnie zwolniła 100 robot- 
nic wskutek redukcji. (S). 

Sprawy podatkowe. 

Podatek obrotowy. 

Jak podaje „Czas Krakowski*, 
minister skarbu p. Czechowicz za- 
akceptował projekt rozporządzenia 
o obniżnnie podatku obrotowego 
z 2 na 3 procent. Sprawa ta zo- 
stała obecnie przekazaną do roz- 
patrzenia p. ministrowi Kwiatkow- 
skiemu. 

Wpłaty podatków i opłat skar- 
bowych za pośrednictwem poczty. 

Izba Skarbowa w Wilnie zawia- 
domiła Dyrekcje Pocztową, że u- 
rzędy pocztowe i agencje niestosu- 

КОВ ЕВ 

Talizmany wielkich dai 
Wiara w talizany rodzi się ra- 

zem z człowiekiem. 
Tysiące lat, które dzielą kultu- 

ralnego Europejczyka od pierwotne- 
go dzikusa centralnej Ałryki, nie 
zdołały wykorzenić zatobonów. 

Od Gemmy z Asterykonu, któ- 
rej król Salomon przypisywał moc 
przywoływania duchów, aż do ku- 
lek ołowianych, noszonych przez 
Oskara Wilde'a, nic się nie zmie- 
niło. Fetysze Papuasów i maskotki 
szoferów, mające ich chronić od 
wypadków wszakżeż to samo. Na- 
wet Voltaire, cynik, nosił w kieszon- 
ce od kamizelki miniaturę czaszki 
rzeźbionej z kości słoniowej, przy- 
pisując jej mocy swoje Świetne 
zdrowie, 

Talizman dynastji Hohenzóller- 
nów to wielki srebrny sygnet, w 
który wprawiono krwawnik, na po- 
lecenie Jana  Brandenburskiego. 
Przez wieki używali go Hokenzol- 
lernowie, wsuwając na palec w 
ważnych dla nich momentach. 

Wilhelm Il był głęboko przeświad- 
czony o jego czarodziejskiej mocy. 
W czasie wielkiej wojny nie roz- 
stawał się z nim ani na sekundę. 

W październikową noc r. 1918, 
kiedy auten gnał do Holandji, miał 
rzec jednemu oficerowi ze świata, 
który obawiał się o życie cesarza: 
że nie boi się niczego, dopóki ma 
na placu sygnet elektora". 

Romanowie mieli swój talizman: 
złoty pierścień .z wielkim brylan- 
tem w który miała być wtopiona 
drzazga z Krzyża Św. 

Mikołaj Il przechowywał go 
wraz z klejnotami koronnemi i 
ubierał na wszystkie parady. Kiedy 
w roku 1915 jadąc do Moskwy na 
naradę familijną, przypomniał so- 
bie w drodze, że pierścień został 
w Petersburgu, musiano pociąg na 
małej stacji zatrzymać i kurjer 
specjalny przywiózł go dopiero w 
ośm godzin później carowi. Fran- 
cuz, nauczyciel następcy tronu, je- 
dyny, który po wymordowaniu 
carskiej rodziny został, wspomina 
w swoich pamiętnikach, że pierś- 
cień ten już w pierwszych miesią- 
cach panowania bolszewików, znikł 
w tajemniczy sposób, a stratą je- 
go car wywróżył sobie tragiczną 
śmierć. 

Talizman dworu hiszpańskiego, 
to wspaniały pierścień platynowy z 
cennym opalem, ongiś własność 
hrabiny Castilione, której wielkim 
adoratorem na dworze Napoleona 
Il! był królewicz Alfons. Gdy Alfons 
poślubił inną, rozżalona hrabina 
posłała młodej królowej w poda- 
runku ów pierścień, królowa do 
dwu tygodni zmarła. Nie przyniósł 
też szczęścia Krystynie, ciotce króla, 
ani siostrze jego infantce Marji, a 
gdy król wziął Ów nieszczęsny 
pierścień do siebie, zachorował do 
trzech miesięcy i urnarł. Wdowa 
po nim Marja Krystyna, aby zła- 
mać czarodziejska moc, zawiesiła 
go w kościele na posągu Matki 
Boskiej. 

ODEZCZEWOTYLETENAE TECOS REZARTOE RO 22 ЕЙ 

ją się do zarządzeń Gener. Dyr. 
Poczt i Telegr. z dnia 12.1 1924 r. 
Dz. Urz. Nr. 16/24 i przyjmują o- 
płaty podatków i opłaty skarbowe, 
bądź za pomocą zwykłych przeka- 
zów pocztowych, bądź też za po- 
mocą blankietów nadawczych skar- 
bowych, w których nie uwidocz- 
nia się ani nazwy podatku, ani po- 
działu tych sum, i tym sposobem 
komplikują pracę urzędów skarbo- 
wych uniemożliwiają prawidłowe 
zachowywanie wpływów, 'a przez 
to wywołują niepożądane konsek- 
wencje dla płatników i słuszne na- 
rzekania. 

Zważywszy powyższe, Wileńska 
Dyrekcja Poczr i Telegr. poleca 
bezwzględnie wpłaty te przyjmować 
wyłącznie za pośrednictwem skar- 
bowych biletów nadawczych P.K.O. 
(zielonych). (s) 

Sprostowanie. W notatce z dnia 17 
bm. „W sprawie podatku od lokali* z 
powodu błędu drukarskiego zostało znie- 
kształcone zdanie drugie skutkiem 0- 
puszczenia szeregu słów. Zdanie to na- 
łeży czytać: „Uregulowanie różnicy bę- 
dzie wykonane przy opłacie tych podat- 
ków za 4-ty kwartał w ten sposób, że 
podatek miejski za 4-ty kwartał będzie 
całkowicie skreślony. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
18-X r. b. 

1. Waluty 

sprzedaż _ kupno 
Dolary 9,00 9,02 8,98 

li. Dewizy 
Londyn 43,78 43,89 43,67 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 26,10 26,00 26,06 
Praga 26,72 26,78 _ 26,66 
Genewa 174,25 174,76 173,89 
Rzym 37,00 37,09 3691 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,35 
Bank Polski 81,50—79,50—79,75 
Związek spółek zarobk. 5,85—5,75 
Lilpop | 17,50—16,75 
Modrzejów 3,70—3,55 
Ostrowiec 7,30—7,15—7,25 
Rudzki 1,25—1,17 
Starachowice 2,00—1, 
Borkowski 14 

оВОМ К 

° Okrężna wystawa obrazów. 
Do wystawy tej niepodobna przy- 

kładać zbyt wielkiej wagi. Zanadto 
pachnie „interesem*. Swoją drogą 
możnaby się jeszcze spierać, czy 
taka „latająca* wystawa musi się 
koniecznie składać z pracownianych 
odpadków, czy też mieć swoje wyż- 
sze ambicje. Ale to już rzecz przed- 
siębiorcy no i artystów, powierza- 
jących mu swe prace. Z przedsię 
biorcą rozprawiać się niej mamy 
prawa. Dobrze, że jest ktoś, kto 
stara się spieniężyć prace artystów. 
Od artystów jednak, zwłaszcza tych 
kilku młodych i zdolnych musimy 
wymagać, ażeby nigdy i pod żad- 
nym pozorem nie uprawiali handlu 
„kiczami”*, lub pracami, które (wie- 
dzą to oni sami najlepiej) nigdyby 
nie posłali na „poważną* wystawę. 
Więc jakże? [Dwa oblicza? Jedno 
od parady, oficjalne, a drugie na 
codzień? Jedno od czasu do czasu 
dla Krakowa, Lwowa, Warszawy— 
a to drugie dla Berdyczowa, Rów- 
na, Łucka, Grodna i Wilna? Jeżeli 
o Wilno chodzi—to bardzo, a bar- 
dzo dziękujemy. Przyznajemy, że 
radzibyśmy serdecznie raz nareszcie 
zobaczyć „prawdziwą* wystawę o- 
brazów, zwłaszcza malarzy krakow- 
skich, przyznajemy i to, że życie 
artystyczne u nas powolutku do- 
piero zaczyna kiełkować, a zdając 
sobie z tego sprawę, wcale nosa 
do góry nie zadzieramy — lecz za 
tego rodzaju wystawy dziękujemy 
stanowczo! Trzeba nareszcie zda- 
wać sobie sprawę z odpowiedzial- 
ności za to, co się robi. Że prze- 
żywamy siedm lat chudych, a te 
chude lata odbijają się niemiłosier- 
nie naartystach, to jeszcze niczego 
nie dowodzi. Jeżeli już handel—to 
uczciwy! Jakżebyśmy radzi byli— 
gdyby ta „okrężna wystawa*—po- 
prostu przedstawiła się, jako wę- 
drujący sklep obrazów. Wtedy by 
wszystko było w porządku. Wtedy 
każdy artysta brałby odpowiedzial- 
ność tylko za siebie. A tak brać 
musi za całość. Więc np. zawsze 
świetny, niezmiernie oryginalny, 
Hrynkowski. którego dużą, indywi- 
dualną wystawę serdecznie powita- 
liśmy w Wilnie — musi, chcąc nie 
chcąc podzielić się „laurami* z 
W. Kossakiem, który tak forsow- 
nie stara się pieniężyć swój — już 
doprawdy! — nieprzyzwoity wprost 
upadek. Więc Ossecki, (grafika), 
Fedkowicz, Rubczak pływać muszą 
w okropnym, jarmarczno - tandet- 
nym sosie, obrazów, obrażających 
wszystkie zmysły ludzkie. 

A wreszcie czcigodne, wielkie 
nazwiska Wyczółkowskiego, Pan” 
kiewicza (tylko w katalogu!) i We- 
issa i znowu cynk-weisy zimowych 
pejsażyków zakopiańskich, „moty- 
wów nad Sekwany“ i jakby słusz- 
nie określił Witkacy-Witkiewicz — 
bebechowate „kompozycje“ ze źle 
rysowanemi aktami kobiet, z pega- 
zami i bitą śmietaną chmurzysk. 

Sprawa musi być postawiona 
uczciwie: albo oddawanie w komis 
handlarzowi obrazów swych prac 
(zawsze utrzymanych na poziomie 
nie nadwyrężającym honoru  arty- 
sty! — tutaj mam żal głęboki do 
p. Jabłońskiego): a wtedy nie wy- 
stawa — ale uczciwy handel. Lub 
wystawa. A tak bardzo bylibyśmy 
wdzięczni artystom krakowskim — 
gdyby nas chcieli w młodem, do- 
branem gronie odwiedzić! 

Stanisław Matusiak. 

Czarodziejski ołówek „Elegant“ 
po użyciu chowa się sam pod klapę. 
Cena tylko 50 gr. Żądać wszędzie. Po- 
trzebni agenci. B. ZALL, NEA 

№ nii Stołpte— Warszawa. 
Z otwarciem bezpośredniej ko- 

munikacji osobowej wschodu i za- 
chodu przez Polską linję kole- 
jową  Stołpce — Warszawa ilość 
podrożujących ożywiła się w zna- 
cznym stopniu, przybierając cha- 
rakter wybitnie miedzynarodowy. 
Wśród podróżnych przeważają niem- 
cy, nie brak jednak austryjaków i 
czechów, którzy coraz więcej inte- 
resów mają do Sowdepji. Ostatnio 
zauważa się wzmnożony przyjazd 
japończyków w obu kierunkach, 
na wschód i zachód. W ubiegłym 
tygodniu przejeżdżała przez Stołp- 
ce wycieczka studentów architektu- 
ry na uczelni w Tokio pod kie- 
runkiem prof. Matu, która specjal- 
nie zainteresowała się nowozbudo- 
wanym dworcem w  Stołpcah i 
Brześciu. Prof. Matu wyraził się z 
uznaniem zarówno o swym zapro- 
jektowaniu obu dworców przez inż. 
Hryncewicza i Gerellego, jako też 
o wykonaniu w tempie iście ame- 
rykańskim przez firmę budowlaną 
Jakób Pawlikowski, podkreślając, 
że zastosowanie typu polskiego 
dworu do budowy dworców kole- 
jowych jest bardziej celowa i prak- 
tyczna niżli stosowanie stylu za- 
kopańskiego. 

Szczegół ten zaznaczamy—pod- 
nieśliśmy w sprawozdaniu specjal- 
nego korespondenta naszego z po- 
święcenia dworca. 

    

życie białaruskie. 
Nowe stronnictwo biało- 

ruskie. 

W tych dniach odbyło się w 
Wilnie zebranie organizacyjne gru- 
py inicjatorskiej nowego bialoru- 
skiego stronnictwa politycznego p. 
n. „Biełaruskaje Nacjanalna-Dema- 
kratycznaje Abjadnafnie“ (Biator. 
Zjednoczenie Narodowo - Demokra- 
tyczne). 

Zebranie to wyłoniło Komitet 
Organizacyjny, któremu też poru- 
czono zwołanie konferencji partyj- 
nej w dniach najbliższych. 

Sekretarzem IKomitetu Organi- 
zacyjnego jest p. B. Drucki-Podbe- 
reski, literat białoruski, autor „Ba- 
jek”. 

Nowe stronnictwo przejmuje na 
się również redagowanie ilustrowa- 
nego tygodnika p. t. „Biełaruskaja 
Chata”, wydawanego dotychczas 
przez Bjałoruski Dom Ludowy tej- 
že nazwy: „Biełaruskaja Chatka* w 
Wilnie (-n) 

Blałorusini w Radzie Kasy 
Chorych. 

Z listy Nr. 6 przeszli do Rady 
Kasy Chorych dwaj robotnicy — * 
Białorusini, należący do białorus- 
kiej „Hromady* włościańsko-robot- 
niczej, która to „Hromada* wystę- 
powała podczas wyborów wspólnie 
z lewicą związków zawodowych. 
zdobywając 4 miejsca. 

K. Smreczynski. 

Doroczne Święto przysposobienia 
nojskowego w Lide 

W dniu 17 b.m. Wojewoda Wi- 
leński p. Władysław Raczkiewicz 
udał się do Lidy na doroczne świę- 
to przysposobienia wojskowego i 
wychowania fizycznego. Na uroczy- 
stościach tych obecnym był rów- 
nież Wojewoda Nowogródzki p. 
Zygmunt Beczkowicz. Przybył tak- 
że z Wilna inspektor armji gen. 
Burhardt Bukacki. 

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta odprawiona w kościele pa- 
rafjalnym o godzinie 10 m. 30. Po 
nabożeństwie p. wojewodowie zwie* 
dzili hankary 11-go myśliwskiego 
pułku lotniczego, gdzie dokonali 
lotu na aeroplanie systemu „spaad* 
prowadzonym przez pilota porucz- 
nika Więckowskiego. Następnie od 
godziny 14 do 19-tej odbywały się 
zawody przysposobienia wojsko- 
wego i wychowania fizycznego w 
koszarach 77 pułku piech., przy” 
czem młodzież zrzeszona w oddzia- 
łach przysposobienia wojskowego 
i wychowania fizycznego wykazała 
dużą sprężystość i sprawność za- 
równo w akcji zbiorowej jak i za- 
wodach pojedyńczych. 

Po skończonych popisach od- 
był się obiad wydany przez Staro- 
stę Lidzkiego p. Zdanowicza na 
którym byli obecni również przed- 
stawiciele miejscowych organizacyj 
społecznych. 

O godzinie 21-szej wojewoda 
Raczkiewicz i Inspektor gen. Bur- 
hardt-Bukacki odjechali do Wilna 
żegnani na dworcu przez p. Wojewo- 
dę Nowogródzkiego. (z). 
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Anitacja komunistyczna. 
Postawy. 

Onegdaj niewykryci sprawcy 
rozrzucili w Postawach odezwy ko- 
munistyczne, nawołujące do uchy- 
lania się od poboru do wojska, a 
pobranych do niestawiennictwa. 

W tymże samym dniu nieznani 
sprawcy rozrzucili identycznie 
brzmiące odezwy komunistyczne w 
wagonach pociągu idącego w kie- 
runku Królewszczyzny, 

Policja jest na tropie przestę- 
pców. Odezwy zostały skonfisko- 
wane. (z) 
       

  
  

zł. kosztuje fotografowanie, 
4 duży portret za 4 zł. otrzy- 

macie tylko w zakładzie foto- | 
graficznym „Rekord*, Wilno, 

Szopenowska 5. 1766 

SLE joną ochronne przeciw szkar= 
I | latynie w PRZYCHO- 

DNI ul. Trocka 2, tel. 980. Przyj- 
mują lekarzy wszystkich specjal- 
ności. Gabinet dentystyczny. Ro- 
entgen. Lampa kwarcowa, elektry- 
zacja, analizy lekarskie. Przyjęcia 
codziennie od 9 r. do 8 wiecz. 1714-1 

  

  

Rozmaitości. 
Stałość w miłości. 

Tym razem zdarzyło się to pod go- 
rącem niebem podzwrotnikowym, na Ja- 
wie. Nim się zajmiemy samą historją 
dwojga serc dążących ku sobie, zazna- 
czyć należy, że na całej kuli ziemskiej 
istnieją silne antagonizmy plemienne i 
rasowe, zaznaczające się szczególnie wy- 
bitnie w krajach o różnorodnej ludności. 
Małżeństwo zawarte przez anglika z hin- 
duską lub malajką nawet w trzecim po- 
koleniu uważane są w pewnych sferach 
za „shoking* i to w obu rodzinach. 

Jakież było przerażenie bogatego 
holendra z Batawji, jednego z najbo- 
gatszych w kolonji plantacji kawy, ka- . 
kaa i trzciny cukrowej, gdy się dowie- 
dział, że jego jedyna córka poznała się 
i miewa schadzki z pięknym, zdolnym — 
ale biednym jak mysz kościelna mala- 
rzem batawskim — do tego synem ho- 
lendra i malajki. Zabronił jej w sposób 
kategoryczny jakichkolwiek dalszych sto- - 
sunków z ukochanym. Ale zapomniał 
snać stary holender, że córka jego uro- 
dziła się i wychowała pod gorącym nie- 
bem jawajskiem. Pewnego dnia otrzymał 
krótki bilecik, że młoda para znajduje 
się w jednym z hoteli batawskich pod 
nazwiskiem rodowym młodego malarza. 
Nie gorączkował się jednak, nie robił 
skandalu — lecz otoczył młodą parę de- 
dektywami i oczekiwał na rezultat. A gdy 
mu doniesiono, że młoda para nie po- 
siada pieniędzy nawet na zapłacenie ho- 
telu, przyjechał, zabrał córkę i najbliż- 
szym statkiem odprawił ją do Europy. 
Tu w szwajcarskim miasteczku przyszedł 
na świat Owoc gorącej miłości jawaj- 
skiej — śliczna córeczka, którą posta- 
nowiła adoptować bezdzietna rodzina 
francuskiego fabrykanta, 

Młoda matka wróciła do Batawji i 
tu zamieszkała w jednej z willi swego 
ojca. 

Upłynęło lat trzy. Stary plantator 
przeniósł się do wieczności — a córka, 
po uzyskaniu niezależności i majątku na- 
tychmiast poszła za głosem serca, od- 
szukała ukochanego malarza i stanęła 
na ślubnym kobiercu. Pojechali do Eu- 
ropy — lecz rodzina fabrykantów nawet 
słyszeć nie chce o oddaniu dziewczynki. 
Akt adoptacji jest prawomocny. Co je- 
dynie mogli uzysk:ć strapieni rodzice — 
to to, że mogą kilka razy do roku wi- 
dywać swą córeczkę, lecz w charakterze 
wójostwa i to zawsze osobno; nie mogą 
także niczem obdarzać dziecka, 

Są tym bardzo zmartwieni — lecz 
pocieszają się faktem, że jeszcze są mło« 
dzi i wiele jeszcze radości dziecięcej bę- 
dzie ich udziałem... s 

  

KRONIKA. 
  

      

Е Dziś: Piotra z Alkant. W. 

49 . Jutro: Jana Kantego W. 

październ| Wschód słońca---g. 5 m. 57 
Zachód | g. 4 m. 13 

KOŚCIELNA 

— Loterja na budowę kościoła. 
Generalna Dyrekcja Loterji Państ- 
wowej udzieliła zezwolenia Komi- 
tetowi Niepokolanego Poczęcia N, 
M. P. w Wilnie na Sołtaniszkach 
na urządzenie w listopadzie r. b. 
loterji fantowej na rzecz budowy 
kościoła z prawem ' wypuszczenia 
najwyżej 6.000 ' losów po 50 gr. 
za los. 

URZĘDOWA 

— Inspekcja Komisarjatu Rzą- 
du m. Wilna przez p. Wojewodę. 
Dnia 18 b. m. o godzinie 8 m. 30 
Wojewoda Wileński p. Władysław 
Raczkiewicz dokonał inspekcji Urzę- 
du Komisarjatu Rządu na m. Wilno 
oraz oddziału konnego i Rezerwy 
Policji Państwowej m. Wilna. (2) 

— Akcja ma rzecz „wiosek 
Kościuszkowskich*. Ministerstwo 
Reform Rolnych oraz Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej opraco- 
wują obecnie projekt dekretu, w 
którym Prezydent Rzeczypospolitej 
przekaże Towarzystwu wiosek Ko- 
Ściuszkowskich zrealizowanie u- 
chwały sejmowej z dnia 26 lipca 
1919 r., głoszącej, że najlepszym 
sposobem uczczenia pamięci Ta- 
deusza Kościuszki będzie stworze- 

nie wzorowych wiosek sierocych 
jego imienia. Wioska Kościuszkow- 
ska ma być wzorem wsi polskiej i 
ogniskiem pracy i kultury gospo- 
darczej i społecznej. Poszczególne 
jej zagrody wzorowe 25 do 30 he- 
ktarowe sieroce gospodarstwa, u- 
tworzone za fundusze sieroce, ma- 
ją być gniazdami rodzinnemi każda 
dla dziesięciorga sierot. Ziemię pod 
wioski i budulec w każdym wo- 
jewództwie da Państwo, jako swój 
udział w tej akcji. Pieniądze na 
stworzenie gniazd i innych zakła- 
dów mogą dać prywatni fundatorzy, 
a przedewszystkiem Związki Ko-- 
munalne drogą zakupywania przez 
Towarzystwo wiosek kościuszkow- 
skich wieczystych miejsc dla swo* 
ich sierot. Koszt jednego miejsca 
wynosi 10.000 zł. i może być wpła- | 
cany ratami w ciągu 10 lat. Pie» | 
niądze wpłacane do kasy z = 

ай- _ które otrzymały już od rządu 
stwowy majątek w powiecie Oru- 
dziąckim na Pomorzu, zużyte zo- 
staną na utworzenie naprzód jednej 
wioski kościuszkowskiej. W miarę 
dalszych wpływów tworzone będą 
następne wioski, a ogólne zebra- 
nie funduszów ustali. w którem 
Województwie następna wioska ma 
być utworzona. W związku z tym 
projektem T-wo wiosek kościiisz- 
kowskich zwróciło się do Wojewo- 
dy Wileńskiego z prośbą, aby za» 
nim projektowany dekret Prezyden- 
ta zostanie ogłoszony, Związki Ko- 
munalne przyłączyły się do akcji 
T-wa. (2)
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— Konferencja w sprawie Ad- 
ministrowania Odcinkami Dróg 
Państwowych. Celem dokonania 
rozgraniczenia kompetencji Urzędu 
inżyniera Powiatu Wileńsko-Troc- 
kiego i Magistratu w zakresie admi- 

nistrowania odcinkami dróg pań- 

stwowych na terenie Wielkiego 

Wilna w dniu 284b. m. w oddziale 
Dróg O. D. R. P. w Wilnie odbę- 
dzie się konferencja, na którą zo- 

stał zaproszony przedstawiciej Ma- 
gistratu. (S) 

MIEJSKA. 

— Stan przemeldowania na 
dzień 19 — X. I-szy komisarjat. 
Nr. 16, 18 i 20 (Kiejdański 2). Za- 
walna Nr. 28 czyli Kiejdański 1/3 
i 5, Zawalna Nr. 30 i 32 (Lidzki 
2). Trocka Nr. 22. 

Komisarjat II. Szkaplerna Nr. 39, 
39-a, 39-b, 39-u, 39-h, 41, 43, 43-a 
43-b, 43-c, 43-d, 43-e, 43-1, 43-8, 
43-h, 43-i i 43-k. Szkaplerna Nr. 45, 
41, 49, 49-a, 51 i 53. Szkaplerna 
Nr. 52-a (róg Tyzenhauzowskiej 
Nr. 27-b) Tyzenhauzowska Nr. 27-a, 
29, 31, 33, 35 i 37. Tyzenhauzow- 
ska Nr. 39 (róg Szewskiej drogi). 
Tyzenhauzowska Nr. 41 i 43. Przy 
Szewskiej drodze posesja bez Nr. 
Iwanowskiej Malarji. 

Komisarjat [lEci. W. Pohulan- 
ka Nr. 1-a, 1, 3, 5, 7, Teatralna 
Nr. 4. M. Pohulanka Nr. 6 i 8, 
Zawalna Nr. 9, 11, 13.i 15. 

Komisarjat IV-ty. Sołtaniska, 
lewa strona od Krzywej do Sołta- 
niskiej. Krzywa, prawa strona Od 
od Dzielnej do Sokolej. Sokola, 
prawa strona od Krzywej do Soł- 
taniskiej. Sołtaniska, lewa strona od 
Sołtaniskiej do Sokolej. Dzielna, 
prawa strona od Krzywej do Gie- 
dyminowskiej. Giedyminowska, pra- 
wa strona od Dzielnej do Bobro- 
wej. Krzywa, lewa strona od Dziel- 
nej do Bobrowej. Bobrowa, lewa 
strona od Krzywej do Giedymi- 
nowskiej. ю 

Komisarja V-ty. Sokolna Nr. 1 
3, 5, 7, 9 i 11. Nowogródzka 
Nr. 43, 45, 47, 49, 51, 53 i 53-a. 
Gęsia Nr. 1, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 
9, 11, 13, 15 i 17. Kacza Nr. 2, 
4i 6. 

Komisarjat VI-ty. Filarecka od 
Nr. 1 do 17 włącznie. Popowska 
Nr. 5, 7, 9, 11 i 13. Zaułek Biały 
Nr. 4, 6, 8 i 10. (S) 

— Posiedzenie Rady Miejskiej 
Prezydent m. Wilna zaprasza p. p. 
Radnych na posiedzenie Rady Miej- 
skiej w czwartek dnia 21 paździer- 
„nika 1926 roku o godz. 8 wiecz. 

Porządek dzienny: 
1. Interpelacia radnego Studni- 

ckiego w sprawie nabycia przez 
Magistrat dla elektrowni miejskiej 

    

Dziś podwó 

  

"Kino uo 

Polonja | 
Mickiewicza 22. 

is podvčiny 1. My, pierwsza brygada 
stości podczas historycznego „Marszu szlakiem Kadrówki". 
ska | miast: Wilno, Warszawa, Lwów, Kraków, Łódź, Poznań i in. 

przetwornicy i ewaporatora i wy- 

jaśnienie w tej sprawie Magistratu. 
2. Wniosek przeniesienia nie- 

których kredytów z jednych dzia- 

łów budżetu 1926 r. do innych. 

3. Wniosek w sprawie przedłu- 

żenia terminu pobierania opłat do- 

datkowych za energję elektryczną 
na fundusz pomocy bezrobotnym.> 

4. Sprawa ustalenia na rok 

1927 tenuty dzierżawnej za działki 

ziemi miejskiej, wydzierżawiane od 

roku 1915 części niezabudowanych 

ulic i placów. 
5. Sprawa reorganizacji 

musowego wycieru kominów. 
6. Podanie G. Piotrowskiego w 

sprawie obrachunku za chodniki 
ułożone w 1925 r. 

17. Podanie R. J. Śliźnia w spra- 
wie odszkodowania za baty, uży- 

te przez Magistrat dla promu. 

8. Wybory Komisji dla loso- 

wania obligacji miejskich. 
9. Wybory Komisji dla ustale- 

nia wartości świadczeń w naturze, 

otrzymanych przez . pracowników 

miejskich. 

10. Wybory 6-ciu członków i 

6-ciu zastępców do Komisji Sza- 

cunkowej dla spraw podatku do- 

chodowego. (S) 
— Posiedzenie Komisji Fi- 

nansowej. Prezes Komisji Finan- 

sowej Magistratu zaprasza p. p. 

członków komisji na posiedzenie we 

wtorek dn. 19 października 1926 r. 

o godz. 8 wieczorem. Na porządku 

dziennym m. in. wniosek przenie- 

sienia niektórych kredytów z jed- 

nych działów budżetu 1926 r. do 

innych. 
Wniosek w sprawie przedłuże- 

nia terminu pobierania opłat do- 

datkowych za energię elektryczną 

na fundusz pomocy bezrobotnym. 

Sprawa ulgowych warunków 

opodatkowania Towarzystwa „Dom 
Filmu Polskiego*. 

Podanie zastępców  przewodni- 

czących Komlsji Obywatelskich w 

sprawie zwiększenia wynagrodzenia. 

Podanie zespołu „Reduta* w 
sprawie subsydjum. (S) 

— Wyjaśnienia O. D. R P.w 

sprawie zabytków sztuki. Okrę- 

gowa Dyrekcja Robót Publicznych 

zwróciła się do Magistratu z pi- 

smem, w którem wyjaśnia, iż wszy- 

stkie istniejące w Wilnie Świątynie 
bezwarunkowo muszą być uważa- 

ne za zabytki sztuki, najbliższe o- 

toczenie których może być zmie- 

nione tylko za zgodą konserwato- 

ra Sztuki przy urzędzie wojewódz- 

kim. A zatem i wszelkie przebu- 

dowy, otaczających Świątynie bu- 
dynków dopuszczalne są tylko w 
porozumieniu z urzędem wojewó- 

dzkim. (S) 

przy- 

  

Apoteoza „tych co nie zginęli". 
Piłsudski i jego orlęta. Na tle fragmentów z tegorocznych uroczy- 

Udział w uroczystości bior 
Il. „BUNT MIŁOŚCI* (Markietanka z legji 

WOJSKOWA 
— Powrót z urlopu. Wczoraj 

t. j. 18.X b. r. powrócił z 4 ty- 

godniowego urlopu d-ca 85 p. p. 

pułk. Cieśniak. W dniu dzisiejszym 

odbędzie oficjalne objęcie iprłku 

przez pułk. Cieśniaka z rąk mjora 
Siedleckiego. 

— Poświęcenie gimn. koedu- 

kacyjnego im. Т. Czackiego. 

Onegdaj odbyła się uroczystość 

poświęcenia działającego już od 

początku roku szkolnego gimnazjum, 

będącem dalszym niejako ciągiem 

kursów maturalnych, a następnie 

gimnazjalnych prowadzonych przez 

prof. Swiętorzeckiego, który obec- 

nie niezmordowaną energją dopro- 

wadził dzieło powstania gimnazjum 

do końca. Podkreślić należy, iż ro- 

dzice uczących się dzieci, a specjal- 

nie komitet rodzicielski z całą go- 

towością i zaufaniem wspomógł 

finansowo tworzący się zakład na- 

ukowy, gdyż kilkoletnia praca 

p-wa Świętorzeckich jako pedago- 

gów zjednała im życzliwość ogólną 

i wzbudziła pragnienie by swe 

dzieło wychowania młodzieży pro- 

wadzili w szerszym zakresie. Wy- 

najęcie lokalu t. j. całej posesji 

przy ul. Wiwulskiego, umeblowanie 

i zorganizówanie całego programu, 

było pracą całoletnią, a na jesieni 

wszystko stanęło do pracy. Po 

Mszy św. w kościele Serca Jezuso- 

wego poświęcenia dokonał J. E. 

biskup  Bandurski, przemawiając 

jak zwykle serdecznie do młodzieży. 

Poczem zabierali głos: Dyr. 

Świętorzecki, p. Kulasiński w imie- 
niu Kuratorium, dr. Węsławski od 

Macierzy, ongiś opiekunki kursów, 
wreszcie z gorącą podzięką z ko- 

mitetu rodzicielskiego p. Kwiat- 

kowski i p. Kowalewska. 

Piękne chóralne Śpiewy mło- 

dzieży gimnazjalnej towarzyszyły 

tej uroczystości, która się zakoń- 

czyła przekąską i przyjacielską po- 

gawędką zespołu nauczycielskiego 

i zaproszonych gości, przyczem 

p-wo Świętorzeccy byli przedmio- 
tem impulsywnych owacji. 

Takie zaufanie rodziców w wy- 
chowawców swych dzieci jest chy- 

ba najlepszą gwarancją powodzenia 

szkoly i nagrodą za poniesione 
trudy. 

— Konferencja w sprawie 
Kół Mł. Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Dnia 21 b. m. o godz. 
19-ej, odbędzie się w wielkiej sali 
Kuratorjum konferencja organiza- 
torów Kół Młodzieży Polskiego 

Pierwszy Marszałek Polski Józef 

przedstawiciele woj- 

cudzoziemskiej). Zachwycający dramat w 8 aktach. W roli głównej królowa gry i mimiki Gloria Swanson. 
  

   

  

     
        

       
      

     
      

z Pomieszczenia przy ul. 

     

KIT do 

KAZIMIERZ RUTKOWSKI 
Wilno, ul. Wielka 47 

| zawiadamia Sz. Klijentelę, że z dniem 16 b. m. sklep detaliczny | 

oraz składy hurtowe firmy przeniesione zostały 
Wielkiej Nr. 64 do nowego obszerne- 

    

   

Bank Gospodarstwa Krajowego, Od- 
dział w Wilnie poszukuje referenta dla 
kredytu długoterminowego: 

Warunki: 
1) nie przekroczony 30 rok życia, 
2) obywatelstwo polskie, 
3) absolutorium Wydziału 

któregoś z uniwersytetów polskich, wraz z 
wszystkiemi egzaminami, 

4) dokładna znajomość ustawodawstwa 

Prawnego, 

Czerwonego Krzyża w szkołach 

powszechnych m. Wilna. 
Na konferencję tę zaproszono 

kierowników szkół i po 1 nauczy- 

cielu z każdej szkoły, którzy w 

tym jeszcze roku rozpoczną prace 
w kierunku zorganizowania wyżej 

wymienionych kół. 

— Nowy punkt szkolny. Ku- 

ratorjum zatwierdziło nowy 1 kl. 

punkt szkolny w gminie worniań- 

skiej, pow. Wileńsko-Trockiego, we 

wsi Ławejkuny, obejmującej nastę- 

pujące miejscowości: Ławejkuny, 

Pobole, Milejszuny, Nowobróżki, 

Szulniki, Owieny, Rudziszki, Gro- 

dzie, Girwiny, Norejszyszki. (x) 

— Zmiany w sieci szkolnej. 

Do obwodu szkolnego w m-ku 

Gudogej gm. Polańskiej, włączono 

dodatkowo następujące  miejsco- 

wości: okolice Blikany, wieś Tru- 

chaniszki i folw. Truchaniszki. (x) 

Z POCZTY. 
— Opłata za wezwania w ru- 

chu telefonicznym z w.m. Gdań- 
skiem. Począwszy od 15 paździer- 

nika r. b. wprowadza się w ruchu 

telefonicznym między Polską i w. 

m. Gdańskiem jednolitą opłatę w 

kwocie 50 cent. za wezwanie do 

rozmównicy (avis d'appel) oraz za 

wezwanie do aparatu abonenta do- 

kładnie wskazanej osoby (preavis). 

W opłacie tej mieści się już na- 

leżytość za posłańca. (S) 
— Zmiana nazwy Agencji Po- 

cztowej Geraniony. Dotychczaso- 

wa nazwa agencji pocztowej „Ge- 
raniony* zmienia się i ustala na 

Geranony. (5) 
„NADESŁANE, 

— Koncert na rzecz T-wa 
Przyjaciół Nauk. Dowiadujemy się, 
że w pierwszych dniach grudnia 

odbędzie się koncert na rzecz T-wa 

Przyjaciół Nauk w Wilnie zainicjo- 

wany przez hr. Wandę Halka-Le- 
dóchowską. Koncert ten niewątpli- 

wie wzbudzi duże zainteresowanie. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Harcerska loterja fantowa. 
Pan Komisarz Rządu m. Wilna ze- 
zwolił: 1) Komitetowi Loterji Fan- 
towej Siódmej i Czarnej Trzynastki 
Wileńskich Drużyn Harserskich (W. 
Pohulanka 32 m. 2) na rozprzedaż 
na terenie m. Wilna biletów loterji 
fantowej, urządzanej przez harcer- 
stwo wileńskie. Zezwolenie ważne 
jest od dn. 17 lutego do dnia 31 
października r. b. włącznie z tem 
jednak warunkiem, iż sprzedaż uli- 
czna biletów może mieć miejsce 
jedynie w okresie od dnia 18 do 
30 października r. b. 

1 TT ZEIT OO ZOO OE OTOZ CE CEE AE, 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym W į 

Wilnie, Antoni Sitarz zamieszkały w Wilnie 
8, zgodnie 

iż w dniu 26 

października 1926 r. o godz. 10 rano w ma- 

jątku Nowosiołki pow. Oszmiańskiego Od“ 

będzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego hr. Jadwigi Hutten-Czap- 

skiej, składającego się z 10 krów i 35 koni, 

oszacowanego na sumę 4.200 złot. na za- 
Banku Gospodarstwa 

Krajowego w sumie 4.199 gr. 19 z procen- | 
i Ewy Oda- 

chowskich w sumie 27.450 zł. równowar- 

przy ul. St. Michalskiej Nr. 
z art. 1030 U. P.C. ogłasza, 

spokojenie pretensyj 

tami i kosztami, Marji-Hanny 

— Kwesta Wil. Tow. Opieki 
nad grobami Bohaterów. Oddział 
Wileńskiego Polskiego Towarzystwa 
Opieki nad Grobami Bohaterów 
urządza na terenie m. Wilna od 

dn. 1 do dn. 3 listopada r. b. włą- 
cznie, kwestę uliczną, oraz w loka- 
lach publicznych na cele T-wa. 

— Wileńskie Koło Związku 
Bibljotekarzy Polskich. W środę 

dnia 20 października 1926 r. odbę- 

dzie się zebranie Członków Koła 

Czytelni Bibljoteki Publicznej i Uni- 

wersyteckiej w Wilnie o godz. T-ej 

(siódmej) wieczorem z następującym 
programem: 

1) Wniosek na Zjazd Delegatów 

Kół Z. B. P. (31. X. 1926 r.). 

2) Odczyt prof. Bonawentury 

Lenarta p. tyt.: „Konserwacja ksąż- 

ki zabytkowoej i jej oprawy*. 

ROZNE. 

— Odezwy komunistyczne. 
W nocy z 16 na 17 b.m. nieznani 
sprawcy rozrzucili około 60 odezw 

na torze kolejowym między stacja- 

mi Nowojelnią a Baranowiczami. 
Odezwy te— prawdopodobnie wy- 
rzucone przez pasażerów pociągu— 
w języku białoruskim i rosyjskim, 
podpisane przez Centr. Komitet 
Wykonawczy Komun. Partji Biało- 
rusi zachodniej zostały przez orga- 
na policji skonfiskowane. 

— Transparent komunistyczny. 

W nocy z 16 па 17 b. m. na trak- 

cie między Wołkowyskiem a Mo- 
stami w woj. Białostockiem niez- 
nani sprawcy rozwiesili na drzewie 
przydrożnem transparent czerwony 
z napisem w językach polskim i 
białoruskim: „Ządamy zwolnienia 
więźniów politycznych! Niech żyje 
rząd robotniczo-włościański!* Tran- 
sparent został przez władze bez- 
pieczeństwa publicznego skonfisko- 
wany. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Gdy wrzała zabawa... W sobotę 
wieczór Poznańska Marja, zam. ul. Szep- 
tyckiego 7, będąc na zabawie przy ul. 
Bakszta 8 przez nieostrożność wypadła 
z okna 1 piętra. Po udzieleniu jej pierw- 
szej pomocy, lekarz pogotowia pozosta- 
wił poszwankowaną na miejscu w stanie 
PSA 

— Tajemniczy wypadek. Dnia 16 
bm. przywieziony został przez pogoto- 
wie ratunkowe do szpitala żydowskiego 
Czystow Dymitr, zam. Wąwozy dom 
własny z raną ciętą lewego przedramie- 
nia. Wszczęte dochodzenie ustaliło, że 
wyżej wymieniony został ranny nożem 
na ul. Sz*aplernej prawdopodobnie pod- 
czas bójki z kolegami. Poszwankowany 
przeczy temu i nie chce dać żadnych 
wyjaśnień. Stan zdrowia Czystowa ze 
względu na znaczny upływ krwi ciężki, 

1748 g 

— Czyżby zemsta? W niedzielę Ro* 
gowska Zofja, zam. ul. Konarskiego 28 
zameldowała, że o godz. 22 w czasie 
powrotu do mieszkania na r. ul. Legjo- 
nowej i W. Pohulanki napadnięta zosta- 
ła przez nieznanego mężczyznę, który 
uderzeniem w głowę powalił ją na zie- 
mię, wyrwał jej z pod pachy torebkę za- 
wierającą 18 zł. i pakunek z jedzeniem 
następnie usiłował zdjąć jej palto, lecz 
na odgłos zbliżającej się dorożki zbiegł 
w kierunku lasu na Zakrecie. Wyniki 
dotychczasowego dochodzenia w tej 
sprawie wskazują, iż sprawcą rzekome- 
go rabunku był kochanek Rogowskiej i 
zajście miało miejsce na tle zazdrości. 

— Nagłe zgony. Dn. 17 bm. zmarł 
nagle w mieszkaniu swym przy Z. Šnie- 
gowym 14, Rybacki Ludwik lat 55. Do- 
tychczasowe dochodzenie wskazuje, że 
wyżej wymieniony zmarł śmiercią na- 
turalną, 

— Dnia 16 bm. w domu noclego- 
wym przy ul. Połockiej 4, zmarł nagle 
60 letni Jarmułło Jan, zam. tamże. Le- 
karz pogotowia ratunkowego przyczyny 
Śmierci nie ustalił, Zwłoki odesłano do 
kostnicy św. Jakóba. 

— Kradzieże. Dnia 16 bm. do skle- 
pu Lewina Fejgi, zam. Werkowska 30 
dostali się nieznani sprawcy i dokonali 
kradzieży wyrobów tytoniowych oraz in- 
nych drobnych przedmiotów na ogólną 
sumę 480 zł. Podejrzeń brak. 

— Dn. 17 bm. Meller Jakób, zam. 
Mickiewicza 27 zameldował po. że 
w międzyczasie od 1-go do 16 bm. skra- 
dziono mu ze strychu skrzynie, zawie- 
rające . narzędzia spirytusowe wart. 550 
złotych. 

  

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

Dziš ciesząca się rekordowem powodze- 
niem świetna komedja St. Kiedrzyńskie- 
go „Kobieta, Wilno i Dancing". Komedja 
ta, obfitująca zarówno w sceny mocne, 
jak i wesołe, cieszyła się na scenie na- 
szej wyjątkowem powodzeniem, zeszłe 
zaś z repertuaru ze względów technicz- 
nych. 

‚ — Jutro — „Papa się żeni" — try- 
skająca humorem krotochwila W. Ra- 
packiego, na której publiczność wprost 
Się zaśmiewa, grana będzie po raz o- 
statni w sezonie. 

— Premiera czwartkowa. W czwar- 
tek po raz pierwszy ujrzy światło kin- 
kietów niezmiernie wesoła satyra wę- 
gierska M. Lenguel'a. „Bitwa pod Vater- 
loo*, ciesząca się na wszystkich scenach 
Europy ogromnem powodzeniem. 

— Niedzielna popołudniówka dla 
młodzieży. W niedzielę nadchodzącą o 
godz. 4-ej pp. po cenach najniższych 
RE Ra komedja Grzymały-Siedlec- 
iego „Špadkobierca“. 

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

Dr. D. Zeldowicz 
Chorob) weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8, 

    

Kobieta-Iekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skėrne, 
Przyjm. 12—5 Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

Telefon Nr. 277. : 

  

OGÓRKOWE 

1771 

  

go lokalu przy 

ul. Wielkiej Nr. 47. 
FIRMA POLECA: 

| W sklepie detalicznym: jedwabie, bostony, kamgarny, szewioty, 

| wyroby bieliźniane etc. W składzie hurtowym specjalne wyroby, 

ZJEDNOCZONYCH ZAKŁADÓW 

G. Scheiblera i L. Grohmana 
w Łodzi. 

Mając bezpośrednie stosunki z fabrykami, firma udziela instytu- 

cjom państwowym, komunalnym i osobom prywatnym 

KREDYTU na dogodnych warunkach. 

KIT do Ołeżan Tra ge-ie | 

okien 
w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

: -wietf Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg 
„A. Szur o zaułka Sw. Mikołaja Nr. 1. rms 

AAA IEEE ECE EEE 

cywilnego i hipotecznego obowiązuiącego na 
terenie b. zaboru rosyjskiego. 

Podania należycie odokumentowane skła- 
dać należy w Sekretarjacie Oddziału. Nie- 
odpowiadające powyższym warunkom nie 
będą wogóle rozpatrywane. 1781 

  

tość 3.000 dolarów z procentami i kosztami 
i firmy „Polskie Kopalnie na Górnym Slą- 
sku Sp. A.* w sumie złotych 3179 gr. 74 
z procentami i kosztami. 

(—) Komornik Sądowy A. Sitarz. 
  

  

  

Obicia meblowe 
od 5-ciu zł. mtr. 

DRELICHY na MATERACE 

MEBLE 
poleca W. MOŁODECKI 

Wileńska 8. 1689-0 

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

POLECA: Mikroskopy, trychinoskopy. Polary- 
metry, wirówki. Aparaty lekarskie. 

Lampy kwarcowe. 1574—7 
Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie. 

    

  

  
  1755-3 | 
  

i wojłok do obija- 
nia drzwi 

po najtańszych cenach 

O
 

>|
 

>|
 

      
  

  

wam. 50, TANEJ NŻ O AGENTÓW ЛНМ FIRM 
Każdy może mieć ślicznie wykonany portret o 50% taniej przysy- 

łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen- 
, tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. 

Ei Wileński Zakład Artystycznych Portretów 
| L. MIZEREC, Wilno, $-10 Jańska 6. 

+ARADIO"- 
PREZERWATYWY 

SĄ NAJLEPSZE i NAJTAŃSZE. 

PRZETARG. 

waga. 
  

  1539 

Firma egz. od r. 1910.     

MEBLE 

są Warszawskiej fabryki 

ul. Mickiwicza 23.   
Najlepsze łóŻka angielskie 

Konrad Jarmuszkiewicz | S-ka Tow. Mt. 
które w każdej ilości i w wielkim wyborze po 
cenach konkurencyjnych są do nabycia w firmie 
D/H. F. MIESZKO SKI sp. z ogr. O 

1671 

„Dnia 26 października 1926 roku o g. 
l i WF 10-tej odbędzie się w rejonowym zakładzie 
I : || żywnościowym Wilno (Stacja towarowa) 

Chor. weneryczne, przetarg na sprzedaż otrąb żytnich, odpad- 

moczopłcioweiskór- ków skórzanych i brezentowych, pras do 
ne, ul. Wileńska 7. Siana oraz szmelcu żelaznego. 
W. F. Z. 3. 1614 Biiższych informacyj zasięgać można 

w dni urzędowe u kierownika Zakł. Żyw- 
„Bar Angielski” nościowego Wilno. 

Sniadania, obiady, kola- Rej. Kier. Intendentury Wilno 
cje. Niemiecka 21, 1722-b 1780 L. 4205/Żywn. 

  

dp. 
-6 

  

Wydawca 'Tow. Wydaw. „Pogoń* sp. z ogr. odp. 

Dom Handlowy   

Wanny lano-emaljowane pierwszorzędnego ga- 
tunku, Armatury do wanien, wodociągu i kana- 
lizacji, Rury kamionkowe, żeliwne i wodocią- 
gowe, Piecyki oszamotowane poleca ze składu, 

po cenach konkurencyjnych 

Wilno, Kwiatowa 5, tel. 3—53 i 9—19. 
Bracia Cholem   1734 

  

Swój do swego. Swój do swego. g 
sklep chrześcijański gałantoryjna - spożywczy 1 tytaniawy 
Dominik Czesnulewicz 

w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 
  

Tapiter-ekorator 
robi tanio i dobrze oto- 
many, materace i t. p. 
przeważnie po domach 
prywatnych. Może wyje- 
chać na prowincję—ma 
chlubne świadectwa. Ad- 
= Wilno, ul. Sadowa 

, 
cer T. Tercjasz. 

Podania 
fachowo pisane oraz 
przepisywanie na ma- 

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

1771-0 

dom zajezdny, tapi- 
1732-3 

  

Piotrogrodzki 

krawiec damski 
iry Mostowa 

J. Hołubowicz, 3% 
przyjmuje obstalunki 
na palta, kostjumy, i 
futra. Ceny od 40 zł. 
Udziela iekcji kroju. 

1719 
      

DOMY 144 mieściu. 

Posiadamy nabywców. 
Przyjmujemy również 
zlecenia sprzedažy.do- 

mów. 
Wileńskie Biuro Komi- 
sowo-Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21. 1770-0 

Kupno i sprzedaż 
nieruchomości posia- 
damy nabywców i 
sprzedawców. Wileń- 
skie Biuro Komisowo- 
Handlowe, Mickiewi- 

cza 21, tel.. 152. 
1769-0 

l M. SNARSK1, Wil- 
ty no, ul. Niemiecka 

Nr. 22. Egzyst. od r. 1900. 
Duży wybór rozmaitych 
optycznych i elektryczn. 
materjałów. a-1617 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

  

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

Gotówkę 
lokujemy na dogodnych 
warunkach bez ryzyka. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21, 

telef. 152. 1768-0 

Młoda inteligentna pa- 
nienka, mająca 

solidne rekomendacje, po- 
szukuje posady do dzie- 
ci lub do pomocy w go- 
spodarstwie. Oferty do 
adm. Kuriera Wileńskiego. 

я 1749-0 

s 
Pianina 

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

pr ielskie rowery firm 
„Royal, Enfield“ Bande- 

ru iinnych firm. Maszyny 
do pisania, do szycia, 
gramofony. Wielki wybór 
płyt. Pracownia do repa- 
racji różnych system. ma- 
szyn. Wielka 5, Lacki. 

1695-b 

Rino elektro-techniczne 
D.Wajmana 
Największy wybór i ceny 
najniższe. Ul. Trocka 17, 
telefon 781. 1743-b 

jpąt* zakład opty- 
„Opiilot“ czno-okulisty- 
czny, największy w _Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. 1691-| 

  

Wileńska 
Spółka Handlowa 

Trocka 1, poleca sery 
holenderskie I gat., kon- 
serwy różnych gat., węd- 
liny, masło i codziennie 
świeże mleko. 1741-b 

rawiec męski P. Radzi. 
wiłowski, Subocz 7, 

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

racownia damskich i 
męskich kapeluszy 

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

|łapęęte specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

pracownia wojłoków 
. damskich, męskich i 

dziecinnych. Najlepsza 
wełna. Ceny umiarkowa= 

565 ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 
lewo. a-1 

Kolczyk 
Najtańsze źródło. 
większy wybór. N. Rejt- 
bord. Niemiecka 4, 1678 

Naj- 

akład fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. а- 
lon damski i manicur. 

Hygjena. _ 1685-b 
Obuwie kalosze, kon 

U „ lekcja, galanter- 
ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych goło: 
ca D. H. W. Nowicki, 

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

nych na złocie i kau- 
czuku. L. Minkier, Wileń- 
ska 21. Medal duży srebr- 
ny. a-1616 

” Najstar- 
Opiytrabi sza firma 

aju założ. w 1840 r. 
. Dominikańska 17. 

b-1236 

„' 
w 

ul. 

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

  

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

koce - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 
mcze, Królewska Nr.9. 

niadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

[E (były maj- 
ster firmy Paweł Bu- 

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

“у‹!віц 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 

NOWOŚĆ! 
Sztuka bezwzględnego 
zapamiętania nut for- 
tepianowych. Dziecko 
nawet wyuczymy. Bro- 
szurka 2 zł. Nieza- 
możnym _— bezpłatnie 

przejrzeć przeszlę. 
Chrzanowski, - Lwów, 
Zimorowicza 6. 1758 

Fortepjan 
tanio do sprzedania dłu- 
gi czarny. Zygmuntowska 
26, czytelnia. 1774-4 
И (kania w centrum 

miasta 3—5 
pokojowego poszukuję 
PY m Vei 
opłacę z góry. Oferty do 
Biura Ogłoszeń St. Gta- 
bowskiego, PS ъ 

      

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 
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pecjalny skl nac 
d kuchaanych. „Alu A 
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