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Nacjonalizm 
Przed kilku dniami „Głos Praw- 

dy* z pewnym zdziwieniem skon- 

statował, iż „Kurjer Wileński* na- 

leży do rzędu bardzo nielicznych 

pism polskich, które przychylnie 

spotkały manifest międzynarodowej 

finansjery w sprawie ograniczeń 

wolnego handlu. 
Istotnie odezwę tę pismo na- 

sze przyjęło przychylnie, jakkol- 

wiek nie bez zastrzeżeń. Uczyniliś- 

my to jednak nie dlatego abyśmy 

byli zwolennikami doktryny liberal- 
nej w polityce ekonomicznej. Prze- 
ciwnie uważamy iż liberalizm eko- 

nomiczny w swej absolutnej for- 

mie, jest nieziszczalny tak samo 
jak nieziszczalnym jest socjalizm t. 

zw. ortodoksalnych marksistów. Te- 

orja liberalizmu ekonomicznego wy- 
rosła w końcu XVII i początku 
XIX wieku, jako wyraz interesów 
krajów, które w ciągu kilkusetlet- 

niej polityki merkantylistycznej zdo- 
łały stworzyć i wzmocnić swój 

przemysł. Cała historja ostatniego 

stulecia wykazała nierealność i nie- 

życiowość bezwzględnego  libera- 
lizmu, 

Nie jesteśmy takže bezwzgled- 

nymi zwolennikami zniesienia bar- 

jer celnych. W szczególności uwa- 

żamy, iż kraj, który jest w tak nie- 

ustablizowanej sytuacji walutowej jak 

Polska, często poprostu jest zmuszo- 

ny uciekać się do restrykcji wwozu w 

_ celu ratowania kursu swego  pie-. 
niądza. Gdyby naprzykład Polska 
w 1925 roku, gdyśmy byli w okre- 

sie ujemnego bilansu handlowego 

wcześniej zastosowała zwiększenie 

ograniczeń przywozowych, bardzo 

możliwe, iż spadek złotego nosiłby 

charakter bardziej łagodny, niż to 

było w rzeczywistości. 

Osobiście mam nawet pewne 

zastrzeżenia przeciwko tak szeroko 

obecnie u nas propagowanej za- 

sadzie zupełnego liberalizmu w sto- 

sunku do sprawy kształtowania się 

cen Oraz sprawy wywozu płodów 

rolnych. Zasada ta jest wyrazem 
interesu rolników, ale musimy pa- 
miętać, że ponad interesem rolni- 
ków jest jeszcze interes kraju jako 

całości. Ten zaś czasami stanow- 
czo wymaga restrykcji. Naprzykład 

jesienią 1924 roku, który był pod 
względem urodzajów rokiem bardzo 

niepomyślnym, z północno-wschod- 
nich powiatów wywieziono do Ło- 

twy bardzo wiele zboża. Gdy po- 

tem na wiosnę 1925 r. nam samym 
Zabrakło zboża musieliśmy sprowa= 
dzić z Łotwy bodaj że nasze własne 
zboże tylko po znacznie wyższych 

cenach. Zastosowanie w swoim 
czasie odpowiednich ograniczeń, 

mogłoby kraj nasz od tych nie- 

uzasadnionych strat uratować. Przy- 

kład ten doskonale nam wykazuje 
"jak wiele ostrożności należy za- 

chować przy głoszeniu haseł libe- 

ralizmmu ekonomicznego w jakim- 
kolwiek bądź zakresie. 

Ponadto uważam, że bywają 

sytuacje, gdy wprowadzenie ceł 
prohibicyjnych jest poprostu za- 
gadnieniem wychowawczem przy 

kształceniu psychiki gospodarczej 
ludności. Naprzykład w kraju bied- 
nym, o ludności lekkomyślnej oraz 

nie posiadającej rozwiniętego zmy- 
słu oszczędności, zakazy przywozu 
przedmiotów zbytku mogą być 
rzeczą niezmiernie pożądaną. 

Omawiając manifest, jeszcze je- 
dnej kwestji nie możemy pominąć. 
Manifest głosi zasadę liberalizmu 

jednostronnego: mówi wiele o wol- 

ności handlu i konieczności prze- 

łamania wszystkich przeszkód dla 

JOSpOdArCZJ. 
swobodnej wymiany towarów, nie 

mówi zaś nic o konieczności 

wskrzeszenia swobody immigracji. 

Tymczasem dla niektórych krajów 

a przedewszystkiem Polski i Włoch 

jest to kwestja pierwszorzędnej do- 

niosłości. 

Manifest wysuwa hasło współ- 

działania różnych krajów na polu 

gospodarcze m, ale nie podkreśla, 

że współdziałanie to, tylko wów- 

czas będzie mogło dać dodatnie 

wyniki, gdy będzie ono odbywało 

się nietylko w dziedzinie handlu, 

ale gdy obejmie także i inne kwe- 

stje, a przedewszystkiem  kwestje 

stabilizacji walut oraz międzynaro- 

dowej organizacji kredytu produk- 

cyjnego. 

Manifest w stopniu niewspół- 
miernym jest wyrazem interesów 

anglo-niemieckich, interesów  kra- 

jów uprzemysłowionych, którym 

chodzi o możliwe rozszerzenie ryn-= 

ków zbytu. Dlatego też trzeba przy- 

znać racje z zastrzeżeniem  zgło- 

szonym przez przedstawicieli or- 

ganizacyj francuskich i włoskich. 

Pomimo to jednak manifest, 
jako całość, pismo nasze spotkało 

przychylnie. Dczyniliśmy to nie 

dlatego, abyśmy nie mieli żadnych 

zastrzeżeń co do tez tam wysunię- 
tych, ale dlatego, iż zasadnicza 
myśl, która ożywia cały manifest 

jest myśłą słuszną i zbawienną 

dla życia gospodarczego Europy 
powojennej. Kto uważnie wczyta 

się w tekst manifestu, ten stwier- 

dzi, że jest on protestem nietylko 

przeciwko restrykcjom, mającym 
swoje uzasadnienie gospodarcze, 

np. w Sytuacji walutowej danego 

kraju, ile przedewszystkiem  prote- 

stem przeciwko rest:ykcjom, po- 

dyktowanym iluzjami i namiętno- 

šciami politycznemi. Jest wielkim 

protestem przeciwko nacjonalizmo- 
wi gospodarczemu. 

Nacjonalizm jest klęską współ- 

czesnej Europy, jest przejawem głę- 

bokiego kryzysu moralnego naszej 

cywilizacji. W dziedzinie politycznej 

nacjonalizm wyraził się w koncep- 

cji państwa narodowego, zmierza- 

jącego do pochłonięcia i przetra- 

wienia wszystkich obcych elemen- 

tów, które w skład danego orga- 
nizmu politycznego wchodzą. W 

zakresie gospodarczym nacjonalizm 

swój wyraz znalazł w koncepcji 

samowystarczalności narodowej. 

Zasada samowystarczalności na- 

rodowej jest w dużej mierze dykto- 

wana przez względy militarne. Każ- 

de państwo chce na wszelki wypa- 

dek posiadać u siebie wszystko, co 

jest potrzebne do prowadzenia 

wojny. Zasadą jakkolwiek częścio- 

wo zrozumiała ze względu na dzi- 

siejsze warunki, jest sprzeczna z 

całą nowoczesną organizacją pro- 

dukcji, opartą przedewszystkiem na 

wymianie i międzynarodowym po- 

dziale pracy. Zasada samowystar- 

czalności narodowej jest zasadą re- 
gresu gospodarczego. Cofa ona nas 
wstecz ku średnim wiekom, gdy 
cała Europa była podzielona na 

szereg samowystarczalnych okręgów 
z miastami pośrodku. 

Jesteśmy przeciwni nacjonaliz- 
mowi, przeciwni koncepcji państwa 

narodowego i twierdzimy, iż kon- 

cepcja samowystarczalności naro- 

dowej nie znajduje dostatecznego 
gospodarczego uzasadnienia. Nie 0- 

znacza to, abyśmy niedoceniali ko- 

nieczności, wynikających z naszej 

sytuacji strategicznej. Owszem ro- 
zumiemy i uznajemy wszystkie ko- 
nieczności narzucone przez specy- 

Przed Sesją Sejmową. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Marszałek Piłsudski w Warszawie. 

Wczoraj o godz. 10 rano powrócił z Nieświeża do Warszawy Mar- 
szałek Piłsudski, Wraz z p. Marszałkiem powrócili ministrowie Meyszto- 
wicz i Niezabytowski. 

Wizyta Marszałka Piłsudskiego jest w dalszym ciągu żywo komen- 
towana na łamach  przedewszystkiem prasy prawicowej, 

, zjazd arystokracji Polskiej w Nieświeżu. 
która atakuje 

Jak słychać na zjeździe zapadła uchwała odbycia w dn. 5 listopada 
ogólnego zjazdu organizacyj konserwatywnych w Warszawie. Zorganizo- 
waniem tego zjazdu mają zająć się przywódcy z Dubadecji 
pos. Strońskiego, coby wskazywało na rozdwojenie, 

bez udziału 
względnie na na- 

stroje rozłamowe wśród chrześćjańsko- narodowych. 
Również nie bez pewnego znaczenia w związku z odbytym zjazdem 

pozostaje wczorajsza konferencja w Min. Rolnictwa z udziałem min. Nie- 
zabytowskiego oraz przedstawicieli związku ziemian w sprawie wykona- 
nia ustawy O reformie rolnej. W konferencji tej uczestniczyli ze strony 
ziemian p.p. Lubomirski, Chłapowski, Stecki i Fudakowski. 

Marszałek Piłsudski u Prezydenta Mościckiego. 

Prezes Rady Ministrów Marszałek Piłsudski przyjęty był wczoraj o 
godz. 7 wiecz. na Zamku p. Prezydenta Rzeczypospolitej. Audencja trwa- 
ła blisko godzinę. 

Koła polityczne są zdania, iż audjencja pozostaje w związku z 
nadchodzącą sesją sejmową. 

Konferencja premjera z vice-premjerem. 

Wczoraj w godzinach południowych prezes Rady Ministrów Mar- 
szałek Piłsudski odbył blisko 2-godz. konferencję z p. wice-premjerem 
Bartlem. 

Konferencję tę łączą tutejsze koła polityczne z zapowiedzianą 
na dziś radą gabinetową w Belwederze (bez udziału protokulan- 
tów), która się rozpocznie o godz. 5 po południu pod przewodnictwem 
Marszałka Piłsudskiego i zajmie się omówieniem kilku aktualnych kwe- 
styj państwowych. 

Sobotnie posiedzenie Sejmu. 

Równolegle z dekretem p. Prezydenta Rzplitej, zwołującym Sejm, 
ma wpłynąć w piątek do laski marszałkowskiej 
na rok 1927—28. 

preliminarz budżetowy 

Na sobotniem posiedzeniu Sejmu ma zabrać głos min. Cze- 
chowicz. Jak się dowiadujemy, Marszałek Piłsudski nie wygłosi swe- 
go expose. a *° 

Po plenarnem posiedzeniu sobotniem nastąpi kilkudniowa przerwa 
z powodu świąt 1 i 2 listopada. Z dniem 5 listopada rozpocznie nor- 
malne swe prace nad preliminarzem budżetowym sejmowa komisja bud- 
żetowa. Senat ma być zwołany w połowie przyszłego tygodnia. 

    

Wymiana jeńców polsko-litewskich. 
(Telegram od własnego korespondenta). 

RYGA. Międzynarodowy Czerwony Krzyż zaproponował Litwie 
przystąpienie do wymiany jeńców z Polską. : 

Ma on dotychczas dwudziestu jeńców z każdej strony. 

„Rokowania sowiecko-łotewskie. 
RYGA, (Pat.). Rokowania w sprawie zawarcia łotewsko-sowieckie- 

go paktu o nieagresji toczą się dalej. Wiadomości o przebiegu tych ro- 
kowań są bardzo skąpe, Dzienniki podkreślają, że nasuwające się do 
przezwyciężenia 'trudności są ciągle bardzo znaczne. Poseł łotewski w 
Moskwie Offels zawezwany został do Rygi. * 

  

Kongres komunistyczny. 
Armaty i karabiny maszynowe na ulicach. 

(Telegram od własnego korespondenta) 

RYGA Po dwukrotnem odłożeniu terminu komunistyczna 
konferencja partyjna Z. S. S. R. zostala ostatecznie otwarta wczoraj 
z wielką pompą. 

Zastosowano Środki ostrożności w celu niedopuszczenia do 
wystąpień ze strony opozycji. Ulice strzeżone przez czekistów. 
Na skrzyżowaniach ulic ustawiono karabiny maszynowe. Na Placu 
Teatralnym stoją dwie batarje armat. Władze wydały bezwzględny 
zakaz wieców i zgromadzeń. Punktem kulminacyjaem obrad kon- 
ferencji będzie referat Stalina. Do tej chwili zakazano opozycji 
wystąpień w jakiejkolwiek formie. 

ficzne warunki przeżywanego okre- 

su. | dlatego w zmianie tych wa- 

runków, w zmianie prowadzącej w 
przyszłości do federacji narodów 

europejskich, do Stanów Zjedno- 
czonych Europy, widzimy tej Euro- 
py przyszłość. 

Zwracając się zaś myślą ku 

Polsce, mamy przed sobą jej no- 

wy ideał, ideał Polski innej, niż 

dzisiejsza. 

Nie chcemy małej Polski naro- 

"dowej jako państwa narodowego. 
Dążymy do wielkiej, 

deracji 

tanych. 

Na miejsce zasady samowystar- 

czalności narodowej wysuwamy za- 

sadę Ścisłej kooperacji gospodars 
czej Polski z narodami, z którymi 

nas wieki minionych dziejów łą- 

potężnej fe- 
ludów z nią kiedyś zbra- 

czyły. Że wszystkiemi zaś innemi 

państwami, a przedewszystkiem z 

Niemcami, chcemy zgodnej i twór- 

czej współpracy gospodarczej. 

Szukanie dróg tej współpracy, 
walkę ze wszystkiemi przejawami 

szkodliwych namiętności nacjonali- 

stycznych uważamy za zadanie wszy- 

stkich zdrowych i gospodarczemi 

kategorjami myślących elementów 

zarówno w Polsce jak i w Niem- 

czech. Zarówno w Polsce, jak w 

Niemczech i Litwie nieraz zdarza 
się, że względy antagonizmów nacjo- 

nalistych biorą górę nad względa- 

mi interesu gospodarczego. Prze- 

ciwko temu podporządkowaniu e- - 

konomiji polityce nacjonalistycznej 
manifest międzynarodowej finansje- 

ry założył protest. I dlatego my- 

śmy ten manifest spotkali przy- 

chylnie. Bor. 

Wiadomości polifyczne. 
(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

Wobec rozpowszechnianych po- 
głosek, dotyczących prac rządu nad 
projektem zmiany ordynacji wybor- 
czej, dowiadujemy się, że koła po- 
lityczne obecnie sprawą tą nie zaj- 
mują się. Należy jednak podkreślić, 
iż zmiana ordynacji wyborczej wy- 
płynie niewątpiiwie na nadchodzą- 
cej sesji sejmowej, a to z inicjaty- 
wy stronnictw b. Chjeno-Piasta. 

W sprawie tej toczą się podob- 
no pertraktacje między przywódca- 
mi Chjeno-Piasta, mające na celu 
uzgodnienie poglądów oraz. scale- 
nie wniesionych w swoim czasie 4 
projektów zmiany ordynacji wy- 
borczej w jeden. 

© 
Gubernator Harding w towa- 

rzystwie wiceprezesa Banku Gospo- 
darstwa Krajowego inż. Ossowskie- 
go oraz przedstawiciela towarzyst- 
wa Europeen Amerycan Corpora- 
tion objeżdża wszystkie centry prze- 
mysłowe w Polsce. Podróż swą 
odbywa gub. Harding w wagonie 
salonowym, zaofiarowanym gościo- 
wi amerykańskiemu przez rząd 
polski. Będzie ona trwała do dn. 
4 listopada. 

Następnie gub. Harding zamie- 
rza również zwiedzić Polskie Po- 
lesie, co do którego specjalna ko- 
misja Ligi Narodów, jak wiadomo, 
przygotowała przed paru miesiąca- 
mi bardzo ciekawe projekty, doty- 
czące rozwinięcia wodnej sieci ko- 
munikacyjnej. 

Mimo, iż pobyt gubernatora 
Hardinga ma charakter prywatny, 
jednakże wybitny finansista amery- 
kański interesuje się przedewszy- 
stkiem zagadnieniem, w jakim kie- 
runku i w jakich rozmiarach jest 
możliwa w Polsce inwestycja kapi- 
tałów zagranicznych. 

: e 
W najbliższym czasie będzie 

podjęta na nowo akcja stabilizacji 
urzędników państwowych  wstrzy- 
mana od kilku miesięcy z powodu 
przeprowadzenia reorganizacji. Ce- 
lem nadania akcji tej szybszego 
tempa, Prezydjum Rady Ministrów, 
opracowuje zarządzenia, mające na 
celu uproszczenie strony technicz- 
ne stabilizacji. (Pat.) 

  

Sejm i Rząd. 

Min. Sławoj - Składkowski 
w Poznańskiem. 

Dziś rano przybył do Poznania 
samolotem p, minister spraw we 
wnętrznych Sławoj Składkowski i 
dokonał inspekcji urzędu Woje- 
wódzkiego, poczem udał się samo- 
chodem w towarzystwie wojewody 
Poznańskiego p. Bnińskiego do pa- 
wiatów województwa Poznańskie 
go. (Pat.). 

B Rosji dowieckiej 
Rozruchy na wsi. 

RYGA. (Tel. wł.). Z Moskwy 
donoszą: 

W związku z zarządzeniami o 
przymusowem Ściąganiu podatków, 
któremi gnębiona jest ludność 
włościańska, w szeregu wsiach w 
powiatach pskowskim i ostrow- 
skim doszło do rozruchów. 

W celu stłumienia rozruchów 
wysłano na wsie oddziały konne 
policji oraz kawalerji. 

W niektórych miejscowościach 
doszło do zbrojnego starcia .z wło- 
ścianami. Wieśniacy spalili 9 zabu- 
dowań członków ispołkomu oraz 
zabili 5 naczelników sowieckiej mi- 
licji. 

TW związku z powstaniem włoś- 
cian, władze sowieckie wzmocniły 
ochronę granicy od strony Łotwy 
i Estonii. 

Bliższych szczegółów o powsta- 
niu brak, bowiem sowiety nie prze- 
puszczają o niem nazewnątrz wia= 
domości. 

  

  

Wstępujcie do L. O. P. P. 

dlióna eńonomiczna rozórojenia 
obrady Mieszanej Komisji Ligi 

Narodów. 

Obradująca w Paryżu od ubie- 
głego wtorku mieszana komisja Li- 
gi Narodów, mająca na celu roz- 
patrzenie strony ekonomicznej roz- 
brojenia, zajęła się między innemi 
sprawami również kwestją regiona- 
lizmu wysuniętą w Genewie przez 
delegację Polską. Sprawę referował 
byty poseł japoński w Warszawie 

ato. 
W posiedzeniu brał udział na 

zaproszenie koniisji minister So 
kal w towarzystwie pułkownika Kas- 
przyckiego. W toku dyskusji, jaka 
się rozwinęła po referacie p. Sato, 
minister Sokal zażądał jej odro- 
czenia w celu przedstawienia odpo- 
wiednich umów co do wniosków 

refereńta. gd 
„ Teza polska, dotycząca regjona- 
lizmu polega na uzależnieniu roz- . 
brojenia od bezpieczeństwa, przy-- 
czem  regjon oznacza grupę 
państw, tworzącą podstawę dla za- 
gwarantowania poszczególnym jej 
członkom należytego bezpieczeń- 
stwa. 

Komisja mieszana ma jedynie 
ustalić ekonomiczne gwarancje te- 
go bezpieczeństwa, a w dzisiej- 
szem posiedzeniu komisji minister 
Sokal zabierając głos na zakoń- 
czenie dyskusji w sprawie regjona- 
lizmu w celu uzasadnienia tezy 
polskiej wskazał na nierozerwalny 
związek kwestji rozbrojenia i bez- 
pieczeństwa, posiadających  rów* 
nież stronę ekonomiczną. 

W następstwie porozumienia 
między p. ministrem Sokalem i p. 
Sato ułożono projekt wniosku. 
Wniosek ten uznaje, że pojęcie sa” 

mowystarczalnego regjonalizmu 
pod względem surowców i innych 
produktów, powinno w zasadzie 
obejmować wszystkie części Świata, 
Możliwe jest jednak wzięcie pod 
uwagę bardziej ograniczonego re- 
gjonu, zdolnego częściowo do sa- 
mowystarczalności pod względem 
gospodarczym. Z punktu widzenia 
ścisle ekonomicznego, zwiększenia 
bezpieczeństwa regjonu, proporcjo- 
nalnego do rozległości obszarów 
regjonu zależeć będzie od stopnia 
jego samowystarczalności. Należy 
oczekiwać uchwalenia powyższego 
projektu wniosku na następnem 
posiedzeniu komisji. (Pat.). 

Z ZAGRANICY. 
Manifestacje w Rejchstagu. 

BERLIN. (Pat) Dn. 2 listopada 
unja europejskiego porozumienia 
urządzi w sali Reichstagu publiczną 
manifestację na rzecz pokoju. 

  

O większość rządową w Cze- 
chosłowacji. 

PRAGA. (Pat) Premjer Svehla 
konferował wczoraj z przywódcą 
ludowców słowackich ks. Hlinką. | 

Svehla pragnie wciągnąć ludow- 
ców słowackich do większości rzą- 
dowej i w tym celu gotów jest po-- 
czynić im szereg ustępstw. Konfe- 
rencje potrwają kilka dni. 

Dostawy węgla do Francji. 

BERLIN. (Pat.) Według infor- 
macyj prasy reńsko - westfalskiej 
syndykat węglowy miał zawrzeć u- 
mowę, w myśl której dostawy wę- 
gla do Francji ustalone w przyję* 
tych przez Niemcy zobowiązaniach 
odszkodowawczych nie będą miały 
na przyszłość charakteru świadczeń 
przymusowych. ‚ 

Dalszy przywóz węgla do Fran= 
cji odbywać się będzie na podsta- 
wie wolnych i nieograniczonych 
zamówień. Rokowania w tej mierze 
zdołały doprowadzić do usunięcia 
wszelkich dotychczasowych różnic 
między stanowiskiem rządu fran- 
cuskiego a niemieckiego. Wspom- 
niana umowa, jak twierdzi wzmian- 
kowana prasa została już przedło- 
żona rządom obu państw do za- 
twierdzenia. 3 

Powódź we Włoszech. 

WENECJA. (Pat.) Z powodu 
burzy, która szalała w północnych 
Włoszech plac św. Marka i Piazetta 
oraz wszystkie niżej położone dziel-_ 
nice Wenecji zostały zalane wodą.
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Więści ze Wschodu. 
Walka imperjalistów z interna- 

cjonalistami w Rosji. 

Niezależnie od oficjalnych wia- 
domošci © kapitulacji opozycji 
Trockiego wobec uchwał XIV zja- 
zdu kom. partji—centralny komitet 
wykonawczy, specjalna komisja par- 
tji komunistycznej i komisja kon- 
trolna partji na wspólnem posie- 
dzeniu 23 bm. powzięły uchwałę, 
potępiającą działalność opozycjoni- 
stów, usunięcia przywódców opo- 
zycji z biura politycznego i udzie- 
lenia im ostrzeżenia, poprzedzają- 
cego wydalenie z partji. 

Aby zrozumieć tak ostre decy- 
zje i kategoryczne wystąpienie pra- 

- wego odłamu, pozostającego pod 
wpływem Stalina i uznającego ra- 
cjonalność nowej polityki ekono- 
micznej (Nep),— nie dosyć uwzglę- 
dnić tarcia wewnętrzne i racje opo- 
zycjonistów, wyłożone już uprzed- 
nio w naszem piśmie w numerach 
z 9i 15 b. m. Należy sięgnąć do 
odległych czasów, które zresztą 
przypominają w artykułach swoich 
moskiewska „Prawda* i mińska 
„Zwiezda*,— te organy prasy par- 
yinej, które z opozycją podjęły 
decydowaną, ostrą izaciętą walkę. 

Jak już miałem okazję pisać, 
objawy rozłamu w partji datują się 
z lat 1921 i 1923, kiedy jeszcze 
partja komunistyczna — mimo ule- 

- gania autorytetowi żyjącego podów- 
czas Lenina—pozostawała pod real- 
nym wpływem Trockiego i jego 
zwolenników. Trocki jednak daw- 
niej jeszcze zajmował wyraźnie kry- 
„tyczne stanowisko w stosunku do 
chwiejnej polityki partji i do t zw. 
linji Lenina. Jeszcze w dobie roz- 
kwitu partji, w okresie, poprzedza- 
jącym wybuch rewolucji rosyjskiej 
w r. 1917, Trocki kierował liczną 
grupą t. zw. „rejonowców*— nie- 
przejednanych zwolenników komu- 
nizmu międzynarodowego i żądał 
realizowania programu partji” nie- 
tylko — jak to ironizuje Radek 
„w jednym powiecie" — w samej 
tylko Rosji, — ale również i prze- 
dewszystkiem na arenie między- 
narodowej. To też Rosja komu- 
nistyczna bez wahania podjęła 
podówczas zaciętą walkę z Pol- 
ską, Rumunją i państwami bal- 
tyckiemi, a pośrednio—walcząc na 
Murmanie, z Wranglem i Deniki- 
nem na południu Rosji, z Kołcza- 
kiem w Syberji—walkę z Anglją i 
Francją. Zwycięstwa, odniesione 
nad temi przeciwnikami, miały być 
p. etapem w realizowaniu 
dei międzynarodówki komunisty- 
cznej. Podówczas jeszcze Lenin i 
zwolennicy jego — obecni leaderzy 
umiarkowanych kroków i „piere- 
dyszki"—wierzyli mocno w możli- 
wość zrealizowania za jednym za- 
machem, jednym potężnym wysił- 
kiem programu międzynarodowego 
komunizmu, to też zwycięstwo 
Trockiego i ulegnięcie jego żąda- 
niom podjęcia walki zbrojnej z ca- 
łym światem kapitalistycznym od- 
razu,—zwycięstwo taktyki ataku — 
nie było zbyt trudnem. 

Zwycięstwo to poprzedziły po- 
ważne tarcia i dyskusje, O czem 
wspominają w pamiętnikach swo- 
ich i dziełach różni działacze ko- 
munistyczni, a o czem mówi także 
Lenin w 4-ym tomie zebranych 
prac swoich, wydanym w 1925 r. 
Oto w r. 1917 odbywała się, zwo- 
łana z inicjatywy leninowców, kon- 
ferencja międzypartyjna, mająca na 
celu osiągnięcie porozumienia i 

Legendy @ Ailantydaie. 
Tajemnicza pociągająca urokiem 

gładzizna oceanu atlantyckiego, wa- 
bi ku sobie. Przejeżdżającym okrę- 
tom—kolosom w drodze z Europy 
do Ameryki zabiega drogę jedna 
z najbardziej tajemniczych legend, 
którą próżno starają się rozwiązać 
umysły ludzkie... = 

Wieki mijają i nic o tem pew- 
nego niewiemy—tylko uskrzydlona 
legenda oddana w straż wieczystej 
tajemnicy szumi w falach oceanu. 

I coraz to ją coś przypomni— 
coraz ktoś, czyniąc poszukiwania 
archeologiczne, natknie się na ja- 
kieś tajemnicze zwaliska nadmor- 
skie i znów nowa teorja do daw- 
nych hypotez o Atlantydzie dorasta. 

Albo czasem znowu z pyłów 
muzealnych wyglądnie tajemnicza 
zagadka pochłoniętego przez żar- 
łoczhe fale oceanu—olbrzymiego 
lądu, co się gdzieś między Europą, 
a Ameryką w zamierzchłych wie- 
kach rozpostarł. 

Niewiadomo czy to była olb- 
rzymia wyspa, której szczątki po- 
zostały w postaci Islandji, jedynego 
lądu północnej części oceanu Atlan- 
tyckiego, czy stały pomost łączący 
obie części Świata. 

Oddajmy głos, uczonym, geo- 
logom i geografom. Utrzymują Oni, 
że działanie erozji wodnej i po- 

  

" zjednoczenia z partją Trockiego 
„rejonowców*. Lenin na str. 303, 
we wspomnianem dziele cytuje 
charakterystyczne słowa Trockiego, 
wypowiedziane na jednem z posie- 
dzeń konferencji, w trakcie dysku- 
sji uznanie programu partji Lenina, 
która w tym czasie przyjęła nor- 
mę „bolszewickiej *: 

„Irocki (zabrał głos poza po- 
rządkiem dziennym, zaraz po mojem 
przemówieniu)”: „Godzę się całko- 
wicie z powziętemi rezolucjami, lecz 
jednocześnie — godzę się o tyle, o 
ile rosyjski bolszewizm jest między- 
narodowym. 

Bolszewicy wyzbyli się bolsze- 
wizmu—i ja wobec tego nie mogę 
nazwać się bolszewikiem. 

Za podstawę programu można (i 
należy) przyjąć ich rezolucje, ale 
uznania bolszewizmu nie można od 
nas wymagać". 

Trocki w zacytowanem tu prze- 
mówieniu jaknajwyraźniej zarzuca 
leninowcom, bolszewikom, że wy- 
rzekli się urzeczywistnienia progra- 
mu międzynarodówki komunisty- 
cznej, że działania swoje ograni- 
czają do terytorjum Rosji. 

Niechęć Trockiego do połącze- 
nia swej partji „rejonowców* z 
bolszewikami była tak wielką, iż 
dążył on przedewszystkiem do u- 
tworzenia odrębnego zupełnie o- 
środka w łonie partji komunis- 
tycznej „bolszewików. Wspomina o 
tem Mielniczański w pracy zbioro- 
wej „Za leninizm”, w rozdziale 
swoim, zatytułowanym „Grupa 
Trockiego”. Mielniczański twierdzi, 
że Trocki w 1917 roku miał zu- 
pełną świadomość istnienia różnic 
programowych i taktycznych, że 
różnice te stale podkreślał, a prag- 
nął zjednoczenia swej grupy z 
partją bolszewicką dla wzmocnie- 
nia sił wojującego komunizmu i 
dla uzyskania możliwości oddzia- 
ływania na członków partji w du- 
chu swej taktyki komunisty mię- 
dzynarodowego, podejmującego zde- 
cydowaną walkę na śmierć i życie 
z burżuazją. Grupa Trockiego dą- 
żyła do połączenia się z partją na 
prawach równych z równymi i do 
utrzymania swej odrębności w for- 
mie jednolitego jądra w łonie par- 
tji bolszewików. 

Zjednoczenie nastąpiło, a dąże- 
nia trockistów do zachowania od- 
rębności nietylko, że się nie urze- 
czywistniły, ale nawet okazało się, 
że wpływy  leninowców-bolszewi- 
ków są istotnie potężniejsze i że 
trockiści w partji stanowią mniej- 
520$6. 

Tymczasem przegrana wojna Z 
Polską i państwami baltyckiemi 
oraz bankructwo pomysłów rewo- 
lucyjnych w Niemczech, na Wę- 
grzech i w Estonji znacznie ozię- 
biły rewolucyjne zapały partji i 
osłabiły wpływy Trockiego. Zwy- 
ciężył program nowej polityki eko- 
nomicznej, pomysł „pieredyszki* i 
powolny wzrost specyficznego ka- 
pitalizmu bolszewickiego.  Partja 
ustaliła nowe kierunki w polityce 
wewnętrznej narodowościowej, któ- 
re prowadzą powolnie do rozwyd- 
rzenia szowinizmów nacjonalistycz- 
nych. 

W rezultacie—agresywne zamia- 
ry Rosji przybrały nową formę 
ewolucyjną, którą tak potępiał 
Trocki w 1917 r.—Rosja stała się 
państwem kapitalizmu państwowe- 
go, a w dziedzinie polityki między- 
narodowej poszła po linji specy- 
ficznego imperjalizmu, zachowując 
dążenia przedwojennej carskiej Ro- 
sji do odbudowania wielkiego pań- 
stwa, Rosji potężnej, niepodzielnej, 

Idea międzynarodówki komuni- 
stycznej zbankrutowała,—pozostały 
dawne idee imperjalizmu zaborcze- 

wietrznej na skaliste brzegi z jed- 
nej strony, rzuty fal oceanu, bu- 
rze i nawałnice z drugiej urywają 
z biegiem lat i wieków całe tereny 
lądu. 

Ostatnim przykładem służyć 
może tragedja wyspy Helgoland na 
morzu Północnhem. Wskutek nie- 
zwykłej siły huraganu zostały przer- 
wane tamy, wały ziemne i żela- 
zo-betonowe ubezpieczające przed 
naporem fal — i olbrzymie masy 
wód pochłonęły soory kawał lądu, 
wyrządzając nieobliczalne szkody. 

To przypomniało znowu—jak 
zwykle Atlantydę. 

Stwierdzono już z całą pewnoś- 
cią, że przed wiekami — zupełnie 
inaczej wyglądały brzegi oceanu 
Atlantyckiego. Według tego twier- 
dzenia W. Brytanja była częścią 
stałego lądu Europy a Tamiza do- 
pływem Renu. Pod działaniem zdo- 
bywczych fal oceanu runął w mo- 
rze ląd, kruszył się kawął po ka- 
wale, aż powstał kanał la Manche. 

Tak samo było i z Atlantydą. 
Tutaj jednak zajść musiał jakiś 
przerażający w tragizmie ogromu 
kataklizm, wybuch wulkanu — czy 
trzęsienie ziemi, które pochłonęło 
olbrzymią przestrzeń lądu czy 
spy. : 

Juž w starožytnošci spotykamy 
się z pierwszemi wiadomościami o 
Atlantydzie—równie nieścisłemi jak 
nasze i równie jak nasze pełnemi 
tęsknoty i dreszczu tajemnicy. 

KUR „JECR w- Li 6 NS K 

Fantazja niemiecka. 

Głos o wizycie w Nieświeżu Marszałka Piłsudskiego. 

BERLIN, (Pat.). W dłuższym artykule, omawiającym w sposób wy- 
czerpujący kombinacje partyjno-polityczne w Związku z odwiedzinami 
Marszałka Piłsudskiego w Nieświeżu, stwierdza korespodent „Berliner 
Tageblatt*, że ugoda, jaką ma zawrzeć Marszałek z partją chrześćjańsko- 
narodową wywrze olbrzymi wpływ na bieg wydarzeń w dziedzinie pol- 
skiej polityki zagranicznej, a io z tego powodu, iż wielcy posiadacze 
ziemscy w Polsce oddawna życzą sobie porozumienia z Niemcami. 

Porozumienie takie zdaniem korespondenta, ograniczając się z po- 
czątku wyłącznie do spraw gospodarczych musiałoby wreszcie wywrzeć 
wpływ na kierunek polityki zagranicznej, a co zatem idzie spowodować 
niezwłocznie zaniechanie wojny celnej, która najdotkliwiej daje się we 
znaki rolnictwu polskiemu. 

  

Preliminarz budżetu na rok 1927-8. 
Według przygotowanego przez 

Rząd preliminarza budżetowego na 
r. 1927-28, który ukazał się już w 
druku, przewidywane są dochody 
w sumie  1.899.252.571 zł, w 
czem dochody zwyczajne wynoszą 
1.706.914.851 zł., a dochody nad- 
zwyczajne 192.337.720 zł., zaś wy- 
datki ogółem w sumie 1.898 679.975 
zł, w czem na wydatki zwyczajne 
przypada 1.838.948.702 zł., na wy- 
datki nadzwyczajne 59.731.273 zł. 
Z preliminowanych dochodów przy- 
pada na administrację 1.211.191.697 
złotych, na przedsiębiorstwa paf- 
stwowe — 92.534.874 zł. na mono- 
pole państwowe — 595.526.000 zł. 
W dochodach administracji zajmuje 
pierwsze miejsce Ministerium Skar- 
bu z sumą dochodów zwyczajnych 
i nadzwyczajnych 1.060.690.826 zł., 
na którą to sumę składają się prze- 
ważnie dochody z podatków i opłat 
Oraz z ceł. W  przedsiębiorstwach 
państwowych zajmują pierwsze miej- 
sce lasy państwowe z sumą docho- 
gu 43.010.072 zł., drugie kolejć z 
sumą 27.300.000 zł., trzecie poczta 
z sumą 17.314.435 zł, W docho- 
dach z monopolów przypada na mo- 
nopol spirytusowy 275.400.000 zł., 
na monopol tytuniowy 270.000.000 
złotych. 

W dochodach nadzwyczajnych 
preliminowany jest dochód z po- 
datku majątkowego w sumie 
95.000.000 zł. oraz z 10 proc. nad- 

go, którego jednym z objawów jest 
współzawodnictwo Rosji z Polską 
o wpływy w Słowiańszczyźnie iwe 
wschodniej Europie. 

W ostatnich czasach Trocki i 
jego zwolennicy, po długim okre- 
sie prac podziemnych, przygoto- 
wawczych, podjęli walkę otwartą— 
i zatrzymali się wpół drogi, odczu-, 
wając słabość swych sił. Kapitula- 
cja opozycjonistów była objawem 
tego odwrotu, — być może, pozor- 
nego. Obecnie za Trockim opowia- 
dają się odosobnione grupy w róż- 
nych ośrodkach prowincjonalnych 
i jedynie tylko zwarta całość pół- 
nocnej Rosji. 

Ostatnie orzeczenie połączonych 
komitetów i komisyj partyjnych 
wskazuje, że centralny komitet par- 
tji bolszewików postanowił Osta- 
tecznie pokonać i rozbić opozycję. 

Oczekiwać należy że decyzja ta 
zakończy się zwycięstwem prawego 
odłamu  partji, kierowanego przez 
Stalina, a to tem pewniej, że im- 
perjalistyczne hasła w Rosji są bar- 
dziej popularne (dowodem zapał 
wojenny podczas marszu na War- 
szawę i to głośne, sugestjonujące 
tłumy hasło „dałoj Warszawę”) i 
że—z drugiej strony—obecna Rosja 
bolszewicka nie czuje się na siłach 
do podjęcia walki o zrewolucjoni- 
zowanie świata. es—ki. 

W r. 520 przed Chrystusem pi- 
sze Solon: 

„Przed wielu wiekami na dale- 
kim zachodzie morze zalało wyspę 
i miasto ogromne, warownemi wie- 
żami ozdobne, u wrót pustyni(?) 
leżące". Bliżej jednak położenia 
wyspy i miasta określić nie mógł 
ani Solon, ani Plinjusz młodszy, 
który także utrzymywał, że istniały 
one, posiadały wysoką kulturę i 
bogactwa powstałe skutkiem szczę- 
śliwych operacyj handlowych z in- 
nemi miastami. 

Wieki średnie zapomniały o ist- 
nieniu Atlantydy, choć tu i ówdzie 
spotykamy się ze wzmianką—wy- 
rażoną w formie opisu wyraźnej 
kary Bożej. W wiekach wielkiego 
misterjum średniowiecznego tajem- 
nica Atlantydy była wyrazem wiel- 
kich przeznaczeń Bożych wnoszą- 
cych się nad surową powłoką świa- 
ta doczesnego. Groza opisu wiel- 
kiego kataklizmu oceanicznego wspa 
niale przystawała do „tańców śmier- 
ci*— Fra Angelica, czy „palenia 
marnośgi* Savonaroli. 

Dopiero okres wypraw zdobyw- 
czych i odkryć, okres tego pędu 
ludzkości ku poszukiwaniu nowych 
terenów, znów zwrócił uwagę na 
zapomnianą legendę atlantycką, sta- 
jącą się odtąd ciągle powtarzającym 
się motywem w dziełach geografów. 
Każdy z nich kilkoma choćby zda- 
niami dotknie tego zagadnienia, 
nie siląc się jednak na odcyfrowa- 

zwyczajnego dodatku do danin pu- 
blicznych w sumie 62.000.000 zł. 
ponadto poważne pozycje stano- 
wią w dochodach nadzwyczajnych 
preliminowane w budżecie Minister- 
jum Robót Publicznych dochody z 
dopłat do opłat pocztowych i ta- 
ryf kolejowych na akcję zatrudnia- 
nia bezrobotnych w sumie 15.000000 
zł. Oraz z daniny lasowej na cele 
odbudowy kraju w sumie 10 milj. 
złotych. . 

W wydatkach zwyczajnych prze- 
widziano na spłatę długów pań- 
stwowych 145.070.454 zł. Suma 
ta jednak nie obejmuje amortyzacji 
i oprocentowania tych pożyczek, 
których spłata obciąża przedsię- 
biorstwo kolei oraz monopol tyto- 
niowy. 

Na spłatę i oprocentowanie po- 
życzek kolejowych przewidziany 
jest w planie finansowo - gospodar- 
czyni kolei kredyt 22.628.000 zł., a 
na amortyzację i oprocentowanie 
pożyczki włoskiej z r. 1924 łącznie 
z wpłatą na fundusz rezerwowy po- 
życzki przewidziano w planie finan- 
SOwo - gospodarczym monopolu ty- 
toniowego 18.305.900 zł. Wydatki 
na renty inwalidzkie obliczone są 
na 95.600.000 zł., na emerytury na 
14.864.000 - zł. 

Na roboty publiczne przewidzia- 
no w budżecie zwyczajnym 62.008091 
zł, w tem na budowle wodne — 
20.000.000 zł., na utrzymanie dróg 
i mostów—31.000.000 zł. Wydatki 
na świadczenia socjalne w budże- 
cie Ministerium Pracy i Op. Spo- 
łecznej preliminowane są w sumie 
51.510.500 zł. 

Jak już zaznaczono preliminarz 
wydatków nadzwyczajnych zamyka 
się sumą 59.731.273 zł. W wydat- 
kach tych wysuwa się na pierwsze 
miejsce Ministerium Robót Publicz- 
nych z sumą 21.531.455 zł., w tem 
na roboty publiczne — 11.531.455 
zt., na odbudowę kraju 10.000.000 
Ministerjum Przemysłu i Handlu 
figuruje w wydatkach nadzwyczaj- 
nych z sumą 12.776.132 zł., obej- 
mującą przeważnie wydatki na bu- 
dowę portu w Gdyni. Kredyty nad- 
zwyczajne innych Ministerjów o- 
bejmują głównie kredyty na wydat- 
ki budowlane. 

Warunkowe kredyty inwestycyj- 
ne w łącznej sumie 148.050.000 zł. 
przewiduje ponadto artykuł 4 pro- 
jektu ustawy skarbowej. Zrealizo- 
wanie tych kredytów uzależnione 
zostało od znalezienia pokrycia czy 
to w dochodach, czy też przez 
zmniejszenie wydatków  admini- 
stracji. 
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Czarodziejski ołówek „Elegant" 
po użyciu chowa js sam pod klapę. 
Cena tylko 50 gr. Żądać wszędzie. Po- 
trzebni agenci. B. ZALL, POWO: 
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nie zagadki, w której niema żad- 
nego stałego punktu oparcia—tylko 
spokojnie rozścielone, lub burzliwe 
fale oceanu atlantyckiego. 

Wreszcie wiek dziewiętnasty 
przyniósł pewne głębsze zaintere- 
sowanie sprawą atlantydzką. Roz- 
wój nauk przyrodniczych postawić 
musiał to zagadnienie na gruncie 
nauki ścisłej, sprowadzając ją z 
obłoków tajemniczości. Zaczęto 
poszukiwania w najbliższych wo- 
dach oceanu—zbadano szereg skał 
podmorskich, lecz nic prócz ich 
składu chemicznego — nie zdołano 
ustalić. 

W każdym razie stwierdzono, 
że najbliższe głębiny morza w oko- 
licach Anglji i Francji nie mogły 
w żadnym wypadku pochłonąć At- 
lantydy, gdyż dno morza oOsuwa 
się na 4.000 m. Niepodobna więc 
przypuścić, by jakiekolwiek wstrząš- 
nienia oceaniczne, pochodzenia na- 
wet wulkanicznego, mogły o 4.000 
metrów obniżyć poziom dna mor- 
skiego! 

To też zaczęto szukać Atlantydy 
gdzieindziej. Więc gdzie? 

Szukają miejsca katastrofy u 
brzegów Hiszpanji i jeszcze dalej 
na południe w Afryce zachodniej. 

Aż wreszcie uczony geolog nie- 
miecki Paweł Borchardt w roku 1925 
wskazał „zupełnie niezbicie", że 
Atlantyda leżała na brzegu zachod- 
niego Tunisu, nad morzem noszą- 
cym nazwę od Posejdonowego sy- 

2 bitwy Rowieńskiej. 
Pierwsza polska kwesta 

uliczna w Kownie. 

Jak podaje wczorajszy Dzień 
Kowieński. W niedzielę 24 b. m. 
po raz pierwszy odbyła się w 
Kownie polska kwesta uliczna. 
Punkt kwadrans na 9-tą Komitet 
Kwesty „ekspedjował* kwestarki i 
i kwestarzy, którzy rozproszyli się 
po mieście i docierali do jego krań- 
ców w usilnych zabiegach o wy- 
pełnienie puszek „aż po brzegi". 
Tu i owdzie zanotowano wzrusza- 
jące wypadki. Jakiś starowina, do- 
wiedziawszy się, że to kwesta pol- 
ska, wielce się wzruszył i cofnął 
pospfesznie naszykowaną  dychę, 
ofiarując wzamian całe 5 It. 

Gdzieindziej nagabnięty Ame- 
rykanin, niby przysłowiowy wuja- 
szek amerykański, z wielką pompą 
i paradą wiłaczał do ziejącego 0- 
tworu puszki banknot dolarowy ku 
uciesze kwestarki. 

Inny zaś pan z wielkiem za- 
frasowaniem ofiarował 2 It., prze- 
praszając, że, niestety, na więcej 
go nie stać, jako że czasy są 
kiepskie, klepie się biedę i trudno 
koniec z końcem związać. 

Pogoda nad wyraz dopisała. 
Praca nie poszła na marne. Koją- 
ca dłoń ofiarności społecznej 
skwapliwie pośpieszyła z pomocą 
Polskiemu T-wu Dobroczynności, 
na rzecz którego kwestowano. 

Kiedy panie z komitetu poskła- 
dały drobnicę w  rulonki i te ru- 
lonki posprawdzały, to pokazało 
się, iż ogółem uzbierano 3905 It. 

Datek zacny, pokaźny, uczciwy. 

Ta uzyskana suma utworzy pod- 
kład dla zakończenia budowy do- 
mu dla ochronki na Zielonej Gó- 
rze i pokrycia długów, które w 
związku z tą budową T-wu Dob- 
roczynności wypadło pozaciągać. 

A trzeba wiedzieć, że piecza 
nad dziećmi pozbawionemi opieki 
jest nieustającą troską T-wa, włas- 
na siedziba dla tych dzieci naczel- 
nem jego zadaniem. T-wo rozwinie 
siły ponad siły, aby dom dla o- 
chrony, którego budowa została 
rozpoczęta w 1920 r. i wciąż szła 
w Odwłokę, został nareszcie ukoń- 
czony. Zbiórka uliczna była tylko 
pierwszym etapem w akcji T-wa, 
wkrótce doczekamy się następnych. 

Spław Niemnem. 

Urzędowy dziennik kowieūski 
„Lietuva* w artykule omawiającym 
sprawę spławu Niemnem, wyraża 
przekonanie, że sprawa ta mimo 
przeszkód ze strony Polski będzie 
wkrótce załatwiona, a Sowiety do- 
pomogą Litwie w rozwoju opera- 
cji tranzytowych po Niemnie w cią- 
gu przyszłej wiosny. 

4 baństw Batfyckich. 
Łotwa. 

Błok mniejszości narodo- 
wych. 

Frakcja sejmu łotewskiego nie- 
miecka, polska, rosyjska i żydow- 
ska porozumiały się w sprawie u- 
tworzenia bloku mniejszości naro- 
dowych, który składać się będzie 
z 16 deputowanych. 

  

na Trytona. Kataklizm nastąpił 
wskutek gwałtownego trzęsienia 
ziemi, które nawiedziło Afrykę pół- 
nocno zachodnią w r. 1262 przed 
Chrystusem. 

Do tego wniosku doszedł Bor- 
chardt w czasie przeprowadzania 
badań archeologicznych w Tunisie, 
w okolicy zwalisk staro-numidyj- 
skiego miasta Jamine (rzymska 
Jumineta). 

* * 

Drugiem zagadnieniem, które 
wypływało z samego faktu istnie- 
nia potężnego miasta, jest tajemni- 
ca pochodzenia i kultury ludów, 
zamieszkujących wyspę. Co do tego 
istnieją również hypotezy mniej 
lub więcej fantastyczne, wynikłe 
z tęsknoty za przebrzmiałą wiel- 
kością. 

Więc zdania są rozbieżne. 
Jedni utrzymują, że kultura lu- 

dów, zamieszkujących Atlantydę, 
koniecznie między Europą a Ame- 
ryką położoną, była zbliżona do 
kultury meksykańskich Azteków, 
była konglomeratem  staro-celtyc- 
kich wierzeń, przepuszczonych przez 
pryzmat wyższych stosunkowo i 
pełniejszych zdobyczy kulturalnych 
Azteków. 

Wobec tego twierdzićby nale- 
żało, że kultura mieszkańców At- 
lantydy stała na bardzo wysokim 
poziomie. Rozmiłowanie się w mo- 
numentalności dominuje w archi- 
tektonice obu tych ludów mieszka- 
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Z całej Polski. 
Po Śśnieżycy—gołoledź. 

Snieżyca, która przedwczoraj 
w Zagłębiach Węglowych utrudnia- 
ła ruch kolejowy, ustała. Jednakże 
w dniu wczorajszym wskutek Od- 
wilży i mrozu w dyrekcji katowic- 
kiej i krakowskiej wytworzyła się 
gołoledź, która utrudniała pracę. 

(Pat). 
  

Poradnia—przychodnia przeciw- 
gruźliczna, a Magistrat. 
Istniejąca od roku przeszło 

przychodnia—poradnia Wileńskiego 
Towarzystwa przeciwgruźliczego, ja- 
ko jedyna w tym rodzaju instytucja 
powinna-by znaleść zrozumiałe po- 
parcie u władz miejskich. 

Tak przynajmniej dyktuje rozum. 
Przyjrzyjmy się z bliska tej sprawie. 
W myśl całego szeregu uchwał, po- 
wziętych na wszechpolskich zja- 
zdach lekarzy sanitarnych, magistra- 
ty powinne same zakładać insty- 
tucje, podobne naszej przychodni, 
zachęcać społeczeństwo do ofiar- 
ności, a tymczasem jak jest w rze- 
czywistości? W roku ubiegłym To- 
warzystwo otrzymało trzy tysiące 
tytułem zwrotu za leczenie bied- 
nych chorych. 

W styczniu rb. zapadła pozy- 
tywna jednomyślna uchwała Rady 
Miejskiej m. Wilna, na wniosek 
przewodn. komisji finansowej p. 
Czarnockiego, udzielenia T - wu 
czternastu tysięcy z sum, które 
oe z powodu redukcji po- 

cji. 
Dotychczas T-wo nie otrzyma- 

ło ani grosza. Tak wygląda ta 
Sprawa w praktyce u nas, a w ja- 
kim stopniu zrozumiały akcję wal- 
ki z gruźlicą inne miasta Polski? 
Magistrat m. Warszawy wniósł do 
budżetu na r. 1926 sumę 1.780.000 
zł. plus koszta utrzymania chorych 
w szpitalach. 

Kraków 106 tys. złotych, Łódź 
322.226 zł., Lublin 17 tys. zł. i sub- 
sydjowanie t-wa walki z gruźlicą i 
wreszcie Poznań — bezpośrednio 
16.500 zł. i pośrednio 1.870.440 
złotych. 

Magistrat Wilna — ani grosza. 
A może Towarzystwo przeciwgruź- 
licze nie zasługuje na poparcie? 
Przyjrzymy się jego działalności. 
° Od 1.IV 1925 r. przyjęto w 
przychodni 2.999 osób i udzielono 
porad 7.273. Z tej liczby przyjęto 
bezpłatnie 2.012 chorych i udzie- 
lono bezpłatnych porad 4.917. Wy- 
dano w tym czasie najbiedniej- 
szym 365 sztuk bielizny. 

Przyjęcia chorych na płuca od- 
bywają się codziennie i trwają w 
godzinach: niemowlęta i dzieci do 
lat 7 od 9—10 rano, dzieci w wie- 
ku szkolnym od 11—12 po poł. i 
dorośli od 4—7 wiecz. 

Uruchomiona została od 1 b. m. 
stacja opieki nad dziećmi  rodzi- 
ców chorych, przeprowadzanie 
badania krwi, analizy i t. p. a ma- 
gistra] znów ani grosza. 

Ofiarowała pewną sumę, (500 
złotych) Polska Dyr. Ubezpieczeń 
Wzajemnych, i Kolegium Ewange- 
licko Reformowane, dała i Centra- 
la Opiek Szkół Średnich i inni, 
Magistrat więc zaciął się w swoim 
uporze i milczy, niech fruwają 
laseczniki Kocha, niech mrą ludzie 
i więdną dzieci — nie dam i basta. 

Podatek za afisze wasze wezmę, 
a grosza nie dam. I nie dał. 

Taki to już jest w swoim upo- 
rze nasz prześwietny Magistrat. (f) 
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jących po przeciwnych stronach 
ocenu Atlantyckiego. Dość wspom- 
nieć o pałacu Montezumy, czy o 
wspaniałych świątyniach poświęco- 
nych bogowi słońca—stojących na 
oz" blokach granitowych i 
azaltowych, nieustępujących w zu- 

pełności pod względem ogromu 
piramidom w Gizeh. 

Zwolennicy teorji Borchardta są 
zdania, że kultura mieszkańców za- 
padłej w morze wyspy, brała swój 
początek z pierwiastków południo- 
wo-iberyjskiego i numidyjskiego. 
Dają jej nawet fenicki szyldzik z 
Asztaroh-lzydą i Baalem jako głów- 
nemi bóstwami i świątyniami ku 
czci tym bóstwom stawianemi. Do- 
minować musiały pierwiastki feni- 
ckie—na co wskazuje wybitny cha- 
rakter handlowy miasta. 

Trudno jest dzisiaj się spierać 
o rzeczy, które dawno— przed wie- 
kami znikły w szumiącym Ocea- 
nie.— Trudno! 
3 Fala zamknęła tajemnicę i kryje 
ją pilnie przed ciekawym okiem 
człowieka, któryby chciał odczy- 
tać nieznane hieroglify, pisane 
na tak wiotkim materjale i tak 
zwiewnym jak fala morza. 

O Atlantydzie wciąż jeszcze špie- 
wają dzikie wichry przelatujące nad 
morzem i budzą jakieś echa dale- 
kie — a tak przecież pociągające. 

Czy kto je kiedy zrozumie? 
T. Jacek-Rolicki, 
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Zycie gospodarcze. 
SPRAWY PODATKOWE. 

Podatki w listopadzie. 

W listopadzie przypadają następujące 
płatności podatsów bezpośrednich. 

Do 15 listopada wyłata Il raty po- 
datków gruntowych za r. 1926. 

W ciągu listopada przypada płatność 
„podatku państwowego od nieruchomości 
miejskich i niektórych wiejskich za kwar- 

> tał III. 
Do 15 listopada wpłata podatku 

frzemysłowego od obrotu osiągniętego 
w poprzednim miesiącu przez przedsię- 

__ biorstwa handlowe I i II kategoryj oraz 
przemysłowe od | do V kat. jak rów- 
nież od przedsiębiorstw, obowiązanych 
do sprawozdań. Kg 

Do 20 listopada wpłata drugiej po- 
łowy zaliczki na poczet podatku przemy- 
tłowego od obrotu za ll kwartał 1926 r. 

: W ciągu listopada obowiązu,e wyku- 
pno świadectw przemysłowych i kart 
rejestracyjnych na rok 1927. 

W dniu I listopada ubiega ostatecz- 
ny termin płatności podatku dochodo- 
wego za r. 1926 w wysokości kwot uwi- 
docznionych w doręczonych płatnikom 
nakazach płatniczych. 

Płatny jest dalej podatek dochodo- 
wy od uposażeń służbowych, emerytur 
i wynagrodzeń za pracę najemną w ©4- 
gu 7 dni po dokonanem potrąceniu. 

W ciągu listopada władze skarbowe 
przystąpią dd przymusowego ściągania 
nieuiszczonych do końca października 
zaległości podatku majątkowego z tytułu 
poprzednich rat, oraz raty październikowe. 

Nadto płatne są w listopadzie po- 
datki, na które podatnicy otrzymali na- 
kazy płatnicze z terminem płatności w 
listopadzie, tudzież kwoty podatków od- 
roczonych i rozłożonych na raty z ter- 
minem płatności w tymże miesiącu. 

Monety złote 'i srebrne, jako śro- 
dek opłacania podatków. 
Celem uchronienia ludności, posia- 

dającej zapasy monet złotych i srebr- 
nych różnego rodzaju od wyzysku spe- 
ku antów, ministerstwo skarbu upoważ- 
niło Kasy Skarbowe na terenie zb Skar- 
bowych w Białymstoku, Lublinie, Brze- 
ściu n-Bugiem, Łucku i Wilnie do przyj- 
mowania tych monet na poczet danin 
i wszelkich należności państwowych we- 
dług wartości jednego grama czystego 
złota lub srebra, ogłaszanej co do złota 
codziennie w „Monitorze Polskim*, 
względnie ustalonej co do srebra na о- 
kresy perjodyczne. 

Zarazem ministerstwo skarbu poda- 
ło do wiadomości lzb Skarbowych wy- 
kaz zawartości czystego złota lub srebra 

(w gramach) w monetach państw ob- 
cych. 

O terminy płatności podatków 
danin. i 

Do Ministerstwa Skarbu wpłynęły 
memorjały zainteresowanych sier gospo- 
darczych w sprawie rozłożenia niektó- 
rych podatków i danin. Między innemi 
memorjał wskazuje na konieczność roz- 

łożenia płatności reszty kontyngentu po- 
datku majątkowego na trzy następujące 
lata: 1926, 1927 i 1928. 

Świadectwa przemysłowe dla 
komiwojażerów. 

Na skutek interwencji szeregu firm 
handlowych, władze podatkówe | instan- 
cji otrzymały wyjaśnienie Ministerstwa 
Skarbu, że pomocnicy handlowi, którzy 
zajęci są tylko w jednej firmie ze stałą 
płacą i objeżdżający Państwo, celem 
sprzedaży towarów imieniem swej firmy 
nie są zobowiązani do wykupywania 
świadectw przemysłowych, przewidzia- 
nych dla komiwojażerów. 

Potrącanie podatku dochodo- 
wego. 

Ministerstwo Kolei powiadomiło po- 
dległe Dyrekcje Kolejowe, iż: 1) Doda- 
tek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie 
pracownikom etatowym, nie podlega о- 
odatkowaniu, stosownie do wyjsśnienia 

Min. Skarbu z dnia 6-X1 1925. 
2) Odprawa likwidacyjna, wypłacona 

tak etatowym, jak i nieetatowym pra- 
cownikom w czasie zwolnienia ze służ- 
by kolejowej, podlega opodatkowaniu 
narówni jak wynagrodzenie stałe. 

3) Jeżeli kwota wynagrodzenia sta- 
łego nie podlega opodatkowaniu, albo- 
wiem obliczona w stosunku rocznym 
nie przekracza minimum 2500 zł, a pra- 
cownikowi zostanie wypłacone jednora- 
zowe wynagrodzenie, które doliczone 
do sumy rocznego wynagrodzenia, prze- 
kroczy przeznaczone dla wymiaru po- 
datku minimum 2500 zł., wówczas poda- 
tek oblicza się tylko od jednorazowego 
wynagroczenia dodatkowego. 

W takim wypadku podatek docho- 
dowy wymierza się od sumy omawiane- 
go wynagrodzenia dodatkoweżo według 

tej stopy procentowej, jaka odpowiada 
łącznej sumie jednorazowego wynagro- 
dzenia dodatkowego oraz rocznego WYy- 
nagrodzenia stałego. (5). 

  

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

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 9,00 9,02 8,98 

Il. Dewizy 

Londyn 43,69 43,80 43,58 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 28,07 28,00 21,93 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,00 173,90 173,47 
Pzym 41,05 41,15 40,95 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,30 
Bank Polski 86.00—84.00 
Związek spółek zarobk. 6,50 
Lilpop 18,75—18,00 
Modrzejów 3,90—3,60—3,65 

Ostrowiec 1,60—7,70—7,50 
Rudzki 1,30—1,26 
Starachowice 2,30—2,17 
Borkowski 1,32 
Zyrardów 14,00—13,00—13,10 

Ceny w Wileńszczyźnie z dn. 26-go października 

   

   
    

  

      

W hurcie. 

ini w 
w Wilnie | Wołkowysku | Landwarowie 

Ziemiopłody: Żyto za 100 klgr. 39 32 5—5.50 pud 
mew Owies 3 36 37.50 nie nutow, 

Jęczmień browarowy 36 30 = 
х na kaszę 32—33 30 X 

Mąka pszenna am. I kg. 0.95 nie notow. 1 zł. za kg. 
Len 16 klg, słoma lniana | nie notow. w nie notow. 
Len oczyszczony » „ 56.50 = 

Oleje: Iniany za 1 kg. A nie notow. “ 
Pokost „| ” ” ” 

„Makuchy Iniane а 5 3 

W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 10—1.00 ‚ 095 1.00 
„ Żytnia 50 proc. , nie notow. nie notow. 
% razowa я © 1.35 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.60 1.35 za kg. 1.50 
cielęcina 2.00 nie notow. 1.70 
baranina 1.60 1.30 1.50 
wieprzowina 2.50—3.00 2.70 2.70 schab 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.60 3.40 3.30—460 
smalec wieprzowy 4.50—4.60 4.00 4.00 

Nabiał: masło niesolone 6.00—6.50 ‚ 6.00 4.80—5.00 
„ solone 5.00—5.50 | nie notow. „6.00 

śmietana ч nie notow. я 4.50—5.00 
twaróg э * 1.20—1.30 

Owocu "Jablka za 1 Кр 1400 | 040, | 2—3zbpud woce: jabłka za ь — Й —3 zł. 
gruszki й 1.00 0.60—0.90 5.00—6.00 
śliwki nie notow. ‚ 0,6 nie notow. 

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

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 36.75—37 
Owies . . . . 31 
= browar. 38 
Jęczmień na kaszę 32 

I greko-kafolików. 
W ostatnich czasach znacznie 

się ożywił ruch wśród greko-kato- 
lików wileńskich. Z każdym dniem 
na łono tego kościoła przechodzi 
coraz więcej prawosławnych, mię- 
dzy którymi sporo jest inteligen- 
tów. Obecnie liczba parafjan koś- 
cioła św. Andrzeja doszła już do 
500 osób. 

Wobec tego, iż kościół św. An- 
drzeja jest bardzo mały i z trudem 
może pomieścić pół tysiąca wie- 
rzących, archimandryta Filip Mo- 
rozow wszczął starania w celu u- 
tworzenia nowej parafji greko-ka- 
tolickiej w Wilnie. Siedzibą tej pa- 
rafjj miałaby zostać cerkiewka by- 
łego rosyjskiego cmentarza wojsko- 

"wego na Antokolu. 
O tę samą cerkiewkę ubiega 

"się drugi pasterz greko-katolicki, 
dobrze znany Wilnu, ks. Włodzi- 
mierz Lesnobrodzki, który w tym 

  

celu niedawno wysłał delegację do 
J. E. Metropolity Jałbrzykowskie- 
go. Ks. Lesnobrodzki spotkał się 
z odmową Kurji Metropolitalnej 
podobno dlatego, iż nie posiada 
jako ks. odpowiednich studjów te- 
ologicznych. Natomiast uzyskał on 
prawo organizowania lekcyj i od- 
czytów treści moralno-religijnej. 

Wobec tego kandydatura jego 
na objęcie nowoutworzonej parafji 
na Antokolu, upadła i cerkiewka 
ta najprawdopodobniej zostanie od- 
dana Archimandrycie Morozowo- 
wi, gdyż narazie niema w Wilnie 
innego odpowiedniego księdza, 
któryby mógł tą parafję objąć. 

W ostatnich czasach wśród wy- 
znawców obrządku greko - katolic- 
kiego powstał projekt wydania 
własnego pisma codziennego, któ- 
reby miało na celu obronę ich in- 
teresów i szerzenie idei połączenia 
katolicyzmu z prawosławiem. 

KUR LE M Li BSN SK I 

Wiešci i obrazki z kraju. 
Zmiana na lzpsze. 

Nowo-Święciany. 

Miarą tego, czy w kraju idzie 
ku lepszemu czy ku gorszemu, nie 
jest bynajmniej życie stołeczne lub 
wreszcie większych miast, lecz mia- 
rą jest życie prowincji i to głębo- 
kiej prowincji. Byliśmy świadkami 
temu rok niespełna, gdy w War- 
szawie np. nowoprzybyłemu  rzu- 
cały się w Oczy ruch, rozrzutność 
i wesołość restauracyjna, to jednak 
nikt tego nie brał za objaw po- 
myślności kraju. Rok temu o tej 
porze w całym kraju, a szczegól- 
nie w Nowo-Swięcianach troska O 
jutro zaglądała w oczy. Wszędzie 
słyszało się tylko o redukcjach, 
braku pracy, przygnębienie i nie- 
pewność jutra nie opuszczało czło- 
wieka żyjącego z pracy swych rąk. 
Wszyscy spodziewali się czegoś 
jeszcze gorszego, nikt nie myślał o 
żadnej rozrywce, nie dążył do pizy- 
jemnego spędzenia kilku chwil. 
Dziś aczkolwiek nie możemy się 
pochwalić aby się działo nam, miesz- 
kańcom Święcian specjalnie dobrze, 
ale już każdy weselej patrzy w 
jutro, ma świetlejszą nadzieję. Wež- 
my np. taki objaw jak szkołę i 
dzieci. W roku ubiegłym ileż to 
dzieci siedziało po domach przez 
zimę nie chodząc do szkoły, bo 
nie miało w co się ubrać, a teraz 
czy znajdziemy w całem miastecz- 
ku tuzin dzieci, któreby nie biegały 
do szkoły. 

Jesieni ubieglej nadzieja zaro- 
bienia złotego dziennie ściągnęłaby 
moc amatorów, dzisiaj już nie, bo 
łatwiej jest o zarobek nawet od 
3—5 złotych, czy to przy wyłado- 
waniu węgla lub naładunku drzewa. 
Są to przejawy polepszonego nieco 
bytu, które dostrzega tylko bacz- 
niejszy obserwator, ale dla powierz- 
chownego badacza znajdziemy rów- 
nież odpowiednie wskaźniki. Naprz. 
weźmy ilość ludzi podchmielonych 
w miasteczku. Rok temu było ich 
mniej, teraz więcej. Mają za co i 
piją. Coprawda nie szkodziloby 
aby w „restoracji z wyszynkiem 
wódek* był nieco mniejszy ruch. 
Wreszcie najciekawszym przejawem 
poprawy sytuacji materjalnej jest 
wśród mieszkańców miasta potrze- 
ba rozrywek i zabaw. Jednakże ki- 
no kolejowe, które roku zeszłego 
robiło jak to mówią „bokami”, w 
tym roku idzie znacznie lepiej. 
Ostatnio odważył się zagościć 

nawet cyrk, który bawił tutejszą 
publiczność aż całych dwa tygodnie. 
Wiadomo, że kto się chce bawić, 
to potrafi się uśmiać nawet z dow- 
cipów cyrkowych, nie wymaga wów- 
czas dużo, ale jest to znak, że 
człowiek duchowo jest spokojniej- 
szy. Na zakończenie należy dodać, 
że L. O. „P. P. tego roku wycisnął 
z Nowo-Święcian około 400 zło- 
tych, czego nie potrafiłby dokonać 
żaden czarodziej ubiegłej zimy. 

Giowanni. 

Zrozumienie idei P. W. 

Graużyszki. 

Znów mamy do zanotowania 
ciekawy fakt, wielkiego zrozumie- 
nia konieczności propagowania 
ideji Przysposobienia Wojskowego 
przez tak mały organizm samo- 
rządowy jak nasza Rada gminna, 
która na posiedzeniu w dniu 18 b. 
m. _ postanowiła przeznaczyć na 
rozwój miejscowego Związku Strze- 
leckiego—200 zł. Pieniądze te zo- 
staną zużyte na zakup niezbędnych 
środków—jak przyrządy sportowe, 
część zaś przeznaczoną zostanie na 
wyekwipowanie członków związku, 
liczącego obecnie 84 członków. 

Jak silnie rozwinięte jest wśród 
ludności poczucie konieczności po- 
pierania organizacji przysposobie- 
nia wojskowego sw'adczy fakt, że 
na członków wspierających tut. 
Związku Sirzeleckiego wpisali się 
prawie wszyscy poważniejsi włoś- 
cianie. 

Prawdziwą jednak plagą lud- 
ności, jak wogóle w całym powie- 
cie Oszmiańskim, stały się wilki, 
w biały dzień porywający sztuki 
bydła i trzody. Rozzuchwaliły się 
one do tego stopnia, że nie po- 
magają zbiorowe krzyki kilkunastu 
nawet pasterzy. Niema sposobu na 
wytępienie tych szkodników, gdyż 
o dostaniu pozwolenia na broń 
ani marzyć nie možna—takie trud- 
ności w postaci papierów i za- 
Świadczeń stawiane są ludziom sta- 
rającym się o pozwolenie na broń. 
Policja ma podobno rozkaz  strze- 
lania do wilków, ale widocznie za 
tych drapieżników bierze zwykłe 
psy, gdyż .czy trzeba, czy nie 
trzeba strzelają do zwykłych kun- 
dysów, tłumacząc się  odpo- 
wiednim przepisem w walce z 
wścieklizną. Ale u nas nie zanoto- 
wano, chwała Bogu, ani jednego 
wypadku wścieklizny. P. L. 

EA W e K 

Koncerty Wileńskiego Towarzy- 
stwa Filharmonicznego. 

V Poranek muzyki symfo- 
nicznej. 

Ktokolwiek by sądził, że twór- 
czość Schuberta wypowiedzianą zo- 
stała definitywnie i stanowczo w 
formie pieśni, —ten popełniłby dużą 
omyłkę. Już Robert Schuman przed 
90 laty wskazywał na konieczność 
poznania symfonji C-dur, potrzeb- 
nej do znajomości całokształtu 
twórczości Schuberta. Z tego dzieła 
dopiero możemy się przekonać i 
należycie zrozumieć ten niesłychany 
zmysł konstruktywny, cechujący sub- 
telną — tak bardzo liryczną naturę 
genjalnego wiedeńczyka. Talent, 
zdawałoby się wyłącznie pieśniar- 
ski—potrafił w doskonały sposób 
opanować formę symfonji — przez 
co złożył Schubert dokumentalny 
dowód rozległości skali swego nat- 
chnienia i intuicji muzycznej. Intui- 
cji—gdyż dla nędznych warunków 
życiowych — nie otrzymał nawet 
głębszego wykształcenia muzycz- 
nego. 

Synffonja C-dur, jest jednym z 
ostatnich utworów Schuberta; na- 
pisaną została w roku 1828 (rok 
śmierci kompozytbra), a po raz 
pierwszy wykonana w Lipsku w r. 
1839 dzięki inicjatywie Roberta 
Schumanna, który kompozycję tę 
odnalazł i do wykonania tejże osta- 
tecznie się przyczynił. 

Ilekroć słucham muzyki Schu+ 
berta — tylekroć odnoszę wrażenie 
uczucia smutnej (może lepiej snięt- 
nej) radości, nieco melancholiczne- 
go optymizmu. Paradoks?! Jedna- 
kowoż  melodyka Schubertowska 
bezwzględnie te uczucia wywołuje. 
Może to sprawia jasność tonacji 
majorowych (minoru Schubert uży- 
wa stosunkowo rzadko), może nie- 
jednokrotnie w kapryšnych inter- 
walach poruszająca się melodja, 
może wreszcie szczera, prosta, lecz 
o żelaznej logice harmonja, może 
sprzeczna z duchem romantyzmu 
tendencja emancypowania i usamo- 
dzielniania poszczególnych głosów, 
może wreszcie splot tych czynni- 
ków, dość na tem, że optymizm 
wieje wprost z każdego taktu pie- 
Śni, kwartetu czy symfonii. 

Temat wiolonczel w pierwszem 
Allegro symfonji C-dur, stanowi 
typowy przykład szlachetności i 
szczerości genjalnej inwencji melo- 
dyjnej Schuberta. Pomysłowość w 

plastycznem rozłożeniu tematu wy- 
kazuje andante mobile. Scherzo, 
typowe dla Schuberta jako melody- 

sty, w konstrukcji wewnętrznej wy- 
kazuje zależność od scherza Bee- 
thovenowskiego, chociażby w takim 
szczególe jak zakończenie okresu 
motywem, równocześnie rozpoczy- 
nającym okres następny. Symfonię 
kończy Allegro (Finale) pełne sub- 
telności melodycznych i harmonicz- 
nych z imponującem zakończeniem 
na jasnym akordzie C-dur. 

Muzyka, do snu nocy letniej 
Szekspira, napisana przez Mendel- 
sohna, należy do rzędu najpiękniej- 
szej jaką kompozytor ten napisał. 
Zwraca uwagę Śliczna uwertura o- 
raz znany i dość popularny Marsz 
Weselny. Uwertura oparta na żywo 
figurowanym głosie skrzypiec, o 
bogatej ornamentyce, jest dziełem 
17 letniego chłopca i wkracza już 
nieco w dziedzinę malarskich  efe- 
któw. Trio marsza weselnego O- 
berona i Tytanji pozostanie zaw- 
sze przepięknem. 

Przesadna tkliwość i rozmaza- 
nie w jakie później popadł Mendel- 
sohn, wykazały dosadnie ujemny 
wpływ romantyzmu na rozwój 
mniej krytycznych talentów. No- 
cturn ze snu nocy letniej—jest te- 
go—coprawda bardzo lekkim przed- 
smakiem. 

Orkiestra odegrała oba te utwo- 
ry jak również muzykę baletową z 
op. Rosamunda Schuberta—z na- 
leżytym pietyzmem i solidnością— 
przy wytrawnem kierownictwie p. 
Wyleżyńskiego. Wydaje mi się tyl- 
ko, że utwory nie otrzymały nale- 
żytej oprawy stylowej, na co prze- 
cież w zupełności zasługują. 

Dr. Sz. 

  

SPORT. 
Bieg rozstawny K.O.P. 

25 bm. o godz. 12-ej sztafeta po- 
łudniowa osiągnęła miejscowość Świli- 
moście. O godz. 4 m. 47 wczoraj wyszła 
z 20 Baonu do 2l-g0, a o godz. 12-ej 
w południe była w miejscowości Kiemie- 
liszki nad Wilją w rejonie śtrażnicy Gra- 
biało. - O godz. 12 m. 30 przeszła ź 21 
Baonu do 22-go0, o godz. 3 m. 30 była 
na pododcinku Rudziszki. 

W czasie od godz. 12-ej 25-g0 do 
12-ej 26-g0 bm. pałeczka przebiegła prze- 
strzeń 272 klm., 200 mt., czyli o 20 klm. 
mniej, aniżeli w tym czasie pałeczka pół- 
nocna, co tłumaczy się, iż najgorszy 
teren na odcinku VI-ej Bryg. rejon 20-go 
Baonu przebiegany był w nocy. (I) 

Protes 0 nadużycia W. marynarte 
15-ty dzień rozpraw. 

Większość zeznań odbywała się 
w dniu 25 b. m. przy drzwiach 
zamkniętych. 

Sw. Topel, właściciel składu dy- 
wanów, zeznał, że Bartoszewicz ku- 
pował u niego dywany, jeden za 1 
tys. zł., drugi za 1'/2 tys. zł. 

Dyr. Banku Warszawsko-Gdań- 
skiego Bryl i wice-dyrektor tegoż 
banku Roszkowski utrzymywali, iż 
bank uważał sumę 24 tys. dol. nie 
za zaliczkę, a jako akredytywę. 

Sw. Górski i Komar nic nie 
wnieśli do sprawy. 

Dziś dalsze badania świadków. 

„UNIVERSAL“ 
Ul. WIELKA 21. 

Patefony i gramofony sprzedaż 
na raty 6-cio miesięczne. Wielki 
wybór płyt patefonowych i gra- 
mofonowych oraz instrumentów 
muzycznych. Lustra, lampki 
elektr. kieszonkowe i żarówki. 
Własny warsztat reperacyjny. 1705 
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Z RUCHU STZELECKIEGO. 

Podziękowanie. | 

Komenda i Zarząd Okręgu 

Związku Strzeleckiego w Wilnie na- 

desłały p. pułk. Popowiczowi, d-cy 

1 Dyw. piech. Leg. następujący list: 

„Zarząd i Komenda Okręgu 

Związku Strzeleckiego w Wilnie 

składa ]. W. Panu Pułkownikowi 

jaknajserdeczniejsze podziękowanie 

za hojny dar, w postaci 100 ksią- 

żek, wynikły z głębokiej troski nad 

wychowaniem młodego pokolenia, 

przyszłych obrońców Ojczyzny. 

Oby ten dar stał się zaczątkiem ru- 

chomego księgozbioru, który zboż- 

ny posiew rzucałby w młode dusze, 

prowadząc je drogą hartu i cnoty 

obywatelskiej—w lepsze jutro na- 

szej Ojczyzny! (—) Witold Abramo - 
wicz, prezes zarządu. (—) Tadeusz 

Młodkowski, komendant Okręgu 

Związku Strzeleckiego. 

  

KRONIKA. 
  

  

ё Dziś: Sabiny P. M. 

27 Jutro: Tadeusza Ap. 

październ| Wschód słońca-—g. 6 m. 14 
WERIEM |. 3. kk” £. 3 m. 54 

„OSOBISTE. 
— Prokurator przy Sądzić Ape- 

lacyjnym w Wilnie p. Stanisław 
Pliszczyński wyjechał na kilka dni 
do Warszawy w sprawach służbo- 
wych. Zastępować go będzie Pod- 
prokurator przy Sądzie Apelacyj- 
nym p. Michał Kaduszkiewicz. 

URZĘDOWA 

— Budowa szosy lidzkiej. W 
roku bieżącym Okręgowa Dyrekcja 
Rob. Publ. przeprowadziła w dal- 
szym ciągu trzy i pół kilometra 
szosy Lidzkiej do mostu na rzece 
Niemierzance, co razem z długością 
odcinka wybudowanego w roku 
ubiegłym wynosi 6 i pół kilometra 
od peryferji m. Wilna. (z) 

MIEJSKA. 

— O odroczenie terminu su- 
marycznego stwierdzenia oby- 
watelstwa. Komisja Obywatelska 
dla sumarycznego stwierdzenia о- 
bywatelstwa zwróciła się w ostat- 
nich dniach do p. Wojewody Wi- 
leńskiego w sprawie przedłużenia 
terminu rejestracji obywatelstwa, a 
to z tego powodu, że poszczegól- 
ne komisje wobec nawału zgło- 
szeń nie mogą na czas wyczerpać 
materjału. 

P. Wojewoda podkreślił, iż za- 
sadniczo podziela zdanie komisyj i 
uważa, że należałoby termin reje- 
stracji przedłużyć, jednakże to nie 
należy do jego kompetencji, a tyl- 
ko do Ministerstwa, które projekt 
rejestracji opracowało. 

* Ze swej strony p. Wojewoda 
obiecał sprawę tę przedłożyć pod- 
czas swego pobytu w Warszawie 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. 

W razie więc przychylnego za- 
łatwienia tej sprawy przez Mini- 
sterstwo działalność poszczególnych 
komisyj zostanie na kilka dni za- 
wieszoną i w międzyczasie zostanie 
opracowany nowy plan rejestracji. 

— Choroby zakaźne. Sekcja 
zdrowia przy magistracie podaje do 
wiadomości, że stan chorób zakaź- 
nych za czas od 17-23-X r. b. jest 
następujący: Tyfus brzuszny — 3 
(zmarło 2), tyfus plamisty—3, pło- 
nica — 36 (zmarł 1), błonica — 2 
(zmarł 1), ospówka—3, ksztusiec— 
1, róża—3, jaglica—1, zausznica— 
2, gruźlica—1. (s) 

— Zarząd Izby Miejskiej de- 
zynfekcyjnej podaje do wiadomoś- 
ci, że za ostatni tydzień od 18— 
24-X r. b. włącznie dokonano de- 
zynfekcji 18, w tej liczbie formali- 
nowe 3, wydezynfekowano rzeczy: 
258 kilogramów. (s) 

— 12 nowych taksometrów. 
Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynę- 
ło podanie firmy Malinowski w Wil- 
nie o uruchomienie w mieście 12 
taksometrów, począwszy od nume- 
ru 90-go. (z) 

— Komisja przeglądowa dla 
poborowych rocznika 1905—1899 
i rezerwistów od 1898—1883 ro- 
ku. W dniu 5 listopada b. r. od- 

„będzie się komisja przeglądowa dla 
poborowych roczników od 1905 do 
1899 roku włącznie, którzy dla ja- 
kichkolwiek powodów nie zgłosili 
się do komisyj przeglądowych w 
przepisanym terminie. 

W tymże samym dniu odbędzie 
się komisja przeglądowa dla rocz- 
ników od 1898 do 1883 roku, 
którzy dotychczas nie wyjaśnili 
swego stosunku do wojska (z) 

— Plan przemeldowania na 
dzień 27.X r. b. Komisarjat I. 
Szpitalna Nr. 6, 8, 10, 12. Zawal- 

na Nr. 40 (róg Szpitalnej). Zawal- 
na Nr. 42 (Szpitalna 3). Zawalna 
Nr. 44. Zawalna Nr. 46 1 48 (czyli 
Szpitalna 11. Zawalna Nr. 50 (róg 
Rudnickiej 31). 4 

Komisarjat Il. Raduńska Nr. 35 
(róg Brackiej). Rudnicka Nr. 37, 
39, 41, 43, 45 i 47. Raduńska Nr. 
49 (rog m. Raduńskiej). Bracka Nr. 
2, 4 i 6. Bracka Nr. 8 (czyli Ho- 
rodelska 14). Horodelska Nr. 16, 
18, 20, 22, 24 i 26. Horodelska 
Nr. 28 róg N. Raduńskiej. Raduń- 
ska Nr. 51 (róg Al. Raduńskiej). 
Raduńska Nr. 53 (wychodzi na Ho- 
rodelską). Raduńska Nr. 55. M. Ra- 
duńska Nr. 30, 32 i 34. 

Komisarjat III. Garbarska Nr. 
1. (Mickiewicza 4). Garbarska Nr. 
3/5, 4,9217. 13;,15, 115Gór Ter 
tarskiej). 

Komisarjat IV. Wilkomierska 
Nr. 11,13, 15; 17:19; 21: 2722: 
21, 29. : 

Komisarjat V. Nowogrodzka Nr. 
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 112, 114, 116i 118, 
Dyneburska Nr. 19, 21, 23 — 40, 
42, 44, 46, 48, 48-a, 50 i 51. Ki- 
jowska Nr. 49, 51, 53, 55, i 57 — 
36, 38, 40, 42, 44, 44-a, 46, 48, 
50, 52, 54 t 56. Solny zauł. Nr. 1, 
3 — 2. Archanielska Nr. 57, 59 i 
61. Kowelski zauł. Nr. 15, 17, 19, 
21, 23 — 16 i 18. 

Komisarjat VI. Filarecka Nr. 2 
do 6 wł. 10, 12, 14, 16. Zaułek 
Ponomarski Nr. 8 (Krzywe Koło). 
Krzywe Koło Nr. 20 i 22. Po- 
powska od 19 do 31 włącznie. (S) 

— Kalendarzyk komisyj kon- 
trolnych. I Komisja. Ostrobram- 
ska 5, komisarjat I-y. 

Dn. 27-X 1926 r. 1892 od P. 
do Z. włącznie. 

Dn. 28-X 1926 r. 1891 od A. 
do Ł. włącznie. 

Szeregowi roczników 1890 i 
1895, którzy nie stawili się do ze- 
brań kontrolnych w 1925 — Od A. 
do Ł. włącznie. 

Dn. 29-X 1926 r. 1891 od M. 
do Z. włącznie. 

Szeregowi .roczników 1890 i 
1895, którzy nie stawili się do ze 
brań kontrolnych w 1925 — odM. 
do Z. włącznie. 

Dn. 30-X 1926. Szeregowi rocz- 
nika 1896, którzy nie stawili się 
do zebrań kontrolnych w 1925 r. 

Dn. 3-X1 1926. Szeregowi rocz- 
nika 1897, którzy nie stawili się 
do zebrań kontrolnych w 1925 r. 

II Komisja. Dominikańska 4, 
komisarjat III. i 

Dn. 27-X 1926, Szeregowi rocz- 
nika 1896, którzy nie stawili się do 
zebrań kontrolnych w 1925 r. 

Dn. 28-X 1926. Szeregowi rocz- 
nika 1897, którzy nie stawili się 
do zebrań kontrolnych w 1925 r. 

Dn. 29-X 1926. Szeregowi rocz- 
nika 1901, którzy nie stawili się 
do zebrań kontrolnych w 1925 — 
od A. do Ł. włącznie. a 

Szeregowi roczników 1899, 1900, 
którzy nie odbyli ćwiczeń w rezer- 
wie i nie stawili się do zebrań kon- 
trolnych w r. 1925 i 1926 — A. 
do Ł. włącznie. : 

Dn. 30-X 1926. Szeregowi rocz- 
nika 1901, którzy: nie stawili się 
do zebrań kontrolnych w r, 1925 
— od M, do Z. włącznie. 

Szeregowi roczników 1899 i 
1900, którzy nie odbyli ćwiczeń w 
rezerwie i nie stawili się do ze- 
brań kontrolnych w 1925 r. — od 
M. do Z. włącznie. 

Komisarjst IV-y. 
Dn. 3-X 1926. 1894 i 1898 — 

od A. do Ł. włącznie. 
III Komisja. Ponarska 54, ko- 

misarjat VI-y. 
Dn. 21-X 1926 r. 1898. 
Dn. 28-X 1926 r. 1894. 
Dn. 29-X 1926 r. 1893. 
Dn. 30-X 1926 r. 1892. 
Dn. 3-XI 1926 r. 1891, (f).
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— Montowanie maszyn w elek- 
trowni. W ub. poniedziałek przy- 
jechał ze Szwajcarji monter fabry- 
czny dla zmontowania nowych ma- 

szyn w elektrowni miejskiej. Wo- 
bec tego w ciągu 10 dni niefunk- 
cjonujące dotychczas maszyny zo- 
staną uporządkowane, co ma u- 
možliwič (oświetlanie całego mia- 
sta. (c). 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Przedłużenie wystawy о- 
brazów. Wobec stale wzrastającej 
w ostatnim czasie frekwencji zwie- 

dzających, przedłużył Zarząd Wy- 
stawy czas jej trwania jeszcze do 
poniedziałku t. j. 1-go listopada 
włącznie. Wystawa urządzona — 

jak wiadomo — w sali „Klubu In- 
teligencji Pracującej" ul. Mickie- 
wicza 17 (naprzeciw Hotelu Bristol 
i Żorża) otwartą jest codziennie 
od 10 rano do 7 wieczorem. Tym 

wszystkim, którzy wystawy tej do- 

tychczas jeszcze nie zwiedzili, po- 

lecamy skorzystać z przedłużenia 
i zapoznać się z tym interesują- 

cym przeglądem współczesnej twór- 

czości krakowskich artystów. 
— Wieczór literacki. Zapo- 

wiedziany na niedzielę dnia 31-go 
października b. r. wieczór literacki, 
poświęcony twórczości Czesława 

Jankowskiego odbędzie się w sali 

teatru Reduta na Pohulance o go- 
dzinie 5 po poł. : 

W wieczorze przyobiecal m. in. 
swój udział w części recytacyjno 
muzycznej dyr. Juljusz Osterwa i 
p. Wanda Hendrychówna. 

Organizatorowie, pragnąc umo- 

żliwić najszerszym warstwom spo- 

łeczeństwa wzięcie udziału w wie- 
czorze ustalili ceny miejsc najniż- 
sze: od 30 gr. do 4 zł. Bilety za- 
wczasu nabywać można do piątku 

włącznie w Księgarni Stowarzy- 
szenia Naucz. Polskiego (Królew- 
ska 1) w sobotę zaś i w niedzielę 
w teatrze na Pohulance od godz. 
10—1 i od 3—5 pp. W celu unik- 
nięcia natłoku przy kasie pożą- 
dane jest nabywanie biletów za- 
Wczasu, 

` Z UNIWERSYTE TU. 

— Specjalizacja na Wydziale 
Prawnym U.S.B. Zgodnie z uchwa- 
łą Rady Wydziału Prawa i Nauk 
Społecznych U.S.B. poczynając od 
bieżącego roku obowiązuje studen- 
tów tego wydziału specjalizacja 
studjów, która idzie w 4 kierun- 
kach: 1) ogólno-teoretycznym, 2) 
publicystycznym, 3) cywilistycznym 
i 4) kryminologicznym. Celem u- 
możliwienia studentom specjalizacji 
obok kursów ogólnych obowiązu- 
jących dla wszystkich, zapisanych 
na dany rok odbywać się będą 
specjalne wykłady dla studentów 
specjalizujących się w danym kie- 
runku. 

Studenci, którzy  przesłuchają 
specjalne wykłady jednej z grup, 
złożą z tych wykładów egzamina i 
uzyskają zaświadczenie o pracy 
seminaryjnej, otrzymają obok dy- 
plomów zaświadczenie LSA 

z 
Z.POCZTY. 

— Wzmożony ruch pocztowy. 
- Mimo przejściowej depresji gospo- 

darczej ostatnio daje się zauważyć 
wzmożony ruch pocztowy, tak w 
obrocie krajowym, jak i zagranicz- 
nym. Wzmożeniu tętna ruchu pocz- 
towego sprzyja odpowiedni układ 
taryfy pocztowej dostosowany do 
istniejących warunków gospodar- 
czych. (S) 

  

Kino - Teatr Dziś premiera. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Skargi litwinów. Do Urzę- 

du Wojewódzkiego i Kuratorjum 
Szkolnego w Wilnie wpłynęło po- 
danie od 14 wsi litewskich z po- 
wiatu śŚwięciańskiego w sprawie 
rzekomego ucisku szkolnictwa li- 
tewskiego przez Inspektorat szkol- 
ny w Swięcianach. 

Petenci proszą о wyświetlenie 
kwestji dlaczego Inspektorat szkol- 
ny odbiera koncesje, (według nich 
rzekomo niewykwalifikowanym) 
nauczycielom T-wa Rytas. 

Podpisani domagają się o pań- 
stwowe szkoły litewskie z językiem 
wykładowym litewskim, oraz zezwo- 
lenia na zakładanie prywatnych 
szkół litewskich, które zobowiązują 
się utrzymywać wyłącznie własne- 
mi siłami. ; 

Prośbę swą petenci motywują 
tem, że w zakładanych na miejsce 
szkół litewskich, szkołach pow- 
szechnych polskich, nauczycielstwo 
niezna przeważnie języka Jitew- 
skiego. (c). 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 25 
b. m. załatwił m. in. następujące 
sprawy: zatwierdził komunikat prze- 
wodniczącego Zarządu o wypłaceniu 
stałym pracownikom administracji 
Kasy zaliczki na zakupy zimowe 
oraz sprawozdanie z załatwionych 
przez niego spraw; zaakceptował 
referat Dyrekcji w sprawie opłaty 
komornego za lokal w domu Nr. 15 
przy ul. Dominikańskiej; zaakcep- 
tował projekt -odwołania od decyzji 
Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń 
do Głównego Urzędu Ubezpieczeń 
w Warszawie w sprawie etatu in- 
formatora, władającego językiem 
polskim i żydowskim, uzasadniają- 
cy konieczność pozostawienia tego 
etatu; zatwierdził wniosek Komisji 
Prezydjalnej w sprawie przyjęcia 
Statutu etatu stanowisk służbowych 
dla pracowników Kasy Chorych m. 
Wilna; przyjął do wiadomości okól- 
nik Okręgowego Urzędu Ubezpie- 
czeń w Warszawie w sprawie po- 
ciągnięcia do ubezpieczenia praco- 
wników rolnych, zatrudnionych w 
gospodarstwach wiejskich, wcho- 
dzących w obręb gmin miejskich, 
polecając jednocześnie Dyrekcji ze- 
branie potrzebnego materjału w tej 
sprawie odnośnie do m. Wilna, ja- 
ko terenu działalności Kasy Cho- 
rych; uchwalił na wniosek Komisji 
Finansowo-Gospodarczej zwiększyć 
od dn. 1 września b. r. wynagro- 
dzenie inkasentów za doręczenie 
pracodawcom wezwań i list płatni- 
czych oraz nie potrącać na przy- 
szłość przypadających od nich 2/5 
składki na rzecz Kasy; uchwalił na 
wniosek Komisji świadczeń i Fin.- 
Gospodarczej, uruchomić przy Po- 
liklinice Centralnej gabinet urologji, 
pokrywając wydatek na ten cel z 
pozostałości sum budżetowych, prze- 
widzianych na zakup aparatu Rent- 
gena; wysłuchał sprawozdania swo- 
ich przedstawicieli z pertraktacji z 
Bankiem Polskim w sprawie ubez- 
pieczenia pracowników i udzielił 
tym przedstawicielom dalszych peł- 
nomocnictw w danej sprawie; wo- 
bec niejasnego interpretowania w 
Ustawie, Statucie i przepisach wy- 
borczych dla Kas Chorych sprawy 
ciągłości prac Zarządu—uchwalił w 
związku z wybraniem nowej Rady 
podać się do dymisji, pełniąc na- 
dal swe funkcje do czasu ukonsty= 
tuowania się nowego Zarządu; w 
związku z wyjaśnieniem Okręgowe- 
go Urzędu Ubezpieczeń w Warsza- 

wie, że Rada Kasy Chorych nie 
może być uważana za organ zwierz- 
chni Zarzadu i Dyrekcji; uchwalił 
polecić Radcy Prawnemu opraco- 
wać odpowiedni materjał w tej spra- 
wie do władz nadzorczych; pozatem 
zatwierdził poszczególne wnioski 
Komisji Fin.-Gospodarczej w spra- 
wach obowiązkowego ubezpieczenia 
i nałożenia kar na pracodawców za 
przekroczenie art. 15 Ustawy. 

ZE ZWIĄZ, I STOWARZ. 

— Na rzecz pomnika dla po- 
ległych żołnierzy. Zgodnie z ist- 
niejącym zwyczajem w całej Polsce 
odbywa się w dniach 1,2 i3 listo- 
pada kwesta na rzecz uporządko- 
wania mogił poległych żołnierzy. 
Taką kwestę w dniach powyżej 
wskazanych organizuje również filja 
Wileńska Polskiego Towarzystwa 
Opieki nad Grobami Bohaterów. 

Dzięki dotychczasowej ofiarno- 
Ści społeczeństwa częściowo spła- 
cony został dług wdzięczności 
względem rodaków naszych, któ- 
rzy polegli w walkach wyzwoleń- 
czych z wrogiem o Wilno. Pom- 
nik — mauzoleum na cmentarzu 
Rossa już został wzniesiony. By 
jednak całkowicie go wykończyć i 
uporządkować potrzebne są jeszcze 
znaczne środki. Wierząc w oliar- 
ność Społeczeństwa, Zarząd Towa- 
rzystwa liczy na to, że nikt nie 
odmówi datku na cel tak piękny i 
szlachetny. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— 9,000 zł. na instytucje opie- 

kuńcze i 500 zł. na Dom Inwa- 
lidy Wojennego. Na wniosek Wo- 
jewody Wileńskiego Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej tytułem 
subwencji październikowej dla in- 
stytucyj opiekuńczych nad dziec- 
kiem wyasygnowało 9.000 złotych 
oraz na Dom Inwalidy Wojennego 
w Wilnie 500 złotych. (z). 

— Dla dotkniętych gradobi- 
ciem w Dziśnieńskiem. Na wnio- 
sek wojewody Wileńskiego Mini- 
sterstwo Pracy i Opieki Społecz- 
nej przyznało kredyt w wysokości 
15.000 złotych na akcję pomocy 
dla poszkodowanych skutkiem gra- 
gobicia w powiecie dziśnieńskim. 

Co do rozdziału sumy Starosta 
dziśnieński otrzymał szczegółową 
instrukcję od wojewody Wileńskie- 
go. (z). : 

— Dla najuboższych. Wydział 
Pracy i Opieki Społecznej woje- 
wództwa przekazuje 6.000 złotych 
Magistratowi m. Wilna na akcję 
pomocy żywnościowej dla najuboż- 
szych z pośród bezrobotnych w 
Wilnie. (z). 

— Półroczna działalność P. U. 
P. P. W okresie pierwszego pół- 
rocza 1926 roku Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy w Wilnie zare- 
jestrował 1.046 osób poszukują- 
cych pracy, pośredniczył zaś przy 
obsadzeniu 649 miejsc na ogólną 
ilość bezrobotnych 653. (z). 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Przykład dia polskich kup- 
ców drzewnych. Onegdaj odbyło 
się zebranie żydowskich handlow- 
ców drzewnych w Wilnie, na któ- 
rem omówiona była sprawa kry- 
tycznego położenia żydowskich in- 
stytucyj opiekuńczych, które na 
okres zimowy pozostały bez drzewa. 

Zebrani kupcy drzewni posta- 
ńowili opodatkować się tak, by 
wszystkie żydowskie instytucje opie- 
kuńcze miały na zimę opału pod 
dostatkiem. (z) 

Mały kapral. Film dziejowy w 12 wielkich aktach; w roli 

  

"HH. i sławi N l łównei Prawnuk Napoleona Jean Napoleon Michel. 
„Helios“ ' S apo eon ю Film, ktėry wrwotsi entuzjazm całego świata. 

Wileńska 32. Seansy o godz. 4, 6, 8 101/4. W sobotę i niedzielę od godz. 2-ej. Dla młodzieży wstęp dozwolony. 
2 są 

Zamówienie. Po cenach d h 
fabrycznych D a D a a c 0 w a 

'Niniejszem zamawiam wychodzący w 
Wilnie codziennie 

: „Kurjer Wilenski“ 
na miesiąc październik za 4 zł. 

„Kurjer Wileński odbierać będę przez 
' pocztę, proszę dostarczyć pod poniższym Swój do swego. 

adresem: Sklep chrześcijański. galaaterjjno - spożywczy 1 tytumiowy | Mickiewicza 22. 
Imię i nazwisko: -....... koi ės Dominik Czesnulewicz | Dzis premjerai 

. awno oczekiwany film 
ar NS GET ZA w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 « 

ulica RDZ Wanny lano-emaljowane  pierwszorzędnego ga- „Alli Gad 

  

w składzie farb i arty 
kułów elektrotechnicznych „M STUR We 

w najlepszych gatunkach do natychmiastowego nabycia 

Z POGRANICZA. 
— Zatrzymanie żołnierza so- 

wieckiego. W rejonie Słobódki 
patrole K. O. P. przytrzymały żoł- 
nierza sowieckiego, który na tra- 
twie przepłynął przez Dźwinę z 
Rosji sow. do Polski. 

— Przychwycenie na granicy. 
W rejonie Oran, przechodząca pa- 
trol K. O.P. przytrzymała Wincen- 
tynę Czesnulewicz w chwili, gdy u- 
siłowała przekroczyć granicę z Pol- 
ski do Litwy. 
— Samoloty sowieckie a akcja 

„hurtków*. Od pewnego czasu sa- 
moloty sowieckie przelatują granicę 
Polski. Dolatując nad pewne miejs- 
cowości, zawracają z powrotem do 
Sowdepji. Dzieje się to przeważnie 
w tych miejscowościach, gdzie ak- 
cja „hurtków* w ostatnim czasie 
rozwinęła szeroko swą działalność. 

Powyższe dane stwierdzają, iż 
między sowietami a „hurkami, ist- 
nieje jakiś kontakt. (O 

  

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

Dzisiejsza premiera. Pierwszy występ 
M. Małanowicz-Niedzielskiej. Kierowni- 
ctwo Teatru, idąc za radą krytyki, która 
z racji, na razie jedynego w Wilnie przy- 
bytku sztuki, domaga się repertuaru po- 
ważniejszego, dziś po raz pierwszy wy- 
stawia sztukę T. Rittnera „Głupi Jakób*. 
W roli Hani wystąpi utalentowana ar- 
tystka Teatru Ńarodowego M. Malano- 
wicz-Niedzielska. Wystawa nowa, pomy- 
słu W. Rakowskiego. Zainteresowanie, 
sądząc ze sprzedaży biletów, duże, 

— Przedstawienie szkolne. W so- 
botę o godz. 5-ej pp. specjalnie dla u- 
czącej się młodzieży dane będzie arcy- 
dzieło Al. Fredry „lL)amy i Huzary*. 

. „= Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę o godz. 4-ej pp. grana będzie 
A aria W. Rapackiego „Papa się 
eni", 

Ceny miejsc na przedstawienia po- 
południowe — najniższe. 

— Dzisiejszy koncert Aleksandra 
Borowskiego w Teatrze „Reduta”. A- 
Jeksander Borowski, który jest jednym 
z najwybitniejszych pianistów z pośród 
współczesnych techników wystąpi dziś 
dnia 27 bm. w Teatrze „Reduta* (W. Po- 
hulanka). 

W programie między inn.: Sonata 
Patetyczna—Beethovena, Toccata—Pro- 
kofiewa, Karnawał z baletu „Petruszka*— 
Strawińskiego, Parairaza na temat „Vol 

+ de bourdon“—Rimskiego-Korsakowa, о- 
raz cały szereg ciekawych utworów mu- 
zycznych. Początek o godz. 8 m. 30 w 

Pozostałe bilety nabywać można do 
godz. 1-ej w biurze „Orbis“, Mickiewicza 
11, od godz. zaś 3-ej w kasie Teatru 
„Reduta“. 

Z ekranu. 

„Ojciec Sergjusz* w Luxie. W fil- 
mie tym francuska wytwórnia zwróciła 
się do motywów z życia aawnej Rosji, 
opierając się na znanej powieści L. Toł- 
stoja, o tym samym tytule, 

Scenarjusz poża drobnemi zmianami 
prawie nie odbiega od oryginalnej po- 
wieści, tak dalece, że napisy, nawiasem 

a zwykle banalne i nużące widzów, 
są w lilmie tym oryginalnymi wyciągami 
z powieści i to w dobrem polskiem tłu- 
maczeniu. Treści powtarzać nie będę, 
bo przecież są znane dzieje tego czło» 
wieka, pożeranego przez nienasyconą 
ambicję, który z doskonałego oficera 
gwardji carskiej stał się mnichem-pokut- 
nikiem, a potem dobrowolnym zesłań- 
cem na Sybir. 

Rolę tytułową gra doskonale znany 
aktor rosyjski, pracujący w francuskich 
wytwórniach Iwan Mozżuchin, który tę 
rolę obok Lwa Mogołów zalicza do naj- 
lepszych. Sekundują mu dzielnie N. Li- 
sienko i Orłow. 

Scena wałki duchowej Sergjusza ze 
swemi żądzami ziemskiemi zasługuje na 
wyróżnienie. Dobrze jest przedstawiony 
bal carski. 

W scenach plenerowych widać ob 
myślane operowanie światłem. 

Dekoracje i wystawa urządzeń nie 
szablonowa. | : 

Na premjerze publiczności sporo, 
ale porządek na sali nie najlepszy. śl. 

Potrzebne zaraz! 

Jeden duży lub 
dwa małe pokoje 

(sypialnia i salonik), kulturalnie urządzo- 
ne w śródmieściu dla samotnego męż- 
czyzny. Wiadomość w redakcji „Kurjera 
Wileńskiego" od 2-ej do 3-ej po poł. 

i od 7-ej do 8-ej wieczorem. 

  

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Nagły zgon. Dnia 25 bm. o g. 

19 zmarł nagle w mieszkaniu swoim 
przy ul. Śniegowej 1, 65-letni Hirsz Bron. 
Dochodzenie ustaliło, iż zmarły od sze- 
regu lat cierpiał na wadę serca, wsku- 
tek czego śmierć nastąpiła. 

— Kradzieże. Goldberg Szymon, 
zam. Franciszkańska Nr. 3 zameldował 
policji, iż Szostak Wiktor, zam. przy ul. 
Dunajek 18 dopuszczał się systematycznej 
krądzieży różnych przedmiotów na ogól- 
na sumę 208 zł. z jego składu walizek 
mieszczącego się przy ul. Niemieckiej 5. 
Szostaka zatrzymano. 

Na prowincji. 
„— Wyrodne matki. Przez funkcjo- 

narjuszy P.P. Poster. Szo, gm. prozo- 
rockiej, zostało ujawnione, iż Gurewicz 
Roza, zam. we wsi Horanie, gm. prozo- 
rockiej, w nocy z 4 na 5 bm. popełniła 
dzieciobójstwo. W czasie dochodzenia 
Górewicz zeznała, że porodziła dziecko 
nieżywe i wyrzuciła go do krzaków w 
odległości 150 metr. od wsi Horanie. 
Trupa zabezpieczono, 

— Szydłowska Józefa, mieszk. wsi 
Rubierz, gm. jasiewskiej dnia 7 bm. za- 
mordowała swe nowonarodzone dziecko 
i zakopała go w chlewie. Przeprowadzo- 
ne dochodz. zostało skierowane do Sę- 
dziego Śledczego. 

„— MW nocy z 21 na 22 bm. Klemen- 
towiczówna Felicja, zam, w folw, Elžbie- 
towo, gm. rudomińskiej, wrzuciła swe 
nowonarodzone dziecko do chlewa, gdzie 
swinie je pożarły. Na skutek zarządze- 
nia Sędziego Śledczego  Klementowi- 
czówna pozostaje na wolności. (i) 

— Znowu falszywe 5 24. W mia- 
steczku Dołhinowo u Rubin Chai i Pa- 
wlucia Józefa zakwestjonowano 2 fałszy- 
we 5 złotowe banknoty, które zostały 
skierowane do ekspertyzy dla zakwali- 
fikowania. 

— Pożary. Wskutek wadliwego u- 
rządzenia koinina, spalił się dach domu 
mieszkalnego i część sufitu na szkodę 
Kremera Załmana, zam. w Dołhinowie. 
Straty wynoszą 1000 zł. Pożar został 
stłumiony przy pomocy Straży Ogniowej. 

— W miasteczku Dziewieniszki, pow, 
oszmiańskiego, wskutek niewyjaśnionej 
narazie przyczyny spaliła się stodoła ze 
zbiorami Kuklisa Wincentego. Straty wy- 
noszą 1966 zł. 

— Spalił się stóg siana Ciebodana 
Jana, zam. we wsi Kurbieki, gm. para- 
fjanowskiej pow. dziśnieńskiego. traty 
wynoszą 200 zł. Poszkodowany podej- 
rzewa, iż stóg został podpalony przez 
brata jego. ||| 

— Ž niewyjaśnionej narazie przy- 
czyny we wsi Małszany, gm. dokszyckiej 
spalił się dom mieszkalny i stajnia Sa- 
wickiego Grzegorza, oraz dom mieszkal- 
ny i dwie stajnie — Sawickiej Elżbiety. 

Straty pęta 8356 zł. 
„— Kradzież drutu. W okolicy wsi 

Halinowo, gm. mikołajewskiej został 
zerwany i skradziony drut telefoniczny 
na przestrzeni 700 metr. Zachodzi przy- 
puszczenie, że zerwanie tego drutu na- 
stąpiło wskutek działań atmosferycznych. 

В Na trakcie Dzisna— Jazno. w 0ko- 
licy maj. Łyszka, gm. mikołajewskiej 
rzez padające drzewo została zerwaną 
inja telefoniczna. Jednocześnie przez 
nieznanych sprawców skradziono 150 
metr. przewodu telefonicznego. 

  

  

# sądów. 
Ksiądz prawosławny w roli 

fałszerza podpisów. 

W roku 1919 Nadzieja Kryn, 
która przez dłuższy czas przebywa- 
ła w Rosji powróciła do męża za- 
mieszkującego w Polsce w gminie 
mołczadzkiej. Z początku pożycie 
ich układało się szczęśliwie. Z cza- 
sem jednak poczęło się coś pomię- 
dzy nimi psuć, aż doszło do tego że 

  

Kupię rower 
dać w Administracji „Kur. Wil." dla J. G,   
z podaniem adresu, marki i stanu roweru skła- 

    

Oficer poszukuje 

mąż wyrzucił Nadzieję z domu. Na- 
dzieja Kryn otrzymała posadę w 
urzędzie gminnym. Powodziło się 
jej dobrze. Myślała jednak ciągle o 
powrocie do męża. | wtedy zwró- 
cił się do niej prawosławny ksiądz 
niejaki Wiszniewski, który poradził 
jej, by napisała prośbę o rozwód, 
a gdy mąż się o tem dowie, to na- 
pewno do niej wróci. Nadzieja 
Kryn usłuchała ks. Wiszniewskie- 
go. Podanie o rozwód poszło do 
Konsystorza, a ona sama pojecha- 
ła z usłużnym księdzem do Bara- 
nowicz, gdzie za protekcją księdza 
miała otrzymać posadę. Co było 
w Baranowicząch niewiadomo. W 
każdym razie to nie ulega wątpli- 
wości, że Wiszniewski zostawił Na- 
dzieję Kryn w Baranowiczach na 
łaskę opatrzności. | wtedy naiwnej 
Nadzieji otworzyły się oczy. Ks. 
Wiszniewski dążył do rozwodu by, 
się do niej zbliżyć. 

Została bez posady i bez męża, 
bo otrzymała rozwód. 

Sprawą tą zainteresowała się 
policja. Przeprowadzone dochodze- 
nie ustaliło, że konsystorz wydał 
rozwód na podstawie sfałszowanych 
przez ks. Wiszniewskiego podpisów 
dwuch świadków Jana Zdanowicza 
i Bazylego Sojkina. Wtedy dopiero 
działalność usłużnego pana ukaza- 
ła się właściwym świetle. Chciał on 
przez uzyskany rozwód uczynić z 
Nadziei Kryn bierne narzędzie w 
swoich rękach. 

Nie udało mu się. Sąd Okrę- 
gowy bowiem skazał go na 6 mie- 
sięcy więzienia, a Sąd Apelacyjny 
w dnin wczorajszym wyrok ten za- 
twierdził, zawieszając wykonanie 
kary na przeciąg 2 lat Zdan. 

Morderca siostry z miłości 
dla żony. 

Włodzimierz Salej w roku 1922 
kołkiem do czyszczenia lnu za- 
mordował swą siostrę, Dla zatarcia 
śladów potwornej zbrodni trupa 
zakopał w odległości 200 metrów 
od chaty, w której mord miał 
miejsce. 

Przez dłuższy czas sąsiedzi nie 
widzieli siostry Saleja. Myśleli z 
początku, że gdzieś wyjechała, Gdy 
jednakże to przeciągło się zbyt 
długo, zaczęto na ten temat szem- 
rać w okolicy, tą drogą dowiedzia- 
ła się o zaginięciu siostry Saleja 
policja. 

„Saleja aresztowano. Badany nie 
wyjawił początkowo potwornej ta- 
jemnicy. Wreszcie przyznał się. 
Zamordował siostrę, bo zagroziła 
mu żona, że gdy nie usunie swej 
siostry ona go porzuci i żyć z nim 
nie będzie. Ponieważ bardzo ko- 
chał żonę, zamordował siostrę. 
Sąd Okręgowy skazał mordercę na 
bezterminowe ciężkie więzienie. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 
Sąd Apelacyjny biorąc pod uwagę 
rzeczowe wywody obrony, która 
osobę mordercy przedstawiła w 
świetle typu patologicznego zniósł 
wyrok Sądu Okręgowego i skazał 
Saleja na 10 lat ciężkiego więzie- 

nia. dan. 

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

Kobieta-Iekarz 

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

Telefon Nr. 277. 

  

  

   

  

  

    

3 pokojowe ewentualnie 
5 pokojowe mieszkanie, 
w promieniu 2 klm. od 

Wilno, ul. Niemiecka 11, ul. Jakóba Jasińskiego. 
róg zauł. Sw. Mikołaja 1 

  

Swój do swego.   

  

  

Kwit pocztowy. | 
zł. = dr. 3 

po cenach konkurencyjnych 

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

tunku, Armatury do wanien, wodociągu i kana- 
lizacji, Rury kamionkowe, żeliwne i wodocią- 
gowe, Piecyki oszamotowanę poleca ze składu, 

1734     

k tytułem przedpłaty codziennego 
„Kurjera Wileńskiego" 

za miesiąc październik odebrałem, co ni- 
niejszem potwierdzam. 

podpis urzędnika 

  

Uwaga. Wyciąć, wypełnić i oddać w urzędzie 
Pocztowym. 

  

  

lityczne.   
„WILEŃSKA POMOC ЗОНА 

Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Szkło i porcelanę apteczną. Szkło 
perfumeryjne. Wagi osobowe, SES 2 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie, 

Kino „Polonia* 

znanego reżysera ' 

Wilhelma Pragera. 
Udział biorą: słynna 

Tamara Karsawina 
i Wladimirow, 

Karolina de la Riwa i inni. 
Lloyd George, , Lord 
Baliour, Mussolini i in. 
Początek seansów © 

8.4, 6,8 i 10. 
Kasa czynna od 3,30     

    : ь 24 
Potrzebna stenografistka 

zastępczo na przeciąg miesiąca, praca w go- 
dzinach wieczorowych. Zgłaszać się do ad- do wynajęcia. Por- 
ministr. Kur. Wil. w g. 11—12 w poł, 2030 towa 8, m. 1. 

  

595 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 

—9. Estko. 565 

2 pokoje 

2032 

* Wileńskiego od 
Oferty w adm. Kurjera 

g. 9—3. 
Jagiellońska 3. _ 2031-1 

ĮUriewažnia się zgubio- 
ną książeczkę woj- 

skową, wydaną przez P. 
K. U. w Wilnie na imię 
Michała Wojewódzkiego. 

2027 
  

JES Wielka Nr. 5, 
wejście z podwórza. 

Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań z 
chlebem 1 zł. 10 gr, Mie- 
sięcznym ustępstwa. 

2029-b 

“ zakład opty- 
„Oplifof czno-okulisty- 
czny, największy Ww Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. 1691-b 

Lakład fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygjena. _1685-b 

„DOWIEM „s; sza firma 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

b-1236 

  

  

  

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